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EDITORIAL

El 2010 ha estat un any excepcional per al Museu: d’una banda, per la contribució al
programa de Badalona Capital de la Cultura Catalana i, de l’altra, per la finalització de les obres de
remodelació i ampliació del Museu, les més importants que s’han fet mai des de la seva fundació, que han
donat lloc a un gran espai visitable amb restes in situ —s’ha passat dels 600 als 3.400 m2—, amb una
presentació comparable a la dels museus més moderns d’Europa.

La Magna Celebratio ha augmentat, un any més, les activitats de reconstrucció històrica i, amb uns 18.500
visitants, ha estat més brillant i participativa que mai. L’èxit ha acompanyat igualment les exposicions
Badius, tot un món portes endins i Margarida Xirgu, cartografia d’un mite. De Badalona a Punta Ballena,
que han comptat amb les corresponents publicacions. Just en aquest camp, el Museu ha portat a terme la tasca
més intensa de tota la seva trajectòria, ja que també han vist la llum els llibres Mags i màgia a Catalunya.

Una visió històrica; Can Casacuberta, de fàbrica a biblioteca, fet a partir d’entrevistes; Frederic Xifré i

Masferrer, l’alcalde afusellat pel franquisme, que reprodueix el consell de guerra que va patir l’alcalde Xifré
amb comentaris de Joan Villarroya; Lèxic del patí de vela i Història de la sardana a Badalona, acompanyada
d’un DVD amb fotografies. A més de visites al patrimoni i sortides culturals, l’oferta d’activitats ha inclòs,
aquest any, la Nit dels Museus, coordinada amb diferents museus de Barcelona; les Nits d’Estiu a l’Anís del
Mono, com sempre molt concorregudes, i la participació en les Jornades Europees del Patrimoni i en el
Festival Filmets, amb la celebració de les jornades de cinema històric.

Així mateix, dins de la programació de la Capital de la Cultura, el Museu ha col·laborat en l’organització
de la Trobada de centres d’estudis locals dels territoris de parla catalana, Recercat, celebrada a Badalona,
i també en la del Fòrum Auriga, trobada de persones que desenvolupen activitats relacionades amb el llegat
grecoromà, que ha tingut lloc al mateix Museu.
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Finalment el 17 de desembre, coincidint amb la clausura de la capitalitat cultural de Badalona, el Museu
reobria les portes amb una espaiosa i renovada zona d’acollida, una sala d’actes modernitzada i, sobretot,
la ja esmentada ampliació del subsòl, accessible a tots els públics per primera vegada en la història del
Museu i presentat amb una nova museografia, espectacular i atraient, que fa més comprensibles les restes
mitjançant una il·luminació escenogràfica, la incorporació d’elements sonors i la recreació d’ambients
d’època romana. S’hi presenta també una nova exposició permanent que multiplica per sis la quantitat
d’objectes exposats respecte als que s’exhibien anteriorment, i un audiovisual que mostra el procés de
romanització a Catalunya i el paper de la ciutat de Baetulo i el seu territori en aquest context. La bona
acollida del conjunt ha estat immediata i s’ha reflectit tant en el gran ressò que se n’han fet els mitjans de
comunicació com en la generosa afluència de públic. És, doncs, una bona manera de tancar aquest any
tan intens i de començar un 2011 en què el Museu continuarà treballant per consolidar-se com una
institució cultural de referència al nostre país i de visita obligada per a totes aquelles persones interessades
en el món romà.
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PRIMERS  RESULTATS  DE LA
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A
LA PLAÇA DE POMPEU FABRA DE

BADALONA: OCUPACIÓ
EXTRAMURS DE LA CIUTAT

ROMANA DE BAETULO

Text: FRANCESC ANTEQUERA DEVESA, DANIEL VÁZQUEZ ÁLVAREZ
Planimetria: MARIO GRANOLLERS MESA, RAFAEL PIERA CATALÁN

INTRODUCCIÓ
1. El desenvolupament dels treballs d’excavació
Entre el mes de setembre de 2006 i el mes de maig de 2009
es van dur a terme una sèrie d’intervencions arqueològiques
en el subsòl de la plaça de Pompeu Fabra,1 que van posar al
descobert un gran nombre de restes d’època romana. Els
treballs arqueològics van estar motivats per la construcció de
l’estació de TMB Badalona/Pompeu Fabra i l’aparcament
subterrani Illa Central, situats en el subsòl d’aquesta plaça. La
plaça de Pompeu Fabra està situada al sud-oest de la ciutat
romana de Baetulo, i tot i no tenir notícies de l’existència de

restes romanes en aquest punt, en intervencions antigues es
van localitzar en el carrer d’Anselm Clavé diferents elements
que feien pensar en la possible presència de la necròpolis de
la ciutat en aquest punt. És per aquesta raó i per la proximitat
de la plaça a la ciutat romana de Baetulo que el Servei
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el Museu de Badalona, va determinar que es
fessin una sèrie d’actuacions arqueològiques per tal de
comprovar si les obres podien afectar possibles restes
arqueològiques que es localitzessin en aquesta zona.
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El fet que les obres de l’estació de TMB ja estiguessin en
marxa va provocar que els treballs arqueològics haguessin de
conviure amb el desenvolupament d’aquestes des del primer
moment. Així, després de les primeres actuacions
arqueològiques, es va dividir el jaciment en diferents sectors
que s’havien d’anar alliberant en uns terminis concrets de
temps per tal que les obres poguessin anar avançant.
L’empresa CODEX-Arqueologia i Patrimoni, que va ser qui
va realitzar les feines arqueològiques, va haver de coordinar-se
amb les empreses promotores de les obres, GISA (Gestió
d’Infraestructures, SA) en el cas de l’estació de TMB i
Engestur (Ens de Gestió Urbanística, SA) en el cas de
l’aparcament subterrani, així com amb OHL com a empresa
constructora, per tal que tant l’excavació arqueològica com
les obres de construcció de l’estació i l’aparcament es
poguessin fer al mateix temps i afectant el mínim possible la
dinàmica de treball de cadascuna d’elles.

Les primeres actuacions arqueològiques es van realitzar els
anys 2006 i 2007 i van consistir en un seguit de rases de sondeig
mitjançant una màquina retroexcavadora per comprovar la
possible presència de restes en el subsòl. Els resultats van ser
positius i es van poder identificar diferents estrats d’argila amb
materials romans així com un possible mur també romà.

L’any 2008, una vegada s’havien fet les pantalles de
fonamentació de l’estació de metro, es va plantejar una
segona fase d’actuació arqueològica que havia de consistir en
l’obertura d’una llarga rasa de sondeig i l’excavació de 12
sondejos manuals. L’obertura de la rasa i els primers sondejos
ja van permetre observar que en el subsòl de la plaça de
Pompeu Fabra es localitzaven una gran quantitat de restes

d’època romana. Això va fer canviar l’estratègia de treball i
des del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya es va decidir dur a terme
l’excavació en extensió de tota la superfície afectada per les
obres de l’estació i de l’aparcament subterrani que s’havia de
començar a construir uns mesos més tard.

Les excavacions arqueològiques van ser dirigides per Daniel
Vázquez i Francesc Antequera i coordinades per Conxita
Ferrer i Antoni Rigo, tots quatre de l’empresa CODEX-
Arqueologia i Patrimoni. El control i supervisió dels treballs
van ser efectuats pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya i per l’arqueòloga Pepita Padrós,
cap del Departament  d’Arqueologia del Museu de Badalona.

La superfície total excavada va ser d’uns 4.300 m
2
. La gran

extensió de terreny i la gran quantitat i diversitat de restes que
anaven apareixent van fer necessària la participació d’un
important equip humà consistent en arqueòlegs, tècnics
especialitzats (antropòlegs, arqueozoòlegs, geòlegs i
arqueometristes), dibuixants i auxiliars.

2. La ciutat de Baetulo

Com ja hem apuntat, el jaciment està en evident relació amb
la ciutat romana de Baetulo, tot i que de forma estricta es
trobava fora d’aquesta. La seva situació, en la zona occidental
fora muralla, només es pot entendre d’aquesta manera i
l’ocupació en aquest lloc no tindria raó de ser sense la ciutat.

De la ciutat fundacional se’n coneix part del recinte
emmurallat així com part de la trama urbana i alguns edificis
com les termes situades en el subsòl del Museu de Badalona
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Figura 1. Situació de la ciutat romana de Baetulo i de la plaça de Pompeu Fabra. Autors: Francesc Antequera i Daniel Vázquez.



o les cases del carrer de Lladó, per posar-ne dos exemples. La
superfície de la ciutat seria d’unes 11 hectàrees i sobre la seva
categoria jurídica, l’historiador romà Plini la qualifica com un
oppidum civium romanorum, és a dir, un assentament urbà
fortificat amb presència consolidada de ciutadans romans junt
amb població indígena.

És important tenir present la seva ubicació, en una plana al
costat del mar, amb moltes possibilitats agràries, en un lloc de
bones comunicacions tant terrestres com marítimes i amb una
situació privilegiada dins de la regió coneguda com a Laietània2.

Quant a la seva cronologia fundacional, no existeix una clara
evidència que permeti fixar-ne amb seguretat la data inicial,
però en tot cas s’ha de situar entre finals del segle II aC i
primer quart del segle I aC. El moment de màxima esplendor
es dóna en època d’August, segurament relacionada amb
l’època de major auge de la producció i exportació del vi.

3. Resultats de l’excavació arqueològica
Abans de passar a l’explicació i descripció de les restes
descobertes en el subsòl de la plaça de Pompeu Fabra volem
comentar que, tot i haver finalitzat el treball de camp,
actualment encara s’està treballant en les dades obtingudes i
en l’anàlisi dels materials recuperats. És per aquesta raó que
els resultats exposats en aquest escrit no són els definitius i
poden patir alguns canvis en el futur, un cop concloguin els
estudis que s’estan realitzant.

Pel que fa a la situació del jaciment, cal apuntar que es
trobava flanquejat per dues rieres, la de Canyet (actual
avinguda de Martí i Pujol) a l’est i la de Sant Joan a l’oest.

Així mateix, es trobava molt proper al mar, que en aquella
època se situaria uns 600 metres terra endins respecte a
l’actual línia de costa.

L’excavació a la plaça de Pompeu Fabra, on actualment hi ha
l’estació de TMB Badalona/Pompeu Fabra i l’aparcament
subterrani Illa Central, va permetre exhumar un jaciment
d’època romana que abastava una cronologia que anava del
primer quart del segle I aC a finals del segle II dC. La
importància d’aquest jaciment rau en el fet d’haver pogut
localitzar diferents tipus d’assentaments sobreposats en un
mateix indret just a tocar de la ciutat de Baetulo. També
destaca el fet d’haver pogut excavar en extensió una
superfície molt extensa que ens va permetre tenir una visió
àmplia i de conjunt de les restes excavades. Aquesta
circumstància no és habitual, ja que en moltes intervencions
preventives la superfície que s’excava és molt més reduïda i
sovint impedeix  poder interpretar els vestigis documentats de
forma correcta.

Com acabem de dir, els treballs arqueològics van posar al
descobert restes romanes que abastaven tres segles d’història
de la ciutat de Baetulo. Com és normal, el tipus d’ús d’un
espai concret al llarg del temps canviava en funció de les
necessitats del moment, i això és precisament el que vam
poder constatar de forma clara en l’excavació del subsòl de la
plaça de Pompeu Fabra. Així, es van poder identificar tres
tipus diferents d’assentaments i per tant tres tipus diferents
d’usos de l’espai en el mateix indret. En primer lloc es va
identificar un nucli d’hàbitat ben planificat i organitzat que,
com veurem, es podria relacionar amb els orígens de la ciutat.
En un segon moment es va construir a sobre del nucli
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d’hàbitat un extens centre terrisser per a la producció
d’àmfores per al transport del vi amb totes les infraestructures
necessàries per dur a terme la fabricació d’aquests recipients
(forns, magatzems, basses per processar l’argila...). Un cop el
centre terrisser deixa d’estar en ús, es configura un espai
funerari o necròpolis, mentre que a la resta de la zona es
documenta l’ús agrícola amb el cultiu de la vinya. Finalment,
el jaciment pateix un important procés erosiu fruit de la seva
situació entre dues rieres i la seva proximitat al mar.

3.1. Nucli d’hàbitat (primer quart del segle I aC - meitat
del segle I aC)
Les restes més antigues que trobem en el jaciment
corresponen a petits fornets metal·lúrgics de planta el·líptica,
excavats en el terreny natural segurament relacionats amb la
producció de petits objectes metàl·lics, forats de pal que ens
estarien marcant la situació d’estaques o pilars de fusta
clavats en el terreny, diferents recipients ceràmics encaixats
al sòl com un dolium, pivots d’àmfora i alguna olla, estrats
d’anivellació i regularització del terreny, diferents retalls de
funció indeterminada i una alineació de claus clavats en el sòl
relacionada potser amb la subjecció d’alguna carpa o tendal.

Aquestes restes, que es presentaven més o menys aïllades
entre elles, disperses per tot el jaciment i reduïdes en nombre,
es podrien relacionar o bé amb el procés de construcció de les
edificacions posteriors o bé amb una primera ocupació
puntual o esporàdica de l’indret de la qual en desconeixeríem
la funcionalitat exacta.

L’excavació d’aquestes restes, que com hem dit eren reduïdes
en nombre, va permetre recuperar peces arqueològiques
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singulars que ens podrien indicar una certa importància de
l’assentament. Dels objectes recuperats destaca una beina
d’espasa i un simpulum de bronze (estri que s’utilitzava per
servir vi en banquets rituals).

Pel que fa al nucli d’hàbitat, aquest ocupava tota la superfície
del jaciment encara que de forma discontínua i era configurat
per diverses edificacions i elements arquitectònics. L’estat de
conservació d’aquestes restes era en general força dolent, fet
que va complicar-ne l’excavació i en conseqüència la seva
interpretació. Relacionat amb l’estat de conservació, cal
destacar que, un cop aquest nucli es va abandonar, es va
produir un procés d’espoli i desmuntatge dels murs per tal de
reaprofitar-ne les pedres per a noves construccions.

Aquest nucli es devia construir dins del primer quart del
segle I aC (100-75 aC) i es devia abandonar a mitjan segle
I aC (50-40 aC). D’aquest nucli caldria destacar diferents
aspectes que li atorgarien una gran importància científica. En
primer lloc, la seva gran extensió; en segon lloc,
l’organització de les construccions dins de l’espai que
ocupava; en tercer lloc, la presència de traces i elements que
ens demostrarien que devia tenir un aspecte destacat, sobretot
en comparació amb els nuclis d‘assentament que hi ha en
aquesta àrea geogràfica en aquesta època, la qual cosa li
atorgaria una imatge de prestigi davant dels altres, i,
finalment, les dates en què es va construir, que com veurem
obren un interessant debat sobre els orígens de Baetulo.

Pel que fa a la superfície que ocupava, les restes aparegudes
es van documentar en la pràctica totalitat del solar, tot i que
en alguns punts hi havia alguna discontinuïtat provocada per



l’activitat constructiva de les fases posteriors, que
provocaven rebaixos de terreny i feien desaparèixer algunes
de les edificacions d’aquest nucli.

Com s’ha comentat més amunt, aquest nucli estava flanquejat
per dues rieres en els costats est i oest i se situava molt a prop
de la línia de costa. L’únic límit d’aquest assentament detectat
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de forma segura el trobaríem en el sector oest del jaciment i
estaria representat per un gran mur amb una amplada que
oscil·lava entre 1,40 i 1,50 metres, una llargada documentada
de 32 metres i una alçada màxima conservada de 2 metres.
Aquest potent mur semblava separar la zona habitada d’una
de les rieres que flanquejava el jaciment i actuava al mateix
temps com a contenció del terreny. El parament exterior
d’aquest mur estava fet amb blocs de grans dimensions
mentre que l’interior era reblert per pedres més petites. El
límit nord d’aquest assentament no es va localitzar ja que se
situaria fora de la zona intervinguda, mentre que el sud es
trobava destruït pels processos d’erosió de les rieres i la
proximitat a la línia de costa comentats més amunt; el límit
est, tot i que tampoc es va poder documentar, creiem que
s’hauria de situar entre el límit de l’excavació i l’avinguda de
Martí i Pujol que és per on passava la riera de Canyet.

Per tant, creiem encertat afirmar que aquest primer nucli es
trobaria perfectament delimitat per una imponent construcció
que denota un important ús de recursos humans. A nivell
hipotètic, per les seves característiques físiques, diríem que
aquest mur podria haver acomplert també funcions de tipus
defensiu.

Tot i que no ho podem afirmar amb total seguretat, creiem
que la urbanització de les construccions d’aquest nucli
s’organitzaria en funció d’una gran edificació que nosaltres
hem anomenat edifici principal. Aquest gran edifici se
situava en una posició més o menys central de l’assentament,
tenia com a mínim 33 metres de llargada i una amplada
aproximada de 12 metres. Com a mínim tindria vuit àmbits o
habitacions, però és possible que en tingués més. Quant a les

característiques constructives, cal destacar-ne les
extraordinàries dimensions, la bona factura constructiva i la
monumentalitat que li atorgarien uns potents murs sustentats
en unes fonamentacions fetes de grans blocs de pedra. Aquest
gran edifici es trobava en molt mal estat de conservació de
manera que la seva meitat est havia desaparegut totalment.
Per tant, la seva planta s’ha hagut de completar a partir de les
evidències documentades i fent projeccions hipotètiques de la
resta de murs.

Malgrat l’estat d’arrasament que presentava i el procés
d’espoli patit, en alguns punts es van poder documentar els
paviments que en aquest cas estaven fets d’argila i terra
piconada. També es va poder comprovar que els murs tenien
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Figura 3. Vista del mur que tanca el nucli d’hàbitat a l’extrem oriental.
Autors: Francesc Antequera i Daniel Vázquez.



enlluïts interiors i exteriors fets de calç i que presentaria una
coberta a doble vessant feta de teules amb elements ornamentals
com és el cas d’antefixes amb representacions de rostres
femenins. Creiem que aquesta construcció podria correspondre
a un edifici residencial amb preeminència sobre la resta, tot i
que no descartem que tingués algun altre tipus d’ús. 

Mentre que a l’est de l’edifici principal gairebé ja no es
documentaven restes pertanyents a aquest assentament a
causa de l’alt grau d’arrasament d’aquesta zona, a l’oest, i
separat d’aquest per un espai lliure d’estructures, interpretat
com un corredor o passadís de 2,20 metres d’amplada es
localitzava un conjunt d’àmbits o habitacions que seguien de
forma perfecta una mateixa orientació i traça ortogonal.

Aquest conjunt presentava uns murs d’amplada inferior als de
l’edifici principal. Alguns punts també conservaven restes
d’enlluït de calç i paviments de terra piconada. En un dels
àmbits es va localitzar un forn de planta circular al qual
atorguem, en principi, un ús de tipus domèstic. També es van
excavar tres llars de foc fetes de ceràmica i argila. Quant a la
coberta, si bé es van recuperar teules, no es van documentar
antefixes ornamentals. En tot aquest entramat de
construccions només identifiquem clarament la zona de pas o
corredor que separa aquests àmbits de l’edifici principal. No
descartem, però, que hi poguessin haver hagut altres
corredors, però l’estat de conservació de les restes ens ha
impedit identificar-los. Si considerem aquest corredor com
l’única zona de pas, podríem hipotetitzar que tot aquest
conjunt d’edificacions pogués correspondre a una unitat
constructiva amb una complexa estructura habitacional. Per
les dades obtingudes de l’excavació, pensem que és probable
que en aquests àmbits o habitacions es duguessin a terme
activitats artesanals o industrials.

Passant a un altre tipus d’elements constructius, cal
assenyalar la presència de vuit possibles bases de pilars
quadrangulars d’entre 0,80 metres i 1,20 metres de costat,
construïts amb pedres lligades amb argila. Cinc es
localitzaven a l’est de l’edifici principal, una zona molt pobra
en restes d’aquesta fase a causa del seu nivell d’arrasament.
Els altres tres els trobàvem en una àrea sense més estructures
situada entre la zona plenament edificada i el mur de tanca
que marcava el límit oest de l’assentament. El fet d’aparèixer
més o menys alineats entre ells ens fa pensar que podrien
correspondre a basaments de pilars o columnes. Hem
d’esmentar també la presència de dues bases de columna
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Figura 4. Vista dels àmbits a l’oest de l’edifici principal. Autors: Francesc
Antequera i Daniel Vázquez.



construïdes amb pedres petites lligades amb morter de calç.
Aquestes es presentaven alineades entre si i orientades amb
relació a l’ortogonalitat marcada per la resta d’edificacions.

I finalment, cal fer esment de la troballa d’un crani de porc
situat a sota del paviment d’un dels àmbits. La col·locació
d’aquest crani a sota del paviment forma part d’un ritual
fundacional de tipus propiciatori, és a dir per donar gràcies a
les divinitats i demanar prosperitat allunyant els mals auguris.

Pel que fa als objectes recuperats en l’excavació d’aquest
assentament, cal destacar una gran quantitat de monedes, la
majoria amb inscripcions ibèriques. També les joies, com
penjolls i anells d’or, un dels quals d’or massís amb una pedra
d’ambre decorada. No hem d’oblidar-nos de la trentena
d’antefixes amb representacions de rostres femenins que
decoraven la teulada de l’edifici principal, així com la gran
quantitat de vaixella de ceràmica fina de taula, importada de
la península Itàlica. Finalment, també es van recuperar tres
peces circulars de plom amb la inscripció Baitolo amb
caràcters ibèrics que molt probablement corresponien a
mesures de pes (Padrós/ Vázquez/ Antequera, en premsa). A
part d’aquestes peces, tampoc hem d’oblidar la beina
d’espasa i el simpulum de bronze esmentats. Com es pot
apreciar, tot aquest conjunt d’elements que conformen la
cultura material d’aquest nucli evidencia un notable grau de
riquesa de la gent que hi vivia.

Un cop descrits els elements i les característiques que
conformaven aquest nucli, cal intentar entendre’l i
interpretar-lo. És a dir, intentar saber per qui era habitat, quin
tipus d’activitats es duien a terme, per què es construeix en

aquest lloc concret, com el podem relacionar amb el context
històric de l’època, etc. Quan aconseguim respondre aquest
tipus de preguntes és quan els resultats obtinguts de les
excavacions arqueològiques permeten anar reconstruint la
història. Però no sempre és fàcil trobar les respostes, i aquest
és el nostre cas. Tot i això, i a partir del resultat de les
intervencions, intentarem donar resposta al màxim de
preguntes.

Creiem que aquest nucli estaria fundat i habitat per població
de la península Itàlica, tot i que no descartem que també hi
pogués residir, junt amb els itàlics, població indígena, en
aquest cas ibèrica. Aquesta hipòtesi la basem en el fet que, en
primer lloc, aquest assentament se situa en una zona plana i
no aturonada com la majoria de poblats ibèrics; i que la seva
complexa i perfecta trama urbana, la qual defineix els espais
en angles rectes i tendint a la quadrícula, presenta també una
notable diferència respecte a la trama urbanística dels
assentaments ibèrics. Aquestes dues característiques són
típiques dels assentaments fundats per romans. En segon lloc,
la gran quantitat de ceràmica i objectes provinents de la
península Itàlica ens podria estar indicant un contacte més
fluid i directe entre aquest assentament i Roma del que
podrien tenir les poblacions ibèriques properes on no
s’observa un volum de material romà tan alt.

Les característiques constructives dels edificis, així com la
riquesa representada pels objectes recuperats també marquen
una important diferència amb la cultura ibèrica. L’edifici

principal correspon a una gran construcció amb unes
dimensions que no trobem als jaciments ibèrics, presentant
les parets enlluïdes i elements ornamentals a la teulada de
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clara influència itàlica com són les antefixes amb rostres
femenins. Aquest edifici, junt amb la presència de basaments
de columna, atorguen a l’assentament una monumentalitat
absent en els poblats ibèrics de la zona. En aquest sentit, la
gran quantitat de monedes, joies i vaixella de ceràmica fina
de taula evidencien la riquesa del nucli.

Per tant, i per resumir una mica el que acabem de comentar,
les característiques constructives, urbanístiques i materials
d’aquest assentament ens estan dient que té una clara filiació
itàlica. És a dir, que presenta les mateixes característiques que
els assentaments itàlics de l’època i que, per tant, va ser
edificat i habitat per gent originària de la península Itàlica.

El que ens resulta més complicat de respondre és quin tipus
d’activitats es duia a terme en aquest nucli, per què es
construeix en aquest lloc concret i com el podem relacionar
amb el context històric de l’època.

El que podem afirmar és que no es tracta d’un dels habituals
assentaments de caràcter agrícola indígena que es troben
normalment a la Laietània en aquest període. No es tracta
tampoc d’un assentament militar, ni per característiques
morfològiques, ni per ubicació en el territori, ni per context
històric. Tampoc hem de pensar en una vil·la, assentament
que considerem que no es dóna encara amb aquestes
cronologies en aquesta àrea geogràfica. Tenint en compte que
aquest assentament fou fundat per romans creiem que,
segurament, el nucli exerciria algun tipus de poder polític o
administratiu i per tant l’hauríem de posar en relació directa
al procés de romanització que durà les poblacions indígenes
a integrar-se en la societat romana.

Quant a la seva funcionalitat, com hem dit anteriorment, està
clar que hi ha una part d’hàbitat, però és molt difícil fer
hipòtesis sobre les seves activitats. No sembla un nucli
agrícola, mentre que les activitats artesanals poden estar
presents encara que no considerem que siguin les definitòries.
Per la seva ubicació, podríem pensar en alguna activitat
relacionada amb el comerç, mentre que no sembla complir
amb un objectiu primordial de control de territori. D’altra
banda, la filiació cultural, planificació i riquesa podrien fer-nos
pensar en un cert paper de poder polític o administratiu. En
tot cas, qualsevol interpretació ha de tenir necessàriament en
compte la molt propera ubicació de la ciutat de Baetulo.

La resposta més complexa que se’ns planteja és precisament
quina relació té aquest assentament amb la ciutat de Baetulo.
Com hem comentat en la introducció, la ciutat es devia fundar
entre finals de segle II aC i el primer quart de segle I aC, és a
dir entre el 100 i el 75 aC aproximadament. Aquesta
cronologia coincideix amb la de la construcció del nucli situat
en el subsòl de la plaça de Pompeu Fabra.

Si la cronologia de construcció tant de la ciutat de Baetulo

com de l’assentament situat a la plaça de Pompeu Fabra és
aproximadament la mateixa i ambdós nuclis són fundats per
romans, aquestes circumstàncies ens porten a plantejar-nos
un munt de preguntes i hipòtesis i a obrir un interessant debat
—que, com és evident, no podem resoldre en aquest text—
sobre la relació del nucli situat a la plaça de Pompeu Fabra i
la ciutat de Baetulo. Així, algunes de les preguntes a fer
podrien ser: el nucli de població de la plaça de Pompeu Fabra
va ser edificat abans que la ciutat de Baetulo tal com la
coneixem actualment? Va funcionar al mateix temps que
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s’estava configurant la ciutat i es va abandonar un cop la
ciutat va ser funcional? Es va edificar com a part d’un barri
fora les muralles de la ciutat? 

Aquestes i d’altres preguntes ens porten a un interessant
debat sobre la relació de les restes d’aquest nucli i la ciutat de
Baetulo, que de moment ens és impossible de tancar.

Finalment, i com hem comentat , a partir de mitjan segle I aC
els edificis d’aquest assentament s’amortitzen i espolien per
construir en el seu lloc un centre terrisser dedicat a la
fabricació d’àmfores per transportar vi.

3.2. Complex terrisser (meitat del segle I aC final del
primer quart del segle I dC)
La segona gran fase constructiva documentada al jaciment
està relacionada amb l’aixecament d’un gran centre terrisser
que ocupava gairebé tots els terrenys afectats per la
intervenció. Aquest tipus d’activitat industrial tant per l’espai,
l’organització productiva i la legislació es desenvolupava
fora dels nuclis urbans. 

El complex terrisser es va aixecar cap al 40 aC, en un moment
posterior a l’amortització i espoli de les edificacions de la
fase anterior. La seva producció es va dedicar principalment
a la fabricació de recipients amfòrics per a l’envasament i el
transport del vi produït a la zona,3 tot i que també s’hi van
produir altres elements com llànties (lucernae), pesos de teler
(pondera) i materials constructius.

Aquesta nova fase constructiva cal relacionar-la amb un
canvi generalitzat del model econòmic al llarg de tota la costa

del Maresme, canvi produït per l’increment de la demanda
del vi de la Laietània als mercats extrapeninsulars. Aquest
increment de la producció vinícola va implicar la necessitat
de produir una gran quantitat de recipients contenidors per
transportar-la i va fer necessària la construcció de nous
centres terrissers, més grans i organitzats, capaços de generar
una producció a gran escala. Dintre d’aquest context cal
incloure la construcció i evolució del complex terrisser
documentat al jaciment. 

Les instal·lacions del complex terrisser es van aixecar d’una
manera planificada amb una ordenació i adequació dels
espais amb relació a la funcionalitat que havien de
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conduccions.



desenvolupar. No obstant això, la planta final del complex és
en realitat el resultat d’una evolució que caldria relacionar
amb el progressiu increment de la demanda i la necessitat
d’ampliar les instal·lacions. Aquest procés d’adequació del
centre terrisser es va portar a terme d’una manera organitzada
amb diferents fases d’ampliació i reestructuració, tot
mantenint la mateixa ordenació interna. Cal destacar que les
edificacions del complex presentaven la mateixa ordenació
que l’assentament de la primera gran fase constructiva i que
la trama urbana de la ciutat, fet que reflecteix la possible
presència d’una centuriació en l’organització del territori. 

En el moment de màxima expansió del complex tenia com a
eix central dues grans naus que creuaven transversalment el
jaciment i articulaven a llevant i a ponent altres instal·lacions
associades a diferents fases del procés productiu . 

Les dues naus funcionaven de forma paral·lela i es
projectaven pel nord més enllà de l’àrea excavada, tot i
quedar tallades pel sud per l’erosió produïda pel tram deltaic
de la riera. La part conservada  presentava dues edificacions
de planta rectangular d’un mínim de 36 metres de llarg i una
amplada de 9,1 metres. Tot i l’alt grau d’arrasament de les
dues naus, en la més occidental es van detectar bases de pilar
que permeten plantejar un possible sistema de coberta a doble
vessant per a les dues edificacions. 

A banda i banda de les edificacions, i de forma pràcticament
simètrica, s’ubicaven dos grups de tres forns col·locats en
bateria,4 amb les seves respectives àrees de servei. Ambdós
conjunts presentaven unes característiques bastant
homogènies, en ser grans forns on es diferenciava la cambra

on es produïa la combustió de la cambra on es dipositaven els
elements ceràmics. Ambdues parts tenien accessos
independents i quedaven separades físicament per la graella. 

La part destinada a la combustió estava retallada al subsòl i
estava formada pel praefurnium o túnel de càrrega i per la
caldera o cambra de combustió. El praefurnium era la boca
d’accés de la caldera del  forn i consistia en un túnel voltat per
on es carregava el material combustible que havia de
permetre la cocció. La cambra de combustió permetia que
circulés l’aire calent cap al laboratori passant per les toveres
practicades a la graella. Aquesta cambra tenia planta
rectangular i un nervi central, que junt amb uns pilars laterals
suportaven el pes dels arcs dobles que sustentaven la graella.

La part superior, destinada a la cocció dels elements
ceràmics, s’anomena laboratori o cambra de cocció i estava
formada per la graella o opus pensile i per la volta o coberta.
La primera era la base o solera del laboratori i s’hi
dipositaven els elements ceràmics. Tenia tota una sèrie de
forats o toveres que permetien que passés l’aire calent,
provinent de la cambra inferior o cambra de foc, en direcció
a la part alta de la volta. Cal dir que dels sis forns únicament
dos conservaven parcialment la graella. Quant a la volta, no
es va documentar en cap dels forns, tot i que hi ha indicis que
ens fan pensar en una estructura fixa, si bé de moment no es
pot descartar una coberta mòbil, que es muntés i desmuntés
en cada fornada.

Davant de la boca dels praefurnia de cada grup de forns hi
havia una àrea de servei annexa que permetia articular els
treballs relacionats amb l’alimentació i la neteja de les
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Figura 6. Grup de forns i àrea de treball ubicats a l’est de les naus. Autors: Francesc Antequera i Daniel Vázquez.



estructures de combustió. Eren dos grans espais de planta
rectangular excavats al terreny natural per quedar a l’altura
dels praefurnia que havien d’abastar. Ambdós espais estaven
ben delimitats per murs perimetrals de diferent entitat,

constituïts amb tècniques constructives i aparells diversos,
resultat de les reformes i modificacions realitzades al llarg del
temps. La presència de basaments de pilar i múltiples possibles
forats per encaixar-hi pals permeten plantejar la possible
presència d’una coberta per a les dues àrees de servei.

És interessant destacar que un dels murs estava constituït per
una doble alineació de 24 àmfores invertides del tipus
Pascual 1, que quedaven encaixades entre elles mitjançant
altres elements constructius, com tovots i fragments d’àmfora
units amb argila.

També es van documentar altres infraestructures relacionades
amb el procés productiu del complex terrisser. En primer lloc
es van detectar diferents alineacions d’àmfores invertides
encaixades al subsòl que configuraven i delimitaven diferents
espais de grans dimensions, possiblement descoberts, que es
van anar modificant al llarg del temps. Es van identificar
aquest tipus d’alineacions en zones pròximes als dos grups de
forns, tot i que de moment no se’n pot definir la funcionalitat. 

En segon lloc, a la part sud-oest del complex terrisser es va
excavar un extens conjunt d’estructures relacionades amb la
decantació i tractament de les argiles per a l’obtenció de la
matèria primera. Es tractava de quatre basses de planta
rectangular i grans dimensions, retallades en les sorres
naturals i situades paral·lelament. Aquestes basses tenien el
perímetre intern protegit per un revestiment de teules,
tegulae, col·locades i encaixades verticalment, mentre que la
part inferior quedava directament en contacte amb les sorres,
de tal manera que permetia la filtració de l’aigua sobrant de
la decantació de les argiles.
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Figura 7. Basses i conduccions relacionades  amb la decantació i tractament
de les argiles. Autors: Francesc Antequera i Daniel Vázquez.



Les basses no van conservar en cap cas les dimensions totals,
ja que pel sud es van veure afectades o per l’erosió del tram
deltaic de la riera o pels límits de l’excavació. No obstant
això, sí que es va conservar l’amplada de les quatre, que
oscil·lava entre els 8,6 i els 10,2 m, mentre que la longitud
màxima documentada arribava als 12,5 m. En l’interior d’una
de les basses es van trobar desplomades sobre les tegulae

caigudes del perímetre restes del que semblava ser part d’un
mur perimetral, que podria indicar la presència d’una
delimitació externa de les basses.

Tres de les quatre basses es connectaven mitjançant un
sistema de canalitzacions i arquetes amb un dipòsit d’argila
cuita encaixat al subsòl. Com a hipòtesi, i a l’espera de trobar
paral·lels que puguin permetre garantir una resposta segura,
es planteja la possibilitat que aquest recipient estigués
destinat a recollir la capa d’argila més depurada de les basses,
que hauria quedat en suspensió. El líquid sobrant d’aquest
dipòsit s’evacuava cap al sud mitjançant una altra
canalització a base de canaletes de mitja canya. 

A l’extrem oest del complex també es van documentar diferents
infraestructures hidràuliques, tant de transport com
d’emmagatzematge, tot i que amb un grau d’arrasament molt alt.
Per una part es van documentar diferents trams de conduccions,
tant tubulars com de canaleta de mitja canya. Per l’altra, es va
excavar una cisterna o dipòsit rectangular de 5 metres de llarg
per 4 metres d’ample i una profunditat mínima de 2 metres,
revestida amb un paviment hidràulic o opus signinum.

El complex terrisser va deixar de funcionar aproximadament
a finals del primer quart del segle I dC, tot i que hi ha una

reutilització temporal d’un dels forns durant la segona meitat
d’aquest mateix segle. Tant la construcció com les
ampliacions i la seva amortització, s’han d’associar a la
presència d’uns personatges amb capacitat econòmica i una
clara voluntat d’aprofitar al màxim els beneficis generats pel
pròsper comerç del vi. Quan la conjuntura canvia i els
beneficis no són els desitjats, aquest capital es reinverteix en
altres opcions més rendibles.

La descoberta d’aquest complex industrial té importància a
diferents nivells. En primer lloc permet veure l’estructuració
interna d’un complex terrisser de producció amfòrica a gran
escala, tant  en l’organització del treball com en la tecnologia.
Tot i que hi ha altres centres terrissers excavats al llarg de la
costa catalana, normalment és difícil que es donin les
circumstàncies que permetin veure un complex de 4.000 m2.

En segon lloc, permet corroborar la importància de Baetulo

com a centre distribuïdor de vi en un període bastant inicial
del procés de transformació econòmica que afecta tota la
Laietània durant els segles I aC i I dC. L’estudi de les
àmfores documentades a Badalona i de les seves pastes,
molt característiques, havia fet plantejar amb molta
seguretat l’existència d’una producció molt important a la
ciutat o a les seves immediacions. Tot i que s’havien
documentat diversos abocadors5 d’aquest tipus de material
amfòric en punts propers a la ciutat, no s’havia detectat cap
gran centre relacionat amb la seva producció. Amb la
documentació d’aquest complex terrisser es localitzen
definitivament uns forns amb capacitat per a una producció
amfòrica de tipus industrial, que permet corroborar la
importància de Baetulo com a centre productor i exportador
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de vi. Aquest fet queda reflectit en la ubicació espacial del
centre terrisser, que es construeix entre la Via Augusta, al
nord, i la platja, al sud, tenint a la seva disposició les dues
principals vies de transport de l’època a la zona, la marítima
i la terrestre. Cal dir que aquesta pròspera indústria del vi
coincideix en el temps amb un període de creixement
urbanístic de Baetulo, que culminarà en època augustal,
moment en què la ciutat presenta una gran activitat
constructiva, tant pública com privada, que genera, a grans
trets, la seva trama urbana.

L’estudi arqueomètric6 dels materials amfòrics associats al
centre terrisser i la seva posada en relació amb informacions
provinents d’altres jaciments permetrà continuar ampliant el
coneixement  sobre els circuits comercials del vi laietà, tant
dels llocs de distribució com de recepció. Actualment es
tenen identificades diferents rutes comercials al llarg de la
Gallia, del limes germànic i de la Britània. Per altra part,
s’han documentat diferents segells i marques d’àmfora
associats tant a algunes produccions de Pascual 1, com de
Dressel 2/4 que, una vegada estudiats i posats en relació amb
la informació provinent d’altres jaciments, potser permetin
aconseguir informació sobre la gestió, producció i distribució
del centre terrisser.

3.3. Explotació agrícola i àrea de necròpolis. Segon terç
del segle I dC a mitjan segle II dC 
La tercera fase funcional del jaciment comença quan
s’abandona el complex terrisser i es produeix una progressiva
reutilització de l’espai. Es passa d’una utilització industrial a
una diversificació i transformació de la seva funcionalitat
amb una àmplia zona relacionada amb l’activitat agrària, una

zona de terrisseria que reaprofita estructures de la fase
anterior i, per últim, una àrea de necròpolis.

Tota la part central i de llevant del jaciment va ser utilitzada
per a un ús agrari. En la part central es van documentar
alineacions de petites rases intermitents que funcionaven de
forma paral·lela. Aquestes petites rases tenien una orientació
nord-oest/sud-est i estaven relacionades amb el cultiu de la
vinya. Es tracta dels alvei on es plantaven els ceps,
normalment dos peus de vinya per cada rasa (Buffat 2009,
30-31).

Associades a aquest ús agrícola de la zona central del
jaciment també es van documentar diferents estructures
hidràuliques com alguns dipòsits molt arrasats, a vegades a
nivell de fonamentació, que estaven destinats a
l’emmagatzematge o tractament de líquids i dos pous
d’aigua. És interessant ressaltar dues observacions sobre un
dels pous: per una banda, la detecció d’àmfores encaixades en
les parets que envoltaven el perímetre interior del pou i que
feien les funcions d’escala per poder baixar a fer les feines de
manteniment; per una altra banda, la detecció en el fons del
pou, en la zona on aflorava el nivell freàtic, de la caixa de
taulons de fusta que contenia el terreny i permetia que es
filtrés l’aigua. 

Si en la zona central es van documentar elements relacionats
amb la producció, a l’extrem oriental del jaciment es van
detectar estructures muràries que podrien estar relacionades
amb l’emmagatzematge. Es tracta de diferents trams de
fonamentacions i murs que semblaven delimitar un gran espai
o edificació que s’estendria més enllà dels límits del solar. Tot
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i l’alt grau d’arrasament d’aquesta construcció, la presència
dels fons d’algunes dolia7 fa pensar, a tall d’hipòtesi, en
alguna funció de magatzem.

Dintre de la diversitat d’activitats que es documenten al
jaciment durant aquesta tercera fase, cal fer esment de la
reutilització parcial de les instal·lacions del centre terrisser de
la fase anterior.

Durant el procés d’excavació es va detectar la reutilització
d’un dels forns en bateria del grup oriental del centre terrisser.
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, aquestes
estructures es van amortitzar quan va deixar de funcionar el
complex i es va anar enrunant progressivament. En un
moment indeterminat d’aquest procés es va procedir a la
reutilització de part de les instal·lacions. Es va habilitar el
forn del grup oest i es va generar una nova àrea de servei tot
i que molt més reduïda. Segurament, es va fer un buidatge
parcial dels nivells de runa que reblien l’antiga àrea de treball
i es va generar el nou espai que va quedar delimitat per
alineacions d’àmfores invertides del tipus Dressel 2/4. Aquest
mateix tipus d’àmfora va ser la que va produir el forn durant
la seva nova posada en marxa. Cal dir que l’àmfora Dressel
2/4 va anar substituint en les rutes comercials l’àmfora
Pascual 1 en aquest període, tot i que a Baetulo la forma
antiga encara es va continuar utilitzant. 

El funcionament d’aquest forn no degué anar més enllà del
terç central del segle I dC, ja que posteriorment va ser
amortitzat per una de les fonamentacions que possiblement
estiguessin relacionades amb les tasques agràries
desenvolupades al jaciment. 

Per últim, a l’extrem oest del jaciment es documenta una àrea
de necròpolis. La legislació romana obligava que els espais
funeraris estiguessin fora de les muralles, diferenciant de
forma clara el món dels vius del dels morts. Els motius eren
diversos, tant higiènics i sanitaris, com rituals. Aquest mateix
ordenament disposava que les sepultures s’ubiquessin en les
proximitats dels camins i de les vies d’accés a les ciutats. Per
tant, la necròpolis de la plaça de Pompeu Fabra se cenyiria a
la legalitat situant-se fora del nucli urbà i al sud de la Via
Augusta, que devia quedar molt a prop del jaciment.

Aquesta àrea de necròpolis va tenir dues fases de
funcionament clarament diferenciades. La primera, datable
en cronologies del segle I dC, estava relacionada amb la
construcció d’un recinte tancat que ordenava l’espai, així
com la seva progressiva utilització, amb la
compartimentació interior de l’àrea sepulcral. La segona,
que cal datar en cronologies de la primera meitat del segle
II dC, estava relacionada amb una reutilització d’aquest
espai, quan segurament estava abandonat i en ple procés
d’enrunament.

Durant la primera fase d’utilització, el recinte funerari
s’ordenava en dos murs que creuaven el jaciment i
delimitaven un recinte tancat i sagrat.8 Aquest espai de planta
rectangular mostrava compartimentacions internes, algunes
de les quals caldria relacionar amb la presència d’edificacions
o mausoleus funeraris de planta rectangular, mentre que la
resta serien espais oberts generats per la construcció dels
primers. Aquestes construccions van anar ocupant l’espai
interior mantenint-ne l’orientació, tot i que d’una manera poc
ordenada. La presència de recintes funeraris delimitats per
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murs o altres elements és comuna en necròpolis, delimitant
tant espais individuals com espais col·lectius. 

L’excavació d’aquests àmbits va mostrar la seva funcionalitat
funerària en alternar en les sepultures tant el ritual de la
inhumació, que parteix de la idea del retorn a la terra, com el

ritual de la cremació, que s’associa a la purificació del foc.
Aquestes tombes apareixien de forma aleatòria en els
diferents espais del recinte funerari, sense que es constati cap
tipus d’ordenació en relació al ritus o al tipus de sepultura.
Cal dir que és molt comuna, en les necròpolis del segle I dC
la presència conjunta dels rituals d’inhumació i cremació.
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Es van excavar inhumacions individuals i col·lectives. Totes
les sepultures individuals inhumaven individus infantils,
perinatals o nonats, mentre que l’únic enterrament col·lectiu
estava format exclusivament per individus adults. Cal dir que
en aquest període és més normal la cremació per als individus
adults i les inhumacions per als infantils, ja que hi havia la
creença que així se’ls donava la possibilitat de tornar al món
terrenal.

Es van documentar diferents tipologies de tombes associades
a les inhumacions, totes molt senzilles. Principalment es
tractava de fosses simples retallades al subsòl, tot i que en
algun cas l’enterrament infantil es col·locava dintre d’una
àmfora.

L’única sepultura atípica és el pou ritual documentat en un
dels espais oberts de la necròpolis. Es tracta d’un pou d’aigua
que es va reutilitzar dues vegades per a funcions funeràries
durant el seu procés de rebliment. En primer lloc, es va
dipositar una inhumació infantil acompanyada de dos
recipients sobre l’esquelet d’una mula. Posteriorment, i
separades per mig metre de terra que cobria el primer dipòsit
funerari, s’hi van dipositar entre 6 i 7 individus adults. Per
sobre d’aquests esquelets es va documentar un abocament de
dos metres d’alçada d’àmfores vinàries del tipus Pascual 1.
Aquests recipients estaven associats al ritual funerari de
l’enterrament col·lectiu, i farcien tot el pou i part de l’àmbit.

Associades a aquesta primera fase de funcionament de la
necròpolis també es van documentar diverses cremacions,
que s’havien dipositat dintre de recipients senzills (com ara
olles, gerres i bols) i colgat en un clot fet a terra. Destaquen

principalment tres dels recipients: dues urnes amb tapadora,
cobertes per pivots d’àmfora, segurament com a element
senyalitzador, i una urna que utilitzava com a contenidor un
bol de vidre. 

Quant als elements d’aixovar, les inhumacions no
presentaven cap element d’abillament personal associat al
difunt i solament, en el cas de les cremacions, es van
documentar dintre de les urnes alguns fragments
d’ungüentaris de vidre deformats pel foc i alguns fragments
d’ossos treballats. 

La segona fase de funcionament de la necròpolis es va datar
en la segona meitat del segle II dC i estava relacionada amb
la reutilització esporàdica del recinte funerari en un moment
en què aquest, segurament, es trobava en desús.

Es van documentar únicament quatre sepultures associades a
aquesta fase. Aquestes presentaven canvis importants en el
ritual funerari i quedava palès tant en el tipus d’enterrament,
amb la presència d’inhumacions individuals d’adults, com en
les tipologies de les sepultures, amb tombes de teules,
tegulae, col·locades a doble vessant i en taüt. Aquestes
tombes respectaven la distribució espacial dels àmbits, tot i
que afectaven alguna tomba de la fase anterior.

Una de les sepultures en tegulae presentava les restes d’una
inhumació infantil associada a l’esquelet d’una dona jove,
que tenia a la boca un as d’Adrià. Aquesta inhumació tenia
com a aixovar una fusaiola, un ungüentari i un clau de grans
dimensions dipositat en la part posterior del crani. La
presència de la moneda a la boca cal relacionar-la amb el mite
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de Caront, en què calia pagar al barquer per creuar el riu
Aqueront i arribar al món dels morts, l’Hades. Aquest ritus
d’origen grec es va difondre àmpliament a partir del segle I
dC. La presència del clau també tenia connotacions
simbòliques, per proporcionar protecció al difunt. 

La importància de la necròpolis de la plaça de Pompeu Fabra
radica en la documentació d’un espai sepulcral associat a la
ciutat de Baetulo en unes cronologies on de moment solament
s’ha documentat un mausoleu d’època flàvia, a la necròpolis
de Can Peixau ubicada una mica més a l’oest de la ciutat. 

També és interessant poder comprovar els canvis substancials
en el ritual funerari i en la tipologia de tombes entre les dues
fases de funcionament de la necròpolis. Aquests canvis
denoten transformacions en la mentalitat col·lectiva i en la
forma d’enfocar el trànsit de la vida a la mort. 

L’amortització definitiva del jaciment al llarg de la segona
meitat del segle II dC es podria associar a les transformacions
de la ciutat de Baetulo, que en aquest període sofreix canvis
importants i generalitzats i una reestructuració urbanística,
amb una reducció de les dimensions i una readaptació dels
espais públics i industrials, fenomen que ha estat objecte de
diverses interpretacions.

Com ja s’ha comentat al llarg del text, el jaciment, una
vegada amortitzat, sofreix processos erosius naturals i
d’aportació de sediments, producte de la ubicació espacial
d’aquests terrenys en un entorn entre rieres. Aquestes rieres
es troben en el tram deltaic i, a més d’erosionar els nivells
superiors del jaciment, van fer-ne desaparèixer tot l’extrem
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Figura. 9. Inhumació femenina amb enterrament infantil associat. Autors:
Francesc Antequera i Daniel Vázquez.



meridional. De totes formes, aquest procés es va produir en
un moment en què l’activitat humana a la zona era inexistent
o s’havia reduït d’una manera tan dràstica que no en va deixar
evidències arqueològiques documentables. 

4. Conclusions 
Per últim, i a mode de conclusions generals, cal comentar la
gran importància que tindrà l’estudi exhaustiu d’aquest
jaciment per conèixer millor el desenvolupament i el
funcionament de la ciutat de Baetulo.

La primera fase constructiva del jaciment permetrà
aprofundir sobre el període fundacional de la ciutat amb
noves aportacions que podran ajudar a concretar alguns
aspectes ara difusos. 

La segona fase constructiva permetrà conèixer millor la
importància de Baetulo com a centre distribuïdor de vi en un
període en què aquest comerç és el motor econòmic de la
Laietània. Els estudis arqueomètrics dels materials amfòrics
exhumats al jaciment podran indicar el grau de difusió dels
productes envasats en el gran complex terrisser de la ciutat,
tant en els circuits comercials peninsulars com
extrapeninsulars.

La tercera fase permetrà ajudar a conèixer millor l’evolució
de les àrees suburbanes de la ciutat, del tipus d’activitats
desenvolupades i la seva relació amb el nucli urbà. També
serà interessant per ampliar el coneixement sobre les àrees
sepulcrals associades a Baetulo en un període, segles
IaC/IdC, sobre el qual de moment hi ha poques evidències i
on hi ha canvis importants en el ritual funerari. 

Notes
1. La zona on s’ubica actualment la plaça de Pompeu Fabra
era coneguda anteriorment com a illa Central o illa Fradera.

2. Aquesta regió comprenia les actuals comarques del Baix
Llobregat, el Vallès Occidental i Oriental, el Barcelonès i el
Maresme.

3. El principal tipus d’envàs produït va ser l’àmfora Pascual
1 (tipus d’àmfora propi de la costa Laietana), tot i que en un
darrer moment també es va produir el recipient amfòric del
tipus Dressel 2-4.

4. Forns del tipus IIC de Cuomo di Caprio. Aquesta tipologia es
basa en la morfologia de la cambra de combustió i el praefurnium.

5. En l’àrea de Can Peixau (Badalona) es va documentar un
abocador d’àmfores Pascual 1 (Padrós 1998, 185-192).

6. L’estudi està en procés de realització i corre a càrrec de
Verònica Martínez, de l’Equip de Recerca Arqueomètrica de
la Universitat de Barcelona.

7. Recipient d’argila cuita de grans dimensions destinat
principalment a l’emmagatzematge de vi o d’oli, tot i que
també podia servir per guardar gra o altres productes. També
es podia utilitzar per al transport, però normalment es
documenta en grup i encastat  en el subsòl.

8. En la mentalitat romana el dret sepulcral era més important
que el dret civil, ja que es tractava d’un dret sacre, inviolable
i etern (Remesal 2002, 370).
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INTRODUCCIÓ

1.1 LES RESTES DE FUSTA
La fusta i, en general, la matèria orgànica no es conserva en
la majoria dels jaciments arqueològics ja que l’exposició a
l’oxigen i l’atac de fongs i bacteris, entre d’altres, la
descomponen. Només excepcionalment es produeixen
condicions ambientals que inhibeixen l’actuació d’aquests
agents i permeten la conservació de restes orgàniques. Les
condicions anaeròbiques aquàtiques que s’han produït a
l’interior dels pous, per exemple, són òptimes per a aquesta
conservació. A causa dels problemes de conservació, en
general, les evidències de l’ús de la fusta són poc abundants.
En aquest sentit les restes dels pous del jaciment d’època
romana Estació Badalona - Pompeu Fabra  esdevenen un bon
testimoni sobre els usos de la fusta.

1.2 MÈTODE D’ANÀLISI
a - Determinació taxonòmica
La classificació taxonòmica de les fustes es fa a partir de
l’observació de l’estructura anatòmica, mitjançant un microscopi,
i la comparació dels seus caràcters amb mostres de referències
actuals. En el nostre cas, per a la identificació hem partit dels
criteris anatòmics proporcionats per Schweingruber (1990).

b - Anàlisi morfotècnica
L’objecte d’estudi de l’anàlisi morfotècnica són la forma de
les fustes i les marques d’ús i d’elaboració o transformació
que puguin haver-hi a la superfície. Però perquè tota
aquesta anàlisi es pugui dur a terme és necessari que,
prèviament, s’hagi obtingut mitjançant l’experimentació
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QUÈ HI HA AL FONS DEL POU?
ANÀLISI MORFOTÈCNICA DELS
TAULONS DE LES UE 3465 I 5593
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BREU DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
Per a aquest article s’han estudiat un total de 13 fustes
situades en dos pous diferents, tots d’època romana. En el pou
1 (UE 3465) se n’han trobat cinc, i en el segon pou (UE 5593)
se n’han trobat vuit.

Les fustes estudiades les trobem quasi totes (excepte la fusta
descontextualitzada de la UE 3465) encaixades entre si tot
formant un quadrat al fons del pou (figures 1 i 2). De forma
breu, la totalitat de les fustes estudiades podem considerar
que tenen forma de tauló, i que són de grans dimensions tal
com podem apreciar a la taula 1. Pel que fa a les mides,
destaca la diferència entre un pou i l’altre: mentre que en el
segon les fustes són més llargues i en el primer podem
considerar que són més grans ja que són superiors en
amplada i gruix.

controlada una base comparativa de traces. Així es podran
reconèixer les diferents traces de cada acció, matèria
primera, eina... tenint en compte les diferents variables
(López, 2008).

El primer pas en aquesta anàlisi és el registre exhaustiu tant
de la forma com de les marques/traces mitjançant fotografies,
dibuixos, esquemes i, si en el cas de les traces arribés a ser
necessari, a través de motlles de silicona. Aquests motlles
poden arribar a ser de gran ajuda ja que no malmeten la fusta
i permeten aconseguir una reproducció de qualitat de la
marca en qüestió per poder ser analitzada de forma més fàcil,
tranquil·la i en millors condicions al laboratori. En el cas de
la fusta, el procés de registre és bàsic, ja que per les qualitats
especials del material estudiat hem de procurar de manipular-la
de la forma menys agressiva i en el mínim temps possible.

Figures 1 i 2. Situació al jaciment de les fustes de la UE 3465 (Font: Museu de Badalona) (esquerra) i 5593 (Font: Museu de Badalona) (dreta).
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Taula 1. Mides en centímetres en els punts màxims de cada una de les fustes
estudiades.

L’estudi anatòmic d’aquestes fustes ha permès la identificació
d’un sol taxó arbori, el mateix per a les 13 fustes estudiades:
Quercus sp. caducifoli. A la taula 2 es pot observar la
referència de les mostres estudiades i el resultat obtingut.

Les diverses espècies de roures viuen per tot Europa i arriben
fins a l’Àsia Menor, i ocupen les zones baixes del centre i del
nord del continent, i les muntanyenques de les àrees meridionals.
A les nostres terres prosperen diferents tipus de roures
abundantment tant a la muntanya com a la zona litoral, fins a
Barcelona. Per això no hi deuria haver problemes per aconseguir
fusta de roure a la Baetulo romana. A més, el roure concorda
molt amb el tipus de context en el qual s’ha trobat, ja que la seva
fusta és molt dura i molt densa i resisteix bé els canvis de
temperatura i la immersió; de fet, la fusta de roure és una de les
més apreciades (s’ha usat, i s’usa encara, per fer bigues i puntals,

mobles, treballs de torneria i talla...) i històricament ha estat un
recurs important en la construcció naval.

DISCUSSIÓ DELS RESULTATS
3.1 - DESCRIPCIÓ DE LES MARQUES
A continuació descriurem cada una de les marques que hem
observat en la superfície i forma dels dotze taulons i que,
d’alguna manera, ens parlen de com van ser treballats,
utilitzats, posteriorment excavats o de com els han afectat els
diferents processos postdeposicionals.

a- Erosió
Tot i que no es tracta d’una marca en si, l’erosió és un element
a tenir en compte a l’hora de fer qualsevol estudi
morfomètric. Aquesta dada encara l’hem de tenir més en
compte quan estudiem elements fabricats en fusta, ja que es
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JACIMENT U.E. FUSTA LLARG AMPLE GRUIX
EBC'08 3465 A 100 30 13
EBC'08 3465 B 75 22,5 10
EBC'08 3465 C 97 30 15
EBC'08 3465 D 97 29 14,5
EBC'08 3465 descontext. - - -
EBC'08 5593 A 140 23 12
EBC'08 5593 B 125 17 11
EBC'08 5593 C 131 22 10
EBC'08 5593 D 120 25 9
EBC'08 5593 E 110 24 9
EBC'08 5593 F 100 21 9
EBC'08 5593 G 119 16 8
EBC'08 5593 H 105 19 8

Taula 2. Mostres estudiades i resultats de l’anàlisi UE sense punts.

JACIMENT U.E. FUSTA ESPÈCIE COMÚ
EBC'08 3465 A roure
EBC'08 3465 B roure
EBC'08 3465 C roure
EBC'08 3465 D roure
EBC'08 3465 descontext. roure
EBC'08 5593 A roure
EBC'08 5593 B roure
EBC'08 5593 C roure
EBC'08 5593 D roure
EBC'08 5593 E roure
EBC'08 5593 F roure
EBC'08 5593 G roure
EBC'08 5593 H roure

Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli
Quercus sp. caducifoli



tracta d’una matèria primera tova i, tot i que sigui un èxit que
aquestes fustes s’hagin pogut conservar durant més de dos
mil anys, això no treu que els processos postdeposicionals els
hagin afectat de forma ostensible.

La forma com l’erosió afecta les fustes és canviant de
manera notable tant les formes com les marques originals,
fins i tot esborrant per complet de la superfície de la fusta
gran part d’aquestes marques, afegint-ne de noves,
debilitant encara més aquells punts de la fusta que ja eren
dèbils per ells mateixos... En aquest sentit, trobem els dotze
taulons afectats per aquest procés. Però cal ressaltar que
l’erosió ha fet estralls en el segon conjunt i l’ha afectat
dramàticament. És per això que vull ressaltar l’erosió com a
marca des del principi, perquè és el que més ha marcat
aquests conjunts.

Uns exemples de com afecta l’erosió i els processos post-
deposicionals i degeneratius en la fusta són les fractures naturals
que apareixen en aquells punts dèbils dels taulons (nucli) o el fet
que se’n puguin observar els trets anatòmics a ull nu. De la
segona marca n’observem evidències en quatre dels vuit taulons
del conjunt més degradat, el 2 (figura 3), mentre que la primera
es pot localitzar en tots vuit taulons (figura 4).

b - Apèndixs
Els apèndixs tampoc són una marca en si, però són una
conseqüència d’un treball específic i amb una intencionalitat
concreta sobre la fusta. En les fustes estudiades trobem
apèndixs en els quatre taulons del conjunt 1 i en quatre dels
vuit del conjunt 2; des de la fusta B del pou 1 o les quatre del
pou 2 (A, D, E i H) on només se’n conserva un, fins a la fusta
A on en podem arribar a observar quatre. Les formes i
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Figures 3 i 4. Dos exemples de fractura a l’alçada del nucli, i exemple de la visibilitat dels trets anatòmics (dreta).



Figures 5, 6 i 7. Detall de dos apèndixs de la fusta A del conjunt 1 (esq.), esquema de l’encaix de mitjamossa (Ulrich, 2007) (mig), detall de l’encaix de dos
taulons del conjunt 2 (Font: Museu de Badalona) (dreta).

dimensions d’aquests apèndixs són variables depenent de
l’estat de degradació en què es trobin: des dels apèndixs
majoritàriament informes del conjunt 2, fins a les formes
quadrades ben definides del conjunt 2, que arriben a ser
quatre o sis vegades més grans que les primeres.

Aquests apèndixs podrien haver format i, de fet en alguns
casos formen, entre els taulons del conjunt una sèrie
d’encaixos anomenats de mitjamossa (Ulrich, 2007), força
coneguts i documentats en la fusteria i en la construcció
romana. Aquest tipus d’encaix consisteix a retirar part del
tram final de cada un dels taulons que es volen unir perquè
aquest contacte no es produeixi només per un sol punt, sinó
que hi hagi més superfície que produeixi fricció i tensió
(figures 5, 6 i 7). 

c – Fractures antròpiques
En aquest conjunt hem trobat tot un seguit de grans fractures
que en alguns casos han arribat a separar grans blocs de fusta,
tot i que després els hàgim trobat col·locats al seu lloc.
Localitzem quatre d’aquestes fractures en tres taulons
diferents del segon conjunt, i una en el pou 1. Aquestes
fractures podem dir que són antròpiques per la seva forma
rectilínia i fina, i que difícilment es podrien realitzar de forma
natural. El que és més complicat és veure si aquestes fractures
són recents o no, cosa que podríem veure tenint en compte el
nivell d’afectació dels processos postdeposicionals en
aquestes fractures, però com ja hem dit, en alguns casos han
estat tapades amb la fusta original i han impedit l’afectació
per aquests processos.
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Segons el nostre punt de vista cal separar aquestes fractures
entre les que han estat tapades de nou (conjunt 2) i les que no
(conjunt 1). Si bé cap d’aquestes marques té sentit ni una
funcionalitat clara ni en el si de la seva estructura ni en relació
amb els taulons que les envolten, queda clar l’origen romà de
la fractura del pou 1; de fet, tot i no poder atribuir-li cap
funcionalitat en aquest conjunt, veiem que la fractura que
observem en el tauló C de la UE 3465 es podria tractar d’un
altre tipus d’encaix entre fustes. Es tractaria d’un encaix en
forma d’encadellat, una forma que tampoc és estranya en el
món romà (Ulrich, 2007) (figures 8 i 9).

Tornant a les fractures del conjunt 2, el fet que la majoria dels
blocs de fusta despresos hagin estat posats a lloc de nou
apuntaria cap a un origen recent, probablement fruit d’algun
procés derivat de l’excavació, però no tenim prou elements
per poder-ho afirmar.

d- Forats
En la superfície d’aquests taulons s’han trobat gran quantitat
de forats, l’origen dels quals és antròpic, és a dir que han estat
elaborats amb una intenció i una funció concretes. Les mides,
formes i ubicacions tan diverses d’aquests forats ens obliguen
a separar-los segons aquests paràmetres, ja que segurament
obeeixen a intencionalitats diferents.

Forats en les cares horitzontals:
Diferenciem aquests forats dels altres tipus de forats per les
seves dimensions i per la seva situació. En aquest apartat
estem parlant d’aquells forats de dimensions grans (més de
4-5 cm2 en la boca) que, a més, trobem només en les cares
superiors o inferiors. Amb aquestes característiques hem
identificat quatre forats, tots en dos dels taulons del conjunt
1. Les formes d’aquests forats en origen són rectangulars
(quatre parets), però en tres dels quatre casos, amb el pas
del temps i la degradació natural de la fusta, s’ha
descompost una de les quatre parets que tancaven aquests
forats i els ha fet perdre dita forma. Tot i la degradació de
la fusta, que ha fet desaparèixer alguna de les parets que
tanquen els forats, es conserven unes mides més o menys
estables: entre 7 i 9 cm de profunditat, 7-8 cm de llargada
en tres dels quatre forats, i una amplada de 3,5-4 cm. Per
això, entenem que en un origen aquests quatre forats van
ser elaborats amb unes mides semblants, i si hi sumem el
fet que se situen en llocs semblants, podríem concloure que
la seva funció pot ser similar.

Fustes amb aquest tipus de marques no són estranyes en el
món romà. Segons Roger B. Ulrich (2007) es tractaria d’un
tipus d’encaix utilitzat universalment en la fusteria romana:
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Figures 8 i 9. Detall de la fractura de la fusta C, esquema d’un encaix en
forma d’encadellat (Ulrich, 2007).



de degradació hagi fet desaparèixer aquests teòrics taulons no
és factible, ja que el fet que els hagi afectat en la seva totalitat
i no afectar el conjunt preservat seria, com a mínim,
sorprenent.

Forats estrets:
Un cop diferenciats els forats de l’encaix de forquilla
(mortise and tenon), encara podem diferenciar un altre tipus
de forat: aquests són forats estrets, profunds i normalment
cilíndrics. En el conjunt recuperat en documentem sis: un al
conjunt 2 i cinc a l’1. Per la seva forma i profunditat es podria
pensar que aquests forats es podrien haver originat amb la
utilització d’algun tipus de clau en aquests taulons. És més,
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Figures 10 i 11. Esquema d’un encaix de forquilla (mortise and tenon) (Ulrich, 2007) (esq.), detalls dels forats d’una fusta del conjunt 1 (dreta).

encaix de forquilla o mortise and tenon joint, on un apèndix
de fusta (tenon) s’insereix dintre d’un forat (mortise) per
crear una juntura. Aquesta resulta ser una forma elegant
(s’aconsegueix que la juntura no sigui visible) i forta
d’ajuntar dues fustes per aconseguir-ne una de més gran
(figures 10 i 11).

Cal dir que en la situació en què es van trobar les fustes del
nostre conjunt no sembla que aquest tipus d’encaix tingués
cap sentit; com ja hem dit, aquests forats que formarien la
meitat de l’encaix es trobaven a les cares inferiors de les
respectives fustes, per tant, en contacte amb el terra i no amb
cap altre tauló amb qui encaixar. La possibilitat que el procés



segons Ulrich (2007), tot i que antigament en les juntures entre
fustes s’intentava evitar la utilització de pegues, claus... sí que
eren coneguts, i el tipus d’encaix de mitjamossa accepta la
possibilitat d’utilitzar claus per reforçar-lo (figures 12 i 13).

Però quan mirem la situació en els taulons d’aquests forats,
suposadament de claus, veiem que en molts pocs casos
encaixarien. D’altra banda, creiem que la utilització de claus
per reforçar l’encaix dels taulons hagués deixat alguna marca
de rovell en aquests forats, en el cas que no s’haguessin
conservat els mateixos claus in situ, ja que les condicions de
conservació han permès que fins i tot la matèria orgànica no
es degradi. Així que, tot i que la utilització de claus en aquest
conjunt sigui factible, és una possibilitat que no veiem
probable.

Altres forats:
Un cop descrits els forats de l’encaix mortise and tenon i els
forats estrets, tan sols ens queda un forat que no s’adiu a
aquestes dues categories en tot el conjunt. Es tracta del forat
que trobem en la cara exterior de la fusta D del conjunt 1. Es

tracta d’un forat d’unes dimensions relativament grans (5x3
cm en la superfície) i que s’endinsa en la fusta uns 3-4 cm cap
a la cara interior/superior en un sentit oblic.

Tal i com hem descrit abans aquest forat no sembla que tingui
un origen natural, per la forma regular, per la profunditat i per
l’aïllament de qualsevol altre procés degeneratiu que l’hagi
pogut provocar. Però a causa de la poca relació amb d’altres
marques d’aquest conjunt, a causa de la posició en la cara
exterior del tauló (recordem que aquesta cara en la posició
original dintre del pou queda en contacte amb el sòl), ...
creiem que aquesta marca, tot i ser-ne evident l’origen
antròpic, manca de sentit en aquest conjunt.

e- Desgast
Es tracta de zones on s’ha produït un desgast de forma
concentrada i més important que el desgast produït a la resta
del conjunt fruit dels processos postdeposicionals. Aquesta
marca tan sols la podem localitzar en aquelles fustes, o en
aquelles parts de les fustes, que resten ben conservades, ja
que acostumen a ser marques superficials i una
descomposició mínimament intensa les fa desaparèixer. És
per això que en el conjunt 2 no s’ha pogut localitzar, mentre
que en l’1 l’hem localitzat de forma segura en dos dels quatre
taulons que formen el conjunt (figura 14 i 15).

Aquest tipus de desgast podria assemblar-se al desgast que es
produeix amb la fricció amb algun element tou, però abrasiu,
durant un període prolongat de temps. Això ens podria
concordar perfectament amb el que ens diu Ulrich (2007):
«L’ús de cordes de lli o cànem per lligar les diferents fustes
devia ser un recurs força estès, tot i que és difícil trobar-ne
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Figures 12 i 13. Detalls de dos forats en la superfície de dos taulons del
conjunt 1.



Figura 14 i 15. Detall d’una zona desgastada del conjunt 1 (esq.), esquema de la situació dels diferents desgastos en el conjunt 1 (dreta).

evidències arqueològiques». El problema el tenim quan
situem aquestes marques de desgast de cada un dels taulons
en concordança les unes amb les altres, i s’observa que ni
aquestes marques es corresponen les unes amb les altres, ni hi
ha prou marques que puguin insinuar un reforç amb cordes de
tot el conjunt. És per això que tot i que podem suggerir la
utilització de cordes per reforçar l’estructura que representen
els taulons estudiats, aquest és un fet que no podem afirmar.

f- Facetes
Per facetes entenem un seguit de marques que no acostumen
a ser gaire profundes, amb una amplada d’1-2 cm com a molt
i una llargada que, en el cas que ens ocupa, tampoc supera els
2 cm (figura 16). En el conjunt 1 trobem agrupacions de
facetes en 2 taulons.

Aquestes marques són fruit d’un treball regular i no
invasiu, realitzat amb la intenció de retirar una part petita i
concreta de la massa de la fusta per tal de donar una forma
quasi definitiva a l’objecte treballat; si es volgués retirar
una quantitat gran de fusta hi ha formes més ràpides,

senzilles i amb menys inversió d’energia que aquesta; i, al
contrari, si la intenció fos donar un retoc final, aquest
mètode no permet arribar a donar gaire detall a l’objecte
treballat. Per tant, creiem que es tracta d’un tipus de traça
«tecnològica», és a dir, realitzada durant el procés
d’elaboració o retoc de l’objecte i no fruit de l’ús, que
pretén donar una forma final a l’objecte.

Però les conclusions per a una i altra fusta no han de ser les
mateixes, ja que la seva situació en la cara del tauló ens
indica coses diferents. Per un cantó, en la fusta C, aquestes
facetes es troben en tot l’interior de l’encaix en forma
d’encadellat que ja hem comentat abans, per la qual cosa
ens podria estar indicant una no-utilització d’aquest canal
un cop elaborat o retocat. D’altra banda, el fet que les
facetes de l’altra fusta, la fusta D, es trobin de forma aïllada
pot apuntar a diferents opcions: la primera podria ser que
per l’ús i/o desgast aquestes facetes hagin pogut anar
desapareixent amb el temps a causa de l’erosió produïda
per la fricció i només es conservin en aquesta zona de la
fusta, mentre que la segona opció apunta que un defecte en
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l’esberlat o partició del tronc va originar una forma no
volguda que va haver de  ser corregida amb alguna altra
eina més precisa.

g- Estries
Per estries entenem un tipus de ratlles o solcs molt fins i
allargats que no arriben a tenir gaire profunditat. En el
conjunt de pous que estem estudiant n’hem pogut observar de
dos tipus diferents: grups d’estries curtes i en una mateixa
direcció, i estries en diferents direccions. Tant en un cas com
en l’altre només ho hem pogut documentar en el primer dels
pous que, recordem-ho, és el menys afectat pels processos
postdeposicionals.

Estries en diferents direccions:
Es tracta d’una sèrie d’estries que observem en algunes
superfícies dels taulons estudiats, que mesuren pocs
mil·límetres d’amplada per centímetres de llargada i que
trobem orientades en direccions molt diferents (fig.17).
Estries com aquestes es podrien confondre fàcilment amb
diferents trets anatòmics de les mateixes fustes (com ara els
radis o les fibres) i és per això que el fet que adoptin diferents
orientacions és tan important, ja que radis i fibres només
segueixen, com a molt, dues orientacions diferents. Però fora
del fet de no ser marques intrínseques en les mateixes fustes,
les causes que les poden haver originat són moltes i molt
diverses, tant antròpiques, com naturals, com degeneratives.
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Figura 16. Detall de les facetes.



Estries curtes:
D’altra banda, fora de les estries ja comentades trobem les
«estries curtes». Tal com el nom indica, es tracta d’unes
estries més curtes que les anteriors (1-2 cm de llargada), però
també més amples (fins a 5 mm) i més profundes (fig.18). La
profunditat d’aquestes marques, així com la seva orientació
igual, fa pensar en un origen antròpic, tot i que incert. La falta
de dades no ens permet diferenciar-ne l’origen, que tant pot
ser tecnològic com funcional.

h- Concrecions de terra
En certes zones de les fustes hem trobat una mica de terra
concretada en la seva superfície. Aquesta marca l’hem
documentada en cinc dels vuit taulons del conjunt 2, i en tres
dels quatre del primer pou. 

La terra per si sola no tendeix a concretar-se en la fusta, és
a dir, fa falta algun factor extern perquè es pugui donar. És
per això que tampoc ens sembla casual que totes les
concrecions de terra es trobin a les cares horitzontals dels
taulons, just en aquells punts on la pressió (pel pes suportat)
és major i, per tant, la concreció es pot arribar a produir.
Però en cap cas no hem de descartar una segona opció: tal
com ja hem dit anteriorment, se sap de l’existència de claus,
pegues... i de la seva utilització en la fusteria romana
(Ulrich, 2007). Plini el Vell en el seu Naturalis Historiae

(Plinius, 1995) esmenta i descriu tant la utilització com
l’elaboració d’adhesius vegetals i animals per a la fusteria
romana, i la seva utilització es pot fer visible en la fusta amb
la presència de concrecions de terra.
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Figures 17 i 18. Detall de les estries en diferents direccions (esquerra) i de les estries curtes (dreta).



Òbviament les concrecions de terra en la fusta es poden deure
a múltiples factors, però cal tenir en compte que el sediment
d’on s’ha recuperat el conjunt de fustes és força argilós i, per
tant, tendeix poc a formar concrecions. Aquest fet, juntament
amb la relativa correspondència espacial entre les diferents
concrecions en el conjunt de taulons estudiats, apuntaria cap
a una possible utilització d’algun tipus d’adhesius per
reforçar l’encaix d’aquestes fustes.

i- Canvis de coloració
En el cas que tenim entre mans, els canvis de coloració de la
fusta han destacat especialment precisament per la forma
d’aquestes taques. Es tracta de diferents tons del color marró
que pren la fusta en algunes zones, però aquests canvis de
coloració són relativament bruscos i ocupen parcel·les de
pocs centímetres quadrats, que anomenarem escames (figura
19). Aquesta marca s’ha documentat fins a tres cops en tres
fustes diferents, totes del segon conjunt.

Tampoc veiem com a casual en aquest cas el fet que les tres
cares on han aparegut aquestes marques siguin precisament
cares horitzontals, i que, a més, aquestes marques apareguin
sempre en contacte amb algun dels límits horitzontals. Tot i
que l’origen ens és desconegut, aquests canvis en la
superfície apunten a un contacte diferent de la resta del tauló
amb algun element, com podria ser la terra on aquests taulons
haurien d’estar falcats.

j- Aixafaments
Es tracta de zones on trobem més juntes que de costum les
fibres vegetals de la fusta. Marques com aquestes
s’acostumen a produir en aquelles zones de la fusta que han
patit un sobreesforç o han hagut de suportar un pes elevat.

En el cas que ens ocupa, es tracta d’una sèrie de fustes,
col·locades unes sobre les altres i que, a més, han de
suportar el pes de la paret de pedra que se situa sobre les
fustes, per la qual cosa,  és fins a cert punt lògic que es
puguin observar regions dels taulons aixafades; per tant,
no semblaria casual que aquestes zones aixafades es
localitzin en les cares horitzontals dels taulons, on han de
suportar el pes.

3.2 - APROFITAMENT DEL MATERIAL
Tal com ja hem dit anteriorment, tots dotze taulons estan
tallats i treballats en troncs de roure (Quercus sp.
caducifoli), però l’estratègia a seguir en la seva adquisició
ha estat diferent depenent del pou. I és que a través dels
diferents trets anatòmics de la fusta podem atribuir-li a
cada un la seva posició original en els troncs d’on van ser
extrets (figura 20).
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Figura 19. Detall d’un dels canvis de color que observem en el conjunt 2.
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Figura 20. Situació teòrica dels diferents taulons en els troncs originals.



Així, veiem que tots quatre taulons del pou 1 (UE 3465) estan
elaborats originalment en mig tronc, tot i que després aquest
segment de tronc s’hagi continuat treballant. Això ens parla d’una
gestió de recol·lecció i posterior treball dels recursos forestals
determinada en la qual, tan sols amb dos troncs originals, es
podria haver fabricat el conjunt de quatre taulons sencer.

Pel que fa al segon dels pous (UE 5593), veiem que la gestió de
recol·lecció i transformació dels taulons és completament
diferent. En aquest segon conjunt tots vuit taulons, tot i estar
fabricats amb mig tronc o fins i tot amb un terç de tronc, contenen
el nucli dels respectius troncs. Per tant, per elaborar aquest segon
conjunt de taulons s’ha requerit transformar vuit troncs diferents.

3.3 - LA FORMACIÓ DEL CONJUNT
El conjunt està format per tretze fustes (dotze de les quals són els
taulons estudiats, i una és un petit fragment descontextualitzat en
l’interior del pou 1), amb gran quantitat i varietat de marques de
treball pertot arreu. Totes dotze fustes tenen forma de taulons, les
podríem considerar de grans dimensions (100x20x20 cm
aproximadament) i es van trobar encaixades entre si formant dos
quadrats al fons de dos pous diferents.

Per la posició en què es van trobar les fustes no caben gaires
interpretacions pel que fa a la formació del conjunt; sembla
clar que les dotze fustes principals es van col·locar
intencionadament en aquesta posició, és a dir, és impossible
que aquests taulons hagin arribat a aquesta posició vertical i
d’encaix entre si sense una intencionalitat. I no tan sols això,
sinó que també sembla que aquesta posició segueix una
funcionalitat concreta: mantenir la forma del pou i la seva
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Fig. 21. Esquema del reforç de fusta d’un pou de la ciutat romana de
Camulodunum (extret d’Ulrich, 2007).

Fig. 22. Fotografia del reforç de fusta d’un pou neolític a Erkelenz-
Kückhoven (Alemanya) (Weiner, 1992).



utilitat a base de reforçar aquelles zones de les parets dels
pous que, per la composició del sòl, són més inestables. Pel
que fa a la cinquena fusta, la més petita, per la posició sembla
que tingui origen en alguna de les quatre grans fustes del seu
pou, de la qual  es pot haver desprès.

La pràctica de reforçar les parets dels pous amb taulons de fusta
encaixats entre ells no tan sols és relativament habitual en el món
romà, sinó també fora. Aquesta pràctica no s’ha pogut
documentar més sovint en el nostre país a causa de les
condicions de conservació de la fusta en contextos arqueològics,
més que no pas per la seva no-utilització. Serveixin com a
exemple les il·lustracions de les figures 21, 22 i 23.

A més, tal com podem observar en les imatges, totes aquestes
fustes estan encaixades en forma de mitjamossa, el mateix
tipus d’encaix que el cas que ens ocupa.

Un cop establerta la funció final que van tenir els taulons
trobats en la UE 3465 i a la UE 5593 del jaciment Estació
Badalona - Pompeu Fabra observem que marques com els
forats de l’encaix de forquilla mortise and tenon, el canal de
l’encadellat, els forats estrets o el forat aïllat, les estries i/o les
marques de desgast, les diferents fractures antròpiques sense
sentit aparent, sembla que no tenen un origen ni funció en el
conjunt tal com el trobem. Per tant, aquestes marques s’han
d’haver produït en algun altre moment previ a la seva
amortització final, és a dir: aquestes fustes van ser
construïdes amb alguna altra finalitat prèvia a la del moment
d’abandó, per després ser reutilitzades. D’altra banda, cal
apuntar que la reutilització de fustes per a diferents funcions
ha estat un fet constant des de la prehistòria fins a l’actualitat.

Abans d’acabar ens agradaria destacar que, tot i la forma i
funció similar, s’han pogut observar diferències importants
entre els dos pous, tant pel que fa al tipus d’actuació dels
processos postdeposicionals en els taulons d’un conjunt o de
l’altre com per l’existència de diversos patrons en la situació
i forma de cadascuna de les marques. Sobretot, nosaltres
destacaríem com a divergència més important la distinta
estratègia a l’hora de recol·lectar i treballar la fusta, els troncs
dels arbres originals. Per tots aquests elements creiem que
tenim motius suficients per afirmar que aquests pous van ser
construïts en moments diferents.
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Fig. 23. Reforç de fusta d’un pou a Leipzig-Plaußig (AHOS, 2009). 
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CRISTÒFOR COLOM I BADALONA:
UNA RELACIÓ FICTÍCIA?

FRANCESC ALBARDANER I LLORENS1

Relacions de Colom o de la família Colón amb Badalona?
Si ens atenem a la historiografia acadèmica i ortodoxa
universalment acceptada fins al dia d’avui, Cristòfor Colom
només trepitjà Catalunya, en tota la seva llarga vida, durant
un període inferior als dos mesos de durada, corresponent a
l’abril i el maig de l’any 1493. El motiu de la seva vinguda no
era de tipus familiar o personal, sinó simplement de força
major, ja que els Reis Catòlics es trobaven sojornant a
Barcelona en el moment del seu retorn del primer viatge al
Nou Món. Es considera que el famós encontre entre els reis,
Colom i els seus indis es va produir al Palau Reial Major de
Barcelona i que els reis li ordenaren que tornés a Andalusia
tan prest com li fos possible per organitzar la segona
expedició. L’únic punt misteriós d’afer tan especial és el
silenci de tots els cronistes de la Ciutat Comtal, com si ben bé
Colom no hagués vingut mai a Barcelona, punt que ja va
aclarir, però, l’historiador Antonio Rumeu de Armas en el seu
llibre Colón en Barcelona (1944). De qualsevulla relació de
Cristòfor Colom amb Badalona cap cronista de l’època no en
va dir mai res.
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En els escrits de Cristòfor Colom no hi apareix cap referència
a Badalona, mentre que sí que hi ha referències, a tall
d’exemple, a València, Tortosa o Cotlliure. Sembla clar,
doncs, que, segons la versió colombina ortodoxa, no hi hagué
cap relació entre el descobridor i Badalona. L’il·lustre
historiador badaloní Josep Maria Cuyàs i Tolosa semblaria
ratificar aquest fet, si només ens fixéssim en la seva relació
de cognoms badalonins d’antany, ja que dins de la seva llista
no hi inclou el llinatge Colom ni Colón.2

Però la situació canvia una mica en el cas d’Hernando Colón,
el segon fill de Cristòfor Colom i gran bibliòfil, ja que aquest
va comprar a Barcelona un manuscrit per 2 diners, l’any
1536. El títol d’aquest manuscrit, preservat fins al dia d’avui
a la Biblioteca Colombina de Sevilla, és Praticas e Custumes
de la Rectoria de Badalona, consueta parroquial de Santa
Maria de Badalona de l’any 1449. Volem recordar
explícitament que Hernando Colón és considerat oficialment
com a fill de pare genovès i mare cordovesa i que al llarg de
la seva vida va anar atresorant més de 15.000 llibres,
manuscrits o impresos, que anà comprant en grans quantitats
al llarg dels seus viatges per tot Europa i que els feia enviar a
Sevilla, a la seva casa de la Puerta de Goles. Ens pot semblar
lícit treure cap relació d’Hernando Colón, o del seu pare
Cristòfor, amb Badalona, per haver efectuat Hernando la
compra d’aquest manuscrit? Per què algun historiador ha
donat importància a la compra d’aquest breu manuscrit,
mentre que no s’ha atrevit a donar-ne cap a un manuscrit
similar titulat Costums de la Batllia de Miravet, que comprà
al mateix moment? Algú es pot atrevir a afirmar que Cristòfor
Colom era nascut a Miravet o a Badalona per haver comprat
el seu fill un manuscrit relatiu a aquestes localitats catalanes

30 anys després de la seva mort i formant part d’un volum
enorme d’adquisicions de llibres i documents? Sembla clar
que treure conclusions d’aquestes dues petites anècdotes de la
vida d’Hernando en relació a un possible lloc de naixement o
criança del seu pare és forassenyat.

Qui i quan va començar a insinuar una relació entre Cristòfor
Colom i Badalona? Al nostre entendre, l’inici d’aquesta
associació va ser obra de l’advocat i historiador Ricard
Carreras Valls, director tècnic de l’Arxiu Històric de
Protocols de Barcelona, a l’inici dels anys trenta del segle
passat. Ricard Carreras fou un dels primers seguidors de la
teoria de la catalanitat de Cristòfor Colom enunciada l’any
1927 per l’historiador peruà Luis Ulloa i Cisneros. Des de la
seva talaia privilegiada de l’Arxiu de Protocols, Carreras va
fer una tasca ingent de recerca de documents relacionats amb
el descobridor i amb la família patrícia Colom de Barcelona,
tot intentant demostrar que Cristòfor hi pertanyia. Citem a
continuació un paràgraf d’un article de Ricard Carreras Valls
publicat en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya
l’any 1932:3

«Com vaig explicar a la conferència del Col·legi Notarial,4

darrerament he trobat documents importantíssims, que potser
ens apropen a la veritat. Em refereixo a l’indiscutible lligam
entre Badalona i la noble família Colom, que les novíssimes
investigacions acrediten. Les possessions dels Colom a
Badalona, vénen de lluny. Potser del pare de Guillem Colom
—canviador— es deriva la fundació de Montalegre. És
positiu que els drets de la fàbrica de la parròquia que posseïa
l’ardiaca Francesc Colom, li provenien del seu pare Jaume, el
qual els adquirí del seu pare Guillem, i aquest ja els tenia
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d’abans de 1429. Ultra el mas Oller i el mas Sunyol, aquest
ardiaca posseïa també el Mas Morata que, en 20 d’abril de
1453, va establir a Salvador Bel. El 15 de febrer de 1474, el
seu germà Joan establí, a favor de Jaume Leget, unes
propietats de Badalona, les quals llindaven amb Masnou i
amb el Mas de Joan Mathes. L’existència a la Biblioteca
Colombina de Sevilla del manuscrit "Pràctiques e costums de
la Rectoria de Badalona" (est.Z.tab 133, nº44), el qual,
evidentment degué ésser dels Colom; l’ésser Galceran Carbó,
prior de Montalegre i alhora procurador de Bernat Boïl en el
precís moment que aquest, amb Cristòfor Colom, degué
organitzar la segona expedició d’Índies, i el nom de
Montalegre d’una possessió dels Colom a l’Espanyola, són
detalls tan extraordinaris, que obliguen a una meditació
serena per part de tot historiador. Són referències tan
personals i tan relligables amb les altres, que fóra temerari
negligir-les.»

Estem convençuts que els historiadors i periodistes
badalonins que continuaren difonent, ampliant i, fins i tot
exagerant fins a extrems molt poc científics, la relació de
Cristòfor Colom amb Badalona, s’han basat en aquestes
descobertes de Ricard Carreras Valls i en algunes dèbils
tradicions orals badalonines. Repassem a continuació els
diversos actors d’aquesta difusió d’una suposada relació del
descobridor del Nou Món amb Badalona.

Hemeroteca badalonina
En el Centre d’Estudis Colombins d’Òmnium Cultural de
Barcelona disposem de l’arxiu de Jaume Colomer i Monset,
que des dels anys 1930 fins a la seva mort als anys 1980 va
col·leccionar tots els articles que es referien a Cristòfor

Colom d’alguna manera o altra. És d’aquesta hemeroteca
especialitzada d’on hem escollit diversos articles que tracten
de Colom i de Badalona.

27 d’agost del 1949, El Noticiero Universal: «Un veraneo de
los Reyes Catòlicos en el Monasterio de San Jerónimo de la
Murtra», signat per Miquel Capdevila. En aquest article es
parla abundosament de la relació dels Reis Catòlics amb el
monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, separadament, del
retorn de Cristòfor Colom del seu primer viatge de
descobriment, sense que, en cap moment, es relacioni Colom
amb el monestir de la Murtra ni amb Badalona.

14 de setembre del 1972, Diario de Barcelona: 49 «¿Cristóbal
Colón, Badalonés? El apellido Colom, vinculado de siglos a
nuestra ciudad», signat per Manuel Bazataquí Villarroya.
Bazataquí afirma haver tret les dades d’aquest article d’una
conferència pronunciada l’any 1932 al Col·legi de Notaris per
l’advocat Ricard Carreras Valls, però sembla que d’aquesta
conferència només va anotar les dades que Carreras va donar
sobre diferents membres de la família patrícia Colom de
Barcelona que, en cap cas, no feien derivar cap a un origen
badaloní de Cristòfor Colom. Més endavant l’autor vol justificar
la presència de Cristòfor Colom a Badalona perquè «otras viejas
crónicas» esmenten la presència de Colom als masos Sunyol i
Oller, sense, però, definir amb claredat de quines cròniques es
tracta. A la conclusió, i amb una desimboltura sorprenent, fa la
següent i rotunda afirmació: «Nosotros, apoyándonos en las
crónicas fundamentales que han pasado por nuestras manos,
además de lo expuesto, nos permitimos afirmar que el
Christóbal Colom del capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y
Valdés es el Juan Colom de los historiadores señores Ulloa y
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Article del Diario de Barcelona, 14/09/1972, pàg 3.

Carreras Valls, nacido en Badalona —la cual visitó en distintas
ocasiones velando por su familia e intereses— y fallecido en
1506 en Sevilla, en cuya catedral reposan sus restos mortales.»

Ens sembla extraordinària la capacitat de Bazataquí d’arribar
a conclusions tan fermes i definitives com són el naixement
de Colom a Badalona, la identificació de Cristòfor Colom
amb un Joan Colom indefinit de la família Colom de
Barcelona, les diverses visites de Colom a Badalona per
defensar els interessos familiars, i els sojorns i estades en
diversos masos badalonins, sense aportar cap documentació
en què poder fonamentar afirmacions tan arriscades. En
qualsevol cas, sembla que aquest article és l’origen de noves
teories sobre diferents aspectes de la vida de Colom que han
anat fent fortuna fins als nostres dies. Malauradament pel seu
autor, l’únic aspecte dels seus escrits que no ha creat escola
és la hipòtesi de ser Colom nascut a Badalona.

12 d’octubre del 1972, Diario de Barcelona, Especial
Badalona: «San Jerónimo de la Murtra», signat per Manuel
Bazataquí Villarroya. Subtítol: «En él se entrevistó Colón con
los Reyes Católicos; Un libro badalonés en la biblioteca del
Almirante; Hoy, este lugar es un inmundo vertedero de
basuras y letrinas». L’objectiu d’aquest article era fer una
defensa aferrissada per la conservació i restauració del
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, però, en el marc de tan
noble propòsit, Bazataquí aprofita l’ocasió per donar com a
veritats comprovades que Cristòfor Colom s’entrevistà amb
els Reis Catòlics a la Murtra, que Colom era natural de
Badalona i de nom vertader Joan Colom, que pernoctà a la
Torre Pallaresa i que el manuscrit Praticas e Custumes de la
Rectoria de Badalona va formar part de la biblioteca personal
de Colom. Per confirmar l’origen badaloní de Colom, l’autor
cita el seu anterior article del dia 14 de setembre, com si una
afirmació tan rotunda ja hagués quedat comprovada de forma
absoluta en aquell escrit. 
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23 de novembre del 1972, Diario de Barcelona, Especial
Badalona: «Calle del Mar y Paseo del Caudillo», signat per
Manuel Bazataquí Villarroya. Subtítol: «En nuestras playas
presintió Colón las del Nuevo Mundo». En aquest article
l’autor dóna ja per demostrada la realitat de l’audiència
privada concedida pels Reis Catòlics a Colom, després del
seu retorn del Nou Món, en el monestir de Sant Jeroni de la
Murtra, així com el fet que el nom autèntic del descobridor
fou el de Joan Colom, seguint la teoria d’Ulloa. Bazataquí, en
considerar Colom nascut a Badalona, dóna una imatge
poètica en esmentar les visions de Colom de futures platges
americanes des de la de Badalona, sense aportar, però, cap
demostració palpable de tot el que afirma o ha anat
desgranant en el seus articles anteriors. Des d’un punt de vista
històric i seriós, aquests tres articles només poden ser
considerats com a elucubracions amb una remota base
popular o llegendària del que escriu.

10 de febrer del 1973, La Voz de Badalona, núm. 49.
Editorial: «Colón, catalán». Segurament aquest editorial va
ser obra de Santiago Vilanova i Tané, director de La Voz de
Badalona. Es tracta d’un escrit irònic sobre la teoria de la
catalanitat de Colom defensada en aquest cas per Josep Porter
(confós en l’article amb el seu fill, Miquel Porter), en una
conferència donada aleshores feia poc a Figueres, i sobre
unes aportacions del periodista Rafael Manzano sobre una
suposada conversa de Colom amb els Reis Catòlics al
claustre de Sant Jeroni de la Murtra. Aquest article, tot i
reconèixer que les circumstàncies socials i polítiques de
l’Estat espanyol en aquell moment no permetien en cap cas el
reconeixement de cap teoria alternativa catalana sobre la
pàtria de Colom, apunta que, vistes les conseqüències

nefastes que podria suposar un tal reconeixement de la
catalanitat de Colom en diversos fronts de la nostra cultura és
«mejor que Colón siga siendo genovés o portugués o
africano». Aquest editorial de fina ironia no és tan
intranscendent com pugui semblar. En primer lloc, demostra
que a Badalona hi havia interès sobre aquest tema com a
conseqüència de diversos llibres publicats feia poc per
l’historiador Josep Maria Cuyàs i complementats pels articles
grandiloqüents, exagerats i deformats de Manuel Bazataquí. I
en segon lloc, s’apunta a un canvi de posicionament en la
historiografia colombina, que posa en entredit la bondat de
situar Colom dins del panteó patriòtic català, i en aquest cas
també del panteó badaloní, ja que Colom, de ser considerat
com un heroi universal al segle XIX, estava començant a
esdevenir la causa d’un dels genocidis més grans ocorreguts
en la història de la humanitat i, per tant, ja no interessava tant
tenir-lo dins de la família local.

1 de març del 1973, Diario de Barcelona: «Un hijo de Colón
estuvo en Badalona; recupera valiosos documentos
colombinos». Autor: Manuel Bazataquí Villarroya. En aquest
escrit, la imaginació de l’autor ja va desbocada i, així, ens
innova que fou un pilot del Puerto de Santa María, de mal
nom El Tuerto, qui va acompanyar Colom en la seva estada a
Badalona i que, anys després, fou qui va confessar al seu fill
Hernando Colón qui foren els seus autèntics familiars i li
parlà de les terres i finques que posseïen a Badalona. A
continuació també ens assabenta Bazataquí que Hernando
Colón va visitar Badalona l’any 1530 i que va recollir molta
documentació sobre el seu pare i els seus familiars als
següents llocs de Badalona: Torre Pallaresa, Palau Solterra o
Pinós, Arxiu de la Rectoria de Badalona, a diverses cases
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particulars i al monestir de Sant Jeroni de la Murtra!
Desconeixem del tot quines poden haver estat les fonts
privilegiades de què disposava Bazataquí per poder fer una
relació tan precisa i detallada. Per reblar el clau del bressol
badaloní de Colom, l’autor afegeix que, en tornar del viatge
de la descoberta del Nou Món, escrigué tres cartes: una als
reis, una segona a Lluís de Santangel i una tercera als seus
familiars de Badalona, carta que desaparegué quan es produí
la devastació vandàlica del monestir de Sant Jeroni el 28 de
juliol del 1835. Desconeixem com l’autor va poder conèixer
l’existència de la carta de Colom als seus familiars de
Badalona, si aquesta fou destruïda. Existeix una relació dels
documents atresorats a la Murtra que foren destruïts i que
puguin justificar l’existència d’aquesta carta? Nosaltres ens
temem que no i que Manuel Bazataquí va transformar
l’autèntica tercera i vertadera carta al tresorer Gabriel
Sánchez en la carta als familiars badalonins de Colom «per
exigències» del seu guió inventat i fabulós. Sense haver
mencionat cap document en concret, l’autor acaba l’article
de la manera següent: «Cuantos documentos hemos
mencionado y prueban —con muchos más— que el
Descubridor del Nuevo Continente estuvo en Barcelona y en
Badalona, su ciudad natal, así como el esclarecimiento de
sus otras visitas, etc. etc.»

Aquests articles de Manuel Bazataquí Villarroya són una
mostra de com es difon una nova teoria històrica de base
infundada mitjançant la repetició d’afirmacions imaginàries
sense cap base documental, en la confiança que a força de
repetir-les una i mil vegades acabaran per ser considerades
com a certes, sobretot per aquelles persones que ja estiguin
predisposades a creure en la seva certesa i bondat, en aquest

cas els patriotes locals badalonins. En el món de la
historiografia colombina aquests casos s’han donat i es donen
a mans plenes, com passa en les teories portugueses,
gallegues, mallorquina, de ser Colom fill del Príncep de
Viana, o la sortida de Colom del «port» (inventat) de Pals
d’Empordà en comptes del de Palos de la Frontera, entre
moltes altres. Ja veurem més endavant si aquestes
elucubracions de Manuel Bazataquí han influït en alguna
mesura en historiadors posteriors, però ja podem donar per fet
que van influir en la redacció de l’obra Barres i Onades:
Relats d’Història de Badalona (1982), de Joan Soler i Amigó,
en la qual, tot i que molt encertadament considera l’entrevista
de Colom amb els Reis Catòlics a la Murtra com una
«llegenda», hi afegeix: «A més, cal dir que el germà de
Colom tenia propietats a Badalona, com és documentat a la
Biblioteca de Sevilla». Considerem que aquí s’ha produït ja
l’acceptació de ser Colom originari d’una família de
Badalona i la confusió de considerar el seu fill Hernando com
a germà de Colom i que era propietari de finques agrícoles,
fet que no documenta per res el manuscrit referent a la
rectoria de Badalona.

Què hi diuen els historiadors assenyats?
Per sort, Badalona ha comptat i compta fins al dia d’avui amb
una sèrie d’historiadors competents, molts d’ells directament
relacionats amb el Museu de Badalona, que ens poden ajudar
a destriar què hi pot haver de real, de fabulós o inventat en el
tema de les relacions de Cristòfor Colom amb escenaris o
famílies de Badalona. El repàs, el farem de manera
cronològica, ja que així podrem seguir la fortuna o el fracàs
de diversos temes o teories que els historiadors badalonins
han anat explicant en els seus escrits.
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Mossèn Gaietà Soler i Perejoan (1863-1914): en la seva
Monografia Historich-Arqueològica de Badalona
(Barcelona, 1890), cita per primera vegada (p. 54)
l’existència, a la Biblioteca Colombina de Sevilla, del
manuscrit Praticas e Custumes de la Rectoria de Badalona,
gràcies a una informació rebuda de Marià Aguiló, bibliotecari
de la Biblioteca Provincial de Barcelona. Mossèn Gaietà
Soler cita el dit manuscrit com una font documental a afegir
a les existents de la història badalonina, sense, però, establir
cap lligam de cap tipus entre Badalona i Hernando Colón o el
seu pare.

Josep Maria Cuyàs i Tolosa (1910-1992): historiador
fonamental en la historiografia badalonina, ens va fornir de
nombrosa informació sobre el tema en estudi, tot i que no
sempre amb les degudes garanties documentals
complementàries. Hem començat l’estudi dels seus escrits per
la seva obra Notas Históricas de la Parroquia de Santa Maria
de Badalona (1942), en la qual encara no fa cap referència ni
a Cristòfor Colom ni a la família Colom de Barcelona. L’any
següent, 1943, però, va publicar un fulletó amb el títol de
Resumen Histórico del Monasterio de San Jerónimo de la
Murtra, que fou reeditat a l’agost de l’any 1972 i corregit i
augmentat en una tercera reedició de l’any 1975. És en aquest
document on Cuyàs començà a recollir dades sobre la
suposada visita de Cristòfor Colom al monestir de Sant Jeroni
de la Murtra, que després varen quedar incloses definitivament
en el volum IV de la seva Història de Badalona (1978).

Cuyàs recull una tradició oral conservada a Can Latrilla (Can
Roc) de Badalona, que diu que Cristòfor Colom va sojornar
al mas Sunyol i també a la Torre Pallaresa, quan els Reis
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Catòlics el reberen diverses vegades al monestir de Sant
Jeroni de la Murtra. Malgrat que aquests fets només estan
recolzats per una tradició oral, sense cap documentació
complementària, Cuyàs s’atreveix a continuació a fer un pas
endavant en el buit, en afirmar: «Probablement el gran
descobridor havia estat abans a Badalona on durant quasi una
centúria uns probables parents seus, canonges de Barcelona,
jugaren un paper molt important en la guerra civil dels anys
1462-1472 Aquests "parents" tingueren arrendada la
parròquia de Badalona, i anteriorment a aquesta la ferreria».
Com es pot comprovar, la presència de Cristòfor Colom a
Badalona i la recepció de Colom pels Reis Catòlics a Sant
Jeroni de la Murtra només recolza en aquesta dèbil tradició
oral de Can Latrilla. La posterior suposició de pertinença del
descobridor a la família barcelonina que va ostentar els drets
de la parròquia de Badalona durant el segle XV, que es deia
Colom, és una elucubració com qualsevol altra, sense cap
base certa. Suposem que Cuyàs es va basar en els escrits de
Ricard Carreras Valls o d’Enric Mitjana de las Doblas,
primers i principals seguidors de la teoria de la catalanitat de
Cristòfor Colom iniciada per l’historiador Luis Ulloa, i que
en les seves recerques en els arxius notarials havien trobat
aquest lligam entre els Colom de Barcelona i la parròquia de
Badalona, com ja hem esmentat abans. L’altre fet que induí
Cuyàs a relacionar Colom amb Badalona no podia ser altre
que el manuscrit de la Biblioteca Colombina tot dient: «El
curiós manuscrit titolat ‘Pràctiques e Costumes de la rectoria
de Badalona’, que fou trobat, com diem en un altre apartat, a
la biblioteca colombina de Sevilla, a finals del segle passat,
per Marià Aguiló, es consigna que el fill segon de l’almirall,
Ferran, l’adquirí a un llibreter de Barcelona». Ja que el dit
manuscrit parla de la capella de Sant Salvador, Cuyàs explica

que aquesta capella es trobava a Can Peixau, de Llefià, i que
en aquells moments de l’escriptura del manuscrit (1449) era
propietat de Guillem Pelegrí. Un any més tard, el 1979, quan
fou publicat el volum cinquè de la seva Història de Badalona,
Cuyàs fa una relació detallada de la història de cadascuna de
les masies importants de Badalona i sobre Can Sunyol diu:
«Runes d’una masia que s’aixecava al peu de la riera de Sant
Jeroni on, segons la tradició s’havia aturat a descansar
Cristòfor Colom, quan anava a entrevistar-se amb els Reis
Catòlics, que sojornaven al monestir de Sant Jeroni de la
Murtra». Cuyàs situa el mas Sunyol al peu de la riera de Sant
Jeroni, baixant a la dreta, sota de Can Bufi i de Ca l’Oliva.
Cal afegir que el mas Sunyol no estava gaire lluny de Can
Peixau i, per tant, podríem admetre, que si Colom hagués
sojornat en la seva joventut a Can Sunyol, hauria pogut
conèixer Can Peixau i la capella de Sant Salvador amb certa
facilitat, sobretot si a la dita capella s’hi feia missa els
diumenges, cosa que desconeixem. Malgrat haver sofert
diversos desperfectes durant la guerra civil catalana, aquesta
capella de Sant Salvador encara és esmentada a la visita
pastoral del 6 d’octubre de l’any 1508 en la qual es consigna
que hi ha un retaule antic.

En tots els textos suara seleccionats, Cuyàs sempre ens parla
d’aquests fets de manera prudent en referir i detallar que es
tracta de tradicions orals, però més endavant (p. 195), en
parlar d’una visita pastoral efectuada el 29 d’agost del 1499,
diu: «Aquest dia era rector el noble Bertran Enríquez de
Navarra [sic] de la Carra, canonge de Barcelona, noble per la
gran ascendència a la cort dels Reis Catòlics. Creiem que hi
tingué certs contactes amb motiu de la vinguda de Cristòfor
Colom, quan aquest es traslladà a la Murtra l’any 1493, on
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visità els reis després del seu primer viatge a Amèrica. No cal
oblidar que el descobridor feu dues parades a la llavors villa,
segons conservaren els descendents de Can Latrilla (Can
Roc), al carrer del mateix nom, i a Can Suñol, a la riera de
Sant Jeroni». Sembla, doncs, que Cuyàs encara considera
només una tradició oral les parades de Colom a dues cases de
Badalona, però ja dóna com a cosa segura les audiències entre
Colom i els Reis Catòlics a Sant Jeroni de la Murtra i aquest
fet, al nostre entendre i fins al dia d’avui, encara no ha estat
provat documentalment. 

Joaquim Font i Cussó (1910-1988): en uns articles de Revista
de Badalona (27 d’octubre) i de la revista Jorba (maig) de
l’any 1956, que posteriorment han estat recollits en el llibre
Joaquim Font i Cussó: 62 articles, aquest autor intervé en el
debat del possible sojorn de Cristòfor Colom a Badalona,
però en aquest cas referint-se al mas de Can Butinyà, i dóna
ja per segura la seva entrevista amb els Reis Catòlics «que se
encontraban descansando en el Monasterio de Sant Jeroni de
la Murtra.»

Jordi Monés i Pujol-Busquets (1928): cronològicament,
després de la monumental obra sobre la història de Badalona
de Josep Maria Cuyàs, ens hem de fixar per força en la
publicació denominada Resum d’història de Badalona,
editada per l’Ajuntament de Badalona l’any 1984, de la qual
són autors Pepita Padrós, Jordi Monés i Ramon Sagués. Hem
destacat només el nom de l’historiador Jordi Monés, ja que és
l’autor del segon capítol d’aquest llibre, que duu per títol «De
l’esfondrament del mon romà a les transformacions
modernes» i que comprèn el període de la suposada visita de
Colom als Reis Catòlics en el monestir de Sant Jeroni de la

Murtra. Ràpidament s’hi pot observar un canvi radical
respecte a la historiografia de Cuyàs, ja que ni en l’apartat
destinat a l’estudi del «Naixement i evolució de Sant Jeroni
de la Murtra», ni en el consagrat als «Esdeveniments cabdals
de la història de Catalunya i Badalona» no es parla per res de
Cristòfor Colom. Jordi Monés deu haver relegat a l’oblit tots
aquells fets històrics, la total veracitat dels quals no sigui
demostrable de manera científica.

Jaume Aymar i Ragolta (1957): en contraposició al silenci
mantingut per l’anterior historiador respecte a la possible
relació de Cristòfor Colom amb el monestir de Sant Jeroni de
la Murtra i Badalona, Jaume Aymar i Ragolta reprèn amb
força la reivindicació d’aquesta relació en dos escrits
importants publicats els anys 1992 i 1993 al voltant de les
celebracions del cinquè centenari del descobriment
d’Amèrica.

En el seu article del Butlletí del Centre d’Estudis Colombins,
núm. 5-6, Jaume Aymar demostra que els Reis Catòlics varen
passar la Setmana Santa de l’any 1493 al monestir de Sant
Jeroni de la Murtra, i a partir d’aquest fet extrapola que
segurament encara hi eren a mitjan o a finals del mes d’abril,
quan es produí l’arribada de Colom a Barcelona. Tenint en
compte que, segons diu Aymar, la Pasqua fou el dia 7 d’abril,
no ens sembla tan probable un sojorn tan dilatat dels reis al
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, quan ja està demostrat
que el rei Ferran ja s’havia recuperat de la seva ferida i fins i
tot havia viatjat poc abans fins a Montserrat.5 Malgrat el seu
entusiasme per revaloritzar tot el que faci referència a la
Murtra, Aymar reconeix, però, que no hi ha criteris objectius
definitius per poder defensar científicament ni la recepció o
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recepcions de Cristòfor Colom amb els Reis Catòlics a la
Murtra, ni el sojorn de Colom al mas Latrilla o al mas Sunyol.
La postura d’Aymar resulta possibilista, però sense fer entrar
el clau per la cabota.

Abans, però, Jaume Aymar havia publicat un article a Revista
de Badalona (II Època, núm. 2.994, 10 i 13 d’octubre de
1989, p. 7) intitulat «Ramón Pané, Frare de la Murtra», en el
qual va introduir per primera vegada la hipòtesi que aquest
frare jeroni, que acompanyà Cristòfor Colom en el seu segon
viatge, fos un membre de la comunitat del monestir de Sant
Jeroni de la Murtra de Badalona. Aymar inicia l’article tot
dient: «Un problema que fins ara no havia estat aclarit és el
de la identitat d’aquest frare. El mateix nom de Pané és
dubtós». La finalitat d’aquest article era, doncs, la de definir
la identitat d’aquest frare i en primer lloc ja apareix la
dificultat del seu nom o llinatge vertader. Era opinió de
Nicolau d’Olwer, i també la nostra, que el llinatge correcte
d’aquest personatge era el de Paner, com es desprèn de tots
els documents existents sobre aquesta família en el segle XV.
D’altra banda, sabem que Paner diu ser un «pobre ermità de
la orde de Sant Jeroni», però no es troba relacionat en els
capítols conventuals coneguts ni de Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, ni en el de la Murtra. Malgrat l’absència de Paner
dels documents d’aquestes dues comunitats, Aymar considera
que «amb tot, la que més vinculada estava amb els Reis
Catòlics i a Colom era, sens dubte, la de la Murtra». I afegeix:
«La hipòtesi, per tant, flueix amb molta congruència: Ramon
Pané era un frare llec de la comunitat de la Murtra. Quan a
l’abril de 1493 els Reis Catòlics eren allí, i hi van rebre
Cristòfor Colom, l’almirall degué conèixer aquell frare,
famós ja possiblement per la seva saviesa, etc.» Queda palès,

doncs, que mossèn Aymar ja acceptava com una realitat, no
tan sols les diverses estances dels Reis Catòlics a la Murtra,
fets comprovats documentalment, sinó també les suposades i
diverses audiències dels monarques a Cristòfor Colom en
aquest monestir.

L’any 1993 es va publicar una obra que duu el títol d’El
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra i que és una posada al
dia de les antigues monografies de Josep Maria Cuyàs sobre
aquest monestir, però molt ampliada i més depurada. En
aquesta obra torna a aparèixer la figura de fra Ramon Paner
com a personatge complementari de la historiografia
colombina de Sant Jeroni de la Murtra i Badalona, ja que
l’any anterior es va erigir un monument a aquest frare
missioner en els jardins del monestir. Si es pogués demostrar
que fra Ramon Paner era un frare de la comunitat de la
Murtra, això ajudaria a fer més versemblant l’estada de
Colom al dit monestir i, fins i tot, a admetre una major
vinculació de Colom amb Badalona. Però, al nostre entendre
i fins al dia d’avui, el nom de fra Ramon Paner no ha aparegut
en cap document o relació de frares jerònims, ja sigui del
monestir de la Vall d’Hebron de Barcelona o en el de la
Murtra, i per això ens sembla una mica agosarada l’afirmació
d’Aymar quan diu «Al fons trobarem el monument al jeroni
Fra Ramon Pané, vinculat a la Murtra, que acompanyà Colom
en el seu segon viatge a Amèrica». Caldrà demostrar
documentalment i de forma irrebatible la pertinença o
vinculació de fra Ramon Paner a la Murtra, així com també
cal encara demostrar si la família de Paner era la família de
Barcelona6 o bé una de les moltes famílies Paner de l’Urgell
o de la Segarra, com apunta Aymar en considerar-lo dels
voltants de Guissona. La vinculació de fra Ramon Paner amb
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la Murtra sembla una conseqüència derivada (i fins ara una
mica forçada) de l’acceptació de les visites de Colom al dit
monestir, quan les raons per les quals fra Ramon Paner va
acompanyar Colom en el segon viatge podrien ser moltes
altres no relacionades ni amb el monestir ni amb Badalona.

Joan Rosàs i Reverté (1953): l’any 1999 fou publicada una
nova Història de Badalona dins de la col·lecció
«Monografies badalonines», amb el número 16. Aquesta obra
fou dirigida per Joan Villarroya i el capítol destinat a l’edat
mitjana, segles VIII al XV, fou redactat per Joan Rosàs i
Reverté. Parlar de Badalona i de l’edat mitjana obliga per
força a parlar dels monestirs de Badalona i entre ells, de
manera destacada, del monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
En aquest cas, l’autor també deixa de banda qualsevol relació
de Cristòfor Colom amb la Murtra o Badalona. El mateix
silenci es manté també sobre la figura de fra Ramon Paner.

Acabem de constatar com en el balanç de les anàlisis de
diversos historiadors sobre la possible relació de Cristòfor
Colom amb el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i
Badalona semblen guanyar aquells que ho consideren una
relació fictícia o, com a molt, llegendària, que no pot figurar,
seguint uns criteris estrictament científics, en els resums
contemporanis de la història de Badalona. 

Badalona i els patricis i nobles Colom de Barcelona
A partir de l’inici del segle XIII, comencem a trobar
personatges importants de cognom Colom a Barcelona, com
és el cas del canonge Joan Colom, fundador de l’hospital d’en
Colom. A finals del segle XIV ja està ben establerta a
Barcelona una família Colom de banquers i mercaders,

originària d’una família de drapers de Cardona, que tot al
llarg del segle XV tindrà un fort protagonisme en els
esdeveniments de la ciutat i que tindrà diversos membres
considerats dins de la categoria de milites o nobles. 

És en el tombant del segle XIV al XV que destaca dins
d’aquesta família la figura del canviador, o banquer, Guillem
Colom, que fou un dels pares de la Taula de Canvi de
Barcelona, primer banc municipal d’Europa. És precisament
en el seu testament, passat davant el notari Gabriel Canyelles
de Barcelona el dia 7 d’agost de l’any 1419, on podem trobar
la clàusula següent: «Vol que Joanet, fill de Jaume [i per tant
nét de Guillem], o qualsevol dels altres fills de Jaume que
sigui prevere, rebi tots els censos i morabatins que el testador
percep de la Parròquia de Santa Maria, església de Santa
Maria de Badalona, durant tota la vida d’aquest nét. Després
del seu òbit [el del nét] els censos hauran de tornar a l’heretat
del seu fill i els seus successors». Aquesta és la primera
referència documental que lliga la família Colom de
Barcelona amb Badalona, tot i que d’una forma estrictament
econòmica. Guillem Colom va tenir cinc néts mascles, fills de
Jaume Colom i de Caterina Bertran: Guillem, Francesc, Joan,
Jaume i Lluís Colom. El nét que va esdevenir prevere fou
Francesc Colom i Bertran i, lògicament, heretà els censos i
morabatins de la parròquia de Badalona.

També resulta molt interessant el testament de Jaume Colom,
fill de Guillem Colom, de data del 28 d’agost de l’any 1433
(AHCB: Arxiu Notarial, Capsa III-1 Testaments) en el qual
s’assenyalen les deixes que fa al seu fill Franci, que no és
altre que Francesc Colom i Bertran i que són del tenor
següent: «Item, jaqueix a Franci, fill seu, per tota part heretat
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legítima e altre qualsevol dret a ell pertanyent en sos béns e
per dret d’institució tots aquells cinquanta morabatins en pur
e franc alou e tota senyoria alodial lur, los quals los hereus de
mossèn Ramon Desplà (q), ciutadà de Barcelona, li fan
cascun any per I alberch ab obradors que han pres la Plaça de
Sent Jacme en lo cap del (....) qui va de la dita plaça al palau
bisbal (...) aquells morabatins los quals lo honorable Guillem
Colom, quondam, pare del dit mossen Jaume, jaquí en
testament a aquell fill del dit mossen Jacme lo qual fos
prevere.

E rebent sobre diverses propietats citades en la Parroquia de
Badalona e d’altre part vol que per sos hereus li sien donats
una vegada tansolament per son estudi e per libres tres-cents
florins.

Item li jaqueix lo argent saguent, liurador a ell com tendrà certa
case e alberch, ço es tres escudelles, tres plats, tres gresals, tres
culleres, dues copes daurades e una terça del argent que es
trobarà en case sua e del menor pes. E vol que tots libres que
dit Franci haurà a obit del dit mossen Jacme sien seus. E d’altre
part jaqueix al dit Franci, de savida tensolament, lo seu alberch
menor, situat pres lo alberch major. E apres obit del dit Franci
lo dit alberch a la heretat sua.»

D’aquest testament deduïm que Jaume Colom ja havia
comprat diverses propietats immobiliàries dins del terme de
la parròquia de Badalona, tot i que no podem saber quines.
També volem destacar la deixa dels llibres, ja que Francesc
Colom esdevindrà amb el temps un bon comprador de llibres,
com resulta dels contractes d’adquisició enregistrats en
documents notarials.

Francesc Colom i Bertran, canonge de les seus de Barcelona
i Girona, ardiaca del Vallès i de la Selva, fou vicari general de
la seu barcelonina «sede vacante» durant la guerra civil
catalana i com a tal esdevingué president de la Diputació del
General de Catalunya en el període 1464-1467. En tenim el
testament, de data 12 de juny del 1468, passat davant el notari
Pere Pasqual, del qual remarquem els assentaments següents:

«Item, deixo al honorable Joan Colom, germà meu tots
aquells morabatins meus que tinc i percebo en franc alou a la
parròquia de Santa Maria de Badalona, sobre les parts
infrascrites excepte tots aquells morabatins provinents sobre
el mas abans anomenat Sunyol que posseeixo en la dita
parròquia, els quals morabatins vull que siguin extingits.

Item, deixo al dit honorable Jaume Cesavasses,7 marmessor
meu, a més del llegat de la dita marmessoria, el meu mas en
franc alou, que posseeixo en la dita parròquia de Santa Maria
de Badalona, vulgarment dit Mas Oller de Badalona.»

Molt recentment hem trobat nous documents referents a les
propietats del canonge Francesc Colom a la parròquia de
Badalona i que fan referència al mas Oller, també conegut
com a mas Mascaró. El primer està datat el divendres dia 18
de març de l’any 1465 i diu: «Aquest dia l’honorable
Francesc Colom, canonge i ardiaca del Vallès de la Seu de
Barcelona, senyor directe del mas denominat Mascaró,
abans conegut com a mas Oller, de la parròquia de Santa
Maria de Badalona, diòcesi de Barcelona va presentar una
escriptura de venda del dit mas per l’honorable vicari de
Barcelona, honorable Ramon Bertran, canonge de la seu
esmentada, etc.»8
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Un segon document datat el dia 28 de març de l’any 1465 ens
diu: «Instrument de venda feta i firmada pel molt honorable
cavaller Bernat de Guimerà, vervessor i vicari de Barcelona i
el Vallès, etc. en virtut de la execució, etc. de tot aquell mas
denominat com a Mascaró, àlies Oller amb les seves terres i
possesions i amb la entrada etc. que Montserrat Sunyol i
Antigona la seva muller tenen i posseeixen a la parroquia de
Santa Maria de Badalona del honorable Francesc Colom,
canonge i ardiaca de la seu de Barcelona pel preu de
cinquanta lliures de Barcelona, etc.»9

Aquest darrer document sembla que és la venda del senyoriu
eminent del mas Mascarò, abans conegut com a mas Oller, a
Francesc Colom, tot i que a causa de les abreviacions del
notari en escriure aquesta apuntació, no completa, el seu
sentit pot haver quedat tergiversat. La presència de
Montserrat Sunyol en aquest mas ens fa pensar en la
possibilitat que tant el mas conegut com a mas Sunyol, el mas
Mascaró o el mas Oller, siguin en realitat el mateix mas. No
es desprèn, però, la mateixa conclusió de la lectura del
testament de Francesc Colom, que sembla diferenciar ben
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clarament els masos Sunyol i Oller. Finalment podem
esmentar un tercer document incomplet, de data 5 d’abril de
l’any 1465, que comença així: «Divendres 5 del mes d’abril
de l’any de la nativitat del senyor MCCCCLXV- En el mas
Mascaró de la parròquia de Santa Maria de Badalona: Jo,
Bernat de Guimerà vervessor i vicari de Barcelona, Igualada
i el Vallès, de Moià i el Moianès, confesso i reconec a vos
honorable Francesc Colom, canonge i ardiaca del Vallès a la
església de Barcelona, allò que de la manera infrascrita...»10

Finalment, sabem que el dia 17 de març de l’any 1497 els
marmessors de Francesc Colom, canonge i ardiaca del Vallès,
vengueren els drets de la fàbrica de la parròquia de Badalona
al canonge Bartomeu Figueres (AHCB; Arxiu de la Batllia). 

Conclusió
Coneixia Josep Maria Cuyàs aquests drets dels Colom de
Barcelona sobre els masos Sunyol i Oller (o Mascaró) de
Badalona? La tradició badalonina segons la qual Cristòfor
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Colom sojornà al mas Sunyol en el seu camí a Sant Jeroni de
la Murtra, resulta solament d’una confusió entre el
descobridor i una incerta memòria popular que el mas Sunyol
tenia alguna relació amb uns Colom? Si fos cert que Colom
sojornà al mas Sunyol, el fet seria molt normal si aquest mas
ja havia estat propietat de Francesc Colom i, alhora, el
descobridor fos un membre de la família dels Colom de
Barcelona. Fent volar la imaginació, Cristòfor Colom podria
haver estat d’infant a Badalona, al mas Sunyol o al mas Oller,
i haver conegut l’ermita de Sant Salvador del mas Peixau i
estar al corrent dels drets de la seva família sobre la parròquia
de Badalona, raó per la qual el seu fill hauria comprat el
manuscrit referit abans.

Però aquest tipus de suposicions no tenen cap base científica
i, per tant, les hem de descartar. Hi ha hagut molts esforços
per part dels estudiosos colombins catalans per poder
demostrar la pertinença de Cristòfor Colom a la família
patrícia Colom de Barcelona, sense cap èxit fins al dia d’avui.
Alguns, poc rigorosos, han arribat a identificar el descobridor
amb Joan Colom i Bertran, que ja era mort molt abans de
l’any 1492, en la seva particular fal·lera de guanyar projecció
mediàtica. Però la realitat és com és i no la podem canviar: els
estudiosos catalans no hem pogut demostrar la pertinença de
Cristòfor Colom a cap família ni catalana ni balear fins al dia
d’avui. I, per tant, tampoc no podem afirmar que Colom fos
membre de la família que tenia diversos drets i propietats a la
parròquia de Badalona. La compra per part d’Hernando
Colón del manuscrit badaloní fou, segurament, una qüestió
d’atzar o d’oportunitat, igual que va passar amb la compra del
manuscrit de Miravet. La trobada de Colom amb el Reis
Catòlics a Sant Jeroni de la Murtra és un fet possible o

probable, però en cap cas degudament demostrat i, finalment,
fra Ramon Paner encara ens presenta molts més interrogants
sobre la seva adscripció a la Murtra i a Badalona. Per tot això
hem d’admetre, per coherència científica, que la resposta a la
pregunta que encapçala aquest escrit ha de ser per força
afirmativa: sí, es pot tractar d’una relació suposada o fictícia,
solament llegendària potser, i hem d’admetre que no hi ha cap
prova que demostri cap relació entre Cristòfor Colom i
Badalona, però, malgrat tot, i com diria el poeta, «la remor
persisteix».

Notes
1. Centre d’Estudis Colombins de Barcelona.

2. Història de Badalona. Volum V, Badalona, 1979.

3. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Suplement al
núm. 443, abril de 1932, i també document mecanoscrit
preservat a l’Arxiu de Protocols del Col·legi de Notaris de
Barcelona. Hi ha petites diferències entre un document i l’altre.

4. La Notaria. Año LXXIV. Barcelona, 30 Enero 1932, p. 47-
70; Sección Doctrinal: «Reseña traducida al castellano de la
conferencia dada por el historiador D. Ricardo Carreras i
Valls el 26 de Enero de 1932 sobre el tema: «Importancia del
Archivo Notarial de Barcelona – Interesantes
Descubrimientos Sobre la Familia de Colom». 

5. Dietari del Consell Barceloní: 7 de desembre 1492, atac de
Joan de Canyamars - 9 de gener 1493, el Rei cavalca i és
aclamat - 4 febrer 1493, tota la família reial viatja a
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Montserrat – 10 abril 1493, entrada dels ambaixadors
genovesos – 6 de setembre, els reis surten cap a Perpinyà.

6. Un membre de la família Paner de Barcelona, Pere Paner,
fou frare dominicà del convent de predicadors de Barcelona,
ja que apareix en un document datat el dimecres dia 14 de
novembre de l’any 1463 en la forma «Frater Petris Paneris».
(AHPB. Notari Pere Pasqual 191/39; anys 1462-1465; Ventas
[sic]). Vegeu també l’article de Francesc Albardaner. «El
llinatge Paner, ciutadans de Barcelona», dins Butlletí del
Centre d’Estudis Colombins, núm. 5-6 (primer i segon
trimestre de 1992).

7. Jaume Cesavasses era cosí germà del canonge Francesc
Colom per ser fill de Joana Colom, germana de Jaume Colom. 

8. «Dicte die honorabilis Ffranciscus Columbi canonicus et
archidiaconus vallensis in sede Barchinone dominus directus
mansi vocati Mascaró alias ollarii in parrochia Beate Marie
de Bitulona diocesis barchinone scriti presentato sibi
instrumento venditione facte de dicto manso per honorabilis
vicarium barchinone honorabilis Raymundo Bertrandi
canonico sedis predicte / ususfrut faticha / Et retinuit ipsum
mansum penes se inimigendo etc., de quibus etc.
Testes discretus Petrus (..........) presbiter et Johannes
Valentinus dela Campana scriptor Barchinone.»
Divendres, 18 de març de 1465. Notari Pere Pasqual
(191/39). AHPB.

9. «Die Jovis , XXVIII mensis marcii anno a nativitatem
dominis MCCCC LXV, Instrumentum vendicionis facte et
firmate per multum honorabilem virum dominum Bernardum

de Guimerano vervessorem vicarium Barchinone et Vallensis
etc. virtute executoris etc. de toto illo manso vocato Mascaro
alias Ollarii cum terris et possesionibus eiusdem et cum
introhytibus etc. quem Monserratus Sunyol et Antigona eius
uxor habent et possident in  parrochia Beate Marie de
Bitulona honorabili Ffrancisco Columbi canonico et
archidiacono sedis Barchinone precio quinquaginta libras
barchinone. Est notari inceda largomodo.
Testes fieri vicarii qui fuerunt dicta dies unt discretus
Johannes Barberis, clericus, et Stephanus Guitart, banquerius,
civis Barchinone».
Dijous, 28 de març de 1465. Notari Pere Pasqual (191/39).
AHPB.

10. «Die veneris V mensis aprilis anno a nativitate domini
Millessimo CCCLXV – In manso Mascaro scrito in parrochia
Beate Maria de Bitulona: Sit omnibus notum quod nos
Bernardus de Guimerano vervessor vicarius Barchinone,
Aqualate et vallensis, Modigliani et Modiglianense
confitemur et recognoscimus vobis honorabilis Francisco
Columbi, canonico et Archidiacono Vallensis in ecclesie
Batchinone, quod pro modum infrascriptum... etc.» Notari
Pere Pasqual (191/39). AHPB.
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Introducció

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra és un dels elements
patrimonials més destacats i valorats de la ciutat de Badalona.
Reconeguda joia del gòtic català, atresora un gran valor
arquitectònic i artístic. Però la Murtra no és tan sols un
monument. Al darrere hi ha una comunitat monàstica amb
una llarga trajectòria històrica que es remunta a la baixa edat
mitjana —el trasllat a Badalona fou l’any 1416— i que
finalitza amb l’Antic Règim (1835). I cal tenir ben present
que bona part d’aquesta història està per descobrir o analitzar
adequadament.

Ens centrem en aquesta ocasió en l’aspecte arquitectònic.
Analitzem una dependència del monestir que, a diferència del
refetor, bona part del claustre o la torre prioral, per posar
alguns exemples, no s’ha conservat en l’estat original a causa
de la destrucció provocada per l’incendi de juliol de 1835.
Ens referim a l’hostatgeria que els monjos van construir a
mitjan segle XVI per ampliar la capacitat d’allotjament de
visitants il·lustres o benefactors. El nom pel qual és més
coneguda aquesta hostatgeria és el d’Obra Nova, i estava
situada al sud de l’església, a llevant de la façana principal.

Actualment el monestir té en aquest emplaçament un edifici que,
si bé segueix essent conegut amb el nom d’Obra Nova, és el fruit
d’una reconstrucció posterior a l’incendi i desamortització, tal
com mostren els plànols publicats per Gaietà Barraquer.1 Què en
sabem, però, de la construcció original? Quin tipus d’estances
tenia? Com va ser-ne el procés constructiu?

Al llarg del present treball intentarem respondre aquestes
preguntes amb l’objectiu de conèixer una part del monestir que,
per haver desaparegut, no és ni de bon tros tan ben coneguda
com d’altres. La base per a aquesta aportació és un document
d’un interès excepcional: el contracte d’obra entre la comunitat
monàstica i el mestre de cases francès Joan Armenyach per a la
construcció d’aquest nou espai.2 Per la seva indiscutible
rellevància, n’hem inclòs la transcripció completa al final del
treball, en l’apartat d’apèndix documental. A banda, hem
realitzat un buidat de totes les referències d’aquesta hostatgeria
a la primera crònica de Sant Jeroni de la Murtra, moltes de les
quals inèdites fins al moment, que permeten tant el coneixement
de les estances com de les vicissituds ocorregudes al llarg del
seu dilatat període de construcció.
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L’hostatjament a Sant Jeroni de la Murtra

Com tot monestir amb una certa rellevància, Sant Jeroni de la
Murtra disposava d’un espai reservat per als hostes,
documentat per primera vegada al segle XV. I és que la
llunyania amb Barcelona feia necessari que aquests es
quedessin a dormir en el recinte monàstic, ja que anar i tornar

a la capital catalana hagués fet perdre molt de temps.
L’hostatgeria estava pensada per a visitants d’una alta
categoria social,3 que devien ser dels pocs que es podien
permetre aquestes estades. En aquest sentit, cal distingir
clarament l’hostatgeria respecte al lloc on s’acollien els
pelegrins i els pobres, que era l’hospital.4
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La primera menció d’un espai dedicat a hostatgeria a la
primera crònica de Sant Jeroni de la Murtra correspon al
trienni 1478-1481: «En lo pati de fora la portaria feren tres
cambres, que an servit molt temps de hostalaria, y a ont
menjaven antigament persones honrrades y dormían ans que
fessen la Obra Nova» (p. 82).5 El cronista deixa ben clar,
doncs, que eren persones benestants les destinatàries
d’aquestes tres cambres, dues de les quals van haver de ser
enderrocades quan es construí la torre prioral, per la qual cosa
podem concloure que estaven situades a ponent de la façana
principal.

Ja al segle XVI, el cronista Francesc Talet menciona dues
hostatgeries al monestir: l’hostatgeria de baix i l’hostatgeria
de dalt. Malgrat que cadascuna tan sols apareix al text en dues
ocasions, la informació proporcionada és suficient per fer-nos
una idea aproximada de la seva respectiva funció i ubicació.
L’hostatgeria de baix no estava situada a l’Obra Nova, ja que
és citada abans que fos construïda, concretament quan, arran
de la visita del jove Carles I a la Murtra l’any 1519,6 el
cronista s’interroga pels llocs on es pogué encabir tot el
seguici reial: «De manera que no entench <de> què
poguessen servir-se, sinó de la hostaleria de baix, de tres
cambres que y avia, y de les celdes que míran a la part de
l’hort y de les que estan al pany del refetor» (p. 162). 

La coincidència amb el nombre d’estances de l’hostatgeria
esmentada en el trienni 1478-1481, fa pensar que potser les
tres cambres que hi havia a ponent de la façana principal, on
actualment hi ha la torre prioral, eren realment l’hostatgeria
de baix. Que continuà existint després d’iniciada la
construcció de l’Obra Nova es fa evident en la segona citació,

del trienni 1570-1571, en què, a propòsit de l’acolliment a
Perot Sesolivelles, es diu que el prior Llorenç Daviu «lo rebé
ab bona gràtia quant vingué y·l féu estar en la hostelaria de
baix molts dies, curant-lo de la indispositió que portava y
poca salut, que era llàstima qual estava lo pobre home» (p.
366). Fixem-nos que en aquesta ocasió no s’utilitza per
hostatjar personatges d’un alt rang social. De fet, l’única
explicació raonable per la qual el pobre i malalt Perot
Sesolivelles no va anar directament a l’hospital rau en
l’interès de la comunitat perquè li cedís uns drets que tenia
sobre la Torre dels Frares (Montcada).

Si l’hostatgeria de baix a la segona meitat del segle XVI, a
diferència del que hem vist l’any 1519, ja no era per a ús de
cavallers, nobles i alts eclesiàstics, era perquè ja s’havia
construït l’hostatgeria de dalt, que hem d’identificar amb la que
hi havia a l’Obra Nova. Així es dedueix d’un fragment del
trienni 1573-1576 —«Assò matex li donà ànimo per a que
continuàs y passàs avant en la hostaleria nova y de dalt, que avia
començada lo marquès de Aguilar» (p. 377)— i d’un altre referit
al bisbe portuguès Jorge de Ataíde,7 que l’any 1582 s’havia
instal·lat a l’Obra Nova —«Menjava perpètuament en lo refetor,
y tres capellans seus també, en lo lloch a ont lligen en la 2ª taula,
y assò tant solament al dinar, que al vespre, en la hostelaria de
dalt, en son aposento, feya col·lació lo bisbe» (p. 445).

Però no tan sols les hostatgeries servien per aposentar els
visitants il·lustres. A la segona meitat del segle XVI, el segon
lloc més adient després de l’hostatgeria de dalt era la
infermeria monàstica, tal com es dedueix del fet que, quan el
bisbe Jorge de Ataíde va cedir a Joan Andrea Doria les cambres
que ocupava a l’Obra Nova, els criats del bisbe anessin a la
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infermeria i no a l’hostatgeria de baix.8 En casos extraordinaris,
però, tots els espais possibles es posaven a disposició dels
visitants, com en la vinguda de l’emperadriu Maria d’Àustria
(1582): «Fonch ben menester aquella nit y lo dia següent que
los religiosos d’esta casa prenguessen patièntia perquè, ultra
dels aposentos comuns de las hostelarias alta y baxa, y
enfermeria y altres racons, foren menester casi totes les celdes
dels frares per acommodar a moltes persones graves y de títol
y los religiosos agueren de passar quasi tota la nit, o la major
part, sense poder dormir, perquè estaven tres o quatre dins de
una celda, y lo llit foren unes estores, que no y avia racó en casa
que no estigués occupat» (p. 408).

L’origen de l’Obra Nova

A mitjan segle XVI, les parts fonamentals del monestir —
claustre, refetor, església, cuina, cel·les, infermeria, etc.— ja
estaven enllestides. Segons el que hem deduït fins ara, el
cenobi tenia també una hostatgeria, que era coneguda com la
de baix. La comunitat comptava aleshores amb el favor del
marquès d’Aguilar, Juan Fernández Manrique de Lara, noble
d’origen castellà que exercí de virrei a Catalunya durant la
dècada de 1543-1553.9 És el primer virrei del qual tenim
notícies de vinculació amb els monjos de la Murtra, situació
que es repetirà més endavant amb altres virreis.10 Cal tenir
present que l’orde dels jerònims, netament hispà, constituïa
un dels suports més ferms amb què comptava la monarquia.11

Per tant, no és d’estranyar que tant Sant Jeroni de la Murtra
com Sant Jeroni de la Vall d’Hebron12 fossin destinacions
espirituals o de descans dels virreis catalans, màxims
representants del monarca al Principat, un territori que sovint
els era poc còmode o, de vegades, declaradament hostil, pels
continus enfrontaments amb les institucions del país.13

Segons explica el cronista, l’origen de la iniciativa de
construir una nova hostatgeria ha d’atribuir-se al prior Antoni
Joan durant el primer mandat que exercí a la Murtra (1548-
1551).14 En veure que l’espai per aposentar el virrei amb tot
el seguici de servents era petit o indigne, va proposar-li bastir
un nou edifici perquè «pogués estar més a son pler y a son
gust, y los criats més accommodats y junt al senyor» (p. 271).
El virrei va prometre un ajut de 396 lliures per a aquesta
finalitat. Després, tal com era preceptiu,15 el prior va sotmetre
la proposició al capítol conventual, que la va acceptar. A
continuació, s’encarregaren projectes a diferents mestres de
cases fins que l’any 1550 un fou acceptat pels jerònims (p.
270-271), justament el que està minuciosament detallat en el
document que aportem en el present treball. 

L’autor del que actualment en diríem el projecte d’obra fou el
fuster barceloní Galceran Carbonell, procedent d’una
destacada família de tracistes del Renaixement català, com ho
prova el fet que el seu parent Antoni Carbonell fes el projecte
del Palau del Lloctinent de Barcelona i participés en reformes
al Palau de la Generalitat de Catalunya.16 El mestre de cases
francès Joan Armenyach,17 també ciutadà de Barcelona, fou
l’executor o el constructor de l’Obra Nova.18 Per aquesta raó,
en el contracte d’obra es fa referència sovint a la traça
realitzada per Galceran Carbonell, a la qual el mestre d’obres
s’havia de cenyir —«tot sempre a voluntat y dispositió del dit
mestre Carbonell», especifica un fragment del document. 

El termini previst fou d’un any i el preu de 340 lliures. El
pagament es fraccionava en sis parts —les cinc inicials de 50
lliures i la darrera de 90 lliures— que se satisfeien a mesura
que l’obra avançava: inici, fonaments i alçat fins al primer
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sostre, alçat fins al segon sostre, alçat fins a la teulada,
pavimentació i emblanquiment de tot el conjunt. També es
precisa que el mestre d’obres estava obligat per contracte a
reservar dues terceres parts de la paga rebuda per comprar
aliment per a tot el seu equip, designat com a «companya» en
el document. Com que Joan Armenyach s’havia de fer càrrec
de la despesa de menjar de tots els seus ajudants —també de
l’oli per cuinar—, hem d’interpretar aquesta clàusula de
reserva com una manera d’assegurar-se, per part de la
comunitat jerònima, que no hauria de fer-se càrrec
econòmicament d’aquesta necessitat. En aquest sentit, tan
sols es preveien bestretes, i amb certes condicions. Quant a
l’alimentació, els monjos s’obligaven tan sols a cuinar per a
tots els operaris i al transport de vi i de forment a menys de
tres llegües de distància del cenobi. També havia de
proporcionar-los un lloc per habitar i roba per dormir. Tot
plegat fa pensar que els treballadors devien fer estada
contínua a Sant Jeroni. 

El monestir havia de deixar els fonaments oberts perquè el
mestre d’obres comencés a treballar. Els materials anaven a
càrrec de la comunitat monàstica —«e més hage donar lo dit
monestir tot lo pertret al peu de la obra». La tasca de Joan
Armenyach i del seu equip consistia a cobrir els fonaments,
aixecar parets i envans, construir escales i xemeneies,
embigar els sostres, posar la teulada, emblanquir amb guix i
calç totes les estances, pavimentar tots els terres i rebatre les
parets amb pinyonada. Quant a la construcció i col·locació
d’un conjunt d’elements propis de l’edifici, com els portals,
les finestres i els arcs, es tenen en compte tres possibilitats.
En la primera, el monestir els proporciona i el mestre d’obres
tan sols els ha de col·locar. Un exemple és el portal de la

façana del corredor. Un segon cas és que tot vagi a càrrec del
mestre d’obres, com les finestres que hi ha d’haver sota de la
teulada. Un tercer, que apareix força vegades, queda
condicionat al material de l’obra. Si és de pedra picada, és
proporcionat pel monestir i Joan Armenyach tan sols l’ha de
col·locar. En canvi, si no és d’aquest material, ho ha de fer tot
el mestre de cases. Un exemple ben evident d’aquesta tercera
opció és la part dels capítols dedicada als portals, finestres i
arcs interiors: «lo dit mestre fins a dit sostre hage de fer y
foriar tots los portals seran mester en dita obra de raiola y
guix o posar los dits portals e finestres, si de pedra picada li
seran donats, en tal manera que no hagen menester sinó posar
e fer quatres archs ab sos peus de pedra o raiola y morter, o
posar los dits archs, si de pedra picada li seran donats».

Al final del document hi ha un conjunt de clàusules força
habituals en aquest tipus de contractes.19 Així, un cop
acabada, l’obra havia de ser peritada per experts en la matèria
amb l’objectiu de detectar-hi deficiències. En el cas del
present contracte, els experts eren dos mestres de cases no
especificats, un per cada part, i el fuster Galceran Carbonell.
Per respondre econòmicament dels danys que es poguessin
causar en l’execució de l’edifici, els mestres de cases Joan
Sobra i Joan Fajó i el boter Bernat Argimon, ciutadans de
Barcelona, es constituïen com a fermances de Joan
Armenyach. La multa per incompliment dels capítols
ascendia a 200 lliures barcelonines.

El document, però, tan sols revela una part dels plans de la
comunitat. Sabem per altres fonts que hi havia el propòsit
d’anar més enllà de la nova i espaiosa hostatgeria, ja que
consta que s’havia pensat en la futura construcció d’un nou
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claustre de la mateixa dimensió que el claustre principal i, per
tant, en l’edificació de tot l’espai al davant de la façana sud.
Comptem amb el testimoni d’un jerònim anònim que, quan
aquesta ampliació era tot just començada, escrivia que «ara
novament a lahor y glòria de Déu a la part de migjorn se és
comensat un bell tros de obra, lo qual ampliarà molt lo
[monestir, donarà] molta quietut al claustro y levarà molta
[molèstia que els] religiosos tenien a dins per no tenir los
spays necessaris. La qual obra se és trassada ensemps ab tota
la casa a molta comoditat per a poder-se fer en lo sdevenidor
un altre claustro segons stà començat de la mateixa granària
del claustro acabat, segons es pot veure en les trasses fetes en
pregamí».20

Aquell claustre projectat no va dur-se a terme, però sí
l’hostatgeria. El resultat fou prou satisfactori, almenys si
donem crèdit als testimonis de l’historiador jerònim José de
Sigüenza: «Tienen una hospedería de las mejores que hay en
toda esta religión, aunque las hay muy buenas, donde hay
tanto ejercicio de hospitalidad»;21 i al de Francesc Talet,
cronista del monestir, que deia a principi del segle XVII: «se
ha de agrair al pare prior molt aver feta o començada una obra
tant principal, que a judici y parer de quantes persones la an
vista y la veuen diuen que és una hostelaria de les més
principals en tota la orde per poder-se aposentar en ella
qualsevulla persona per principal y grave que sia» (p. 271) o
«vuy té tanta nomenada y fama per la orde y fora d’ella, que
diuen no la y ha millor» (p. 377).

La construcció de l’Obra Nova

El procés de construcció d’aquesta nova hostatgeria, que hem
de veure com un símbol del creixent acostament de la

comunitat monàstica al poder polític reial a Catalunya, es va
allargar més del que el prior i el capítol conventual s’havien
imaginat en un principi. De fet, en el contracte amb Joan
Armenyach es preveia que les obres tinguessin una durada
d’un any. En canvi, per trobar la primera referència de
l’efectiva posada en servei de la nova instal·lació, hem de
situar-nos a l’any 1580, quan el cardenal Pedro de Deza s’hi
hostatjà durant uns dies abans que una galera el portés des de
Barcelona fins a Roma (p. 398-399). Un total de trenta anys
s’escolaren, doncs, entre l’inici de les obres del nou edifici i
el funcionament per al qual havia estat previst. Què havia
provocat aquest important retard?

D’inici, el marquès d’Aguilar no va pagar les 396 lliures
promeses fins al 20 de desembre de 1554 (p. 298). Aleshores
la comunitat ja hi havia gastat més del doble: 417 lliures en el
priorat d’Antoni Joan (1548-1551) i 577 en el trienni del prior
següent, Pere Alzina (1551-1554). Tota aquesta despesa va
haver de ser coberta mitjançant la venda de censals morts, o
sigui, endeutant-se (p. 271, 287, 288). A més, les esperances
dipositades en noves ajudes per part del virrei no es
materialitzaren. Això va provocar l’aturada de les obres. Per
tant, ni el termini ni la despesa fixades en el contracte d’obra
inicial es van poder complir. Es féu una previsió
excessivament optimista? Van sorgir dificultats no
previstes?22 En tot cas, el que queda molt clar és que aquell
claustre projectat a migjorn del monestir s’hagué d’anar
arraconant davant els entrebancs i els endarreriments i no
consta que se n’iniciés mai la construcció.

Tot i que l’edifici no estigués acabat i no pogués aposentar
cap hoste, sembla que els monjos aprofitaren els espais
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disponibles per a algunes activitats. Almenys, així es desprèn
de la informació sobre l’ús d’algunes cambres de l’Obra
Nova per fer seda.23 No tenim notícies de represa constructora
fins al trienni de Francesc Rovirola (1573-1576). Malgrat que
el cronista no expliqui la causa de la interrupció de les obres
durant aquests vint anys (1554-1573), no és difícil deduir-la a
partir de les dades sobre la mala situació econòmica del
monestir. Amb un deute en continu augment,24 els monjos
devien considerar que el millor era paralitzar la construcció
fins que arribessin temps millors. I justament fou l’any 1573
que un seguit de bones collites van permetre a Francesc
Rovirola gastar-hi 400 lliures (p. 377). 

El prior següent, Cristòfor de la Torre, profés de Sant Miquel
dels Reis, va preferir no continuar-les perquè la situació
econòmica no estava totalment sanejada.25 A l’inici del trienni
següent, el nou prior, Miquel Mongia, aprofitant l’entrada
d’un frare llec francès, Pere Tomàs, que era mestre de cases,
avançà l’obra. Abans que entrés en servei, la proveí de tot el
parament necessari, tal com explica el cronista: «prengué de
la enfermeria —que abans servia de assò ab excessiu treball
de l’enfermer, que més pena tenia en servir al<s> sans que als
malalts, o al<s> forasters que als de casa— llansols, tovalles,
torcaboques, tovalloles, cuxineres y altres coses necessàries
per aquest menester, y accommodà tot assò ab ses caxes y llit
a cada cambra. Comprà sis cadires de repòs o franceses, que
li costaren deu lliures. Comprà sis flassades, que li costaren
més de vint-y-sinch lliures» (p. 398).

A partir d’aleshores sovintegen les notícies sobre hostes
il·lustres que s’acomoden a la nova edificació. I és que l’Obra
Nova va constituir, de ben segur, un bon reclam per atreure’ls

fins al monestir. Però encara no estava totalment enllestida,
perquè s’hi seguirà intervenint, com veurem més endavant,
en algunes parts, com a la galeria o al portal de la façana
principal.

L’Obra Nova

Mitjançant el contracte d’obra inicial i la informació
continguda en la crònica de Sant Jeroni de la Murtra
realitzarem una anàlisi de com era aquesta important
dependència dels monjos que, com l’actual Obra Nova,
estava situada a llevant de la façana principal i al sud de
l’església conventual. Abans, però, s’han de fer unes
consideracions.

En primer lloc, s’ha de tenir en compte que, tal com hem
comentat en l’apartat anterior, l’obra es va dilatar molt en el
temps i, en conseqüència, no es pot descartar que el projecte
previst inicialment es modifiqués, ja sigui per canvi de criteri
dels nous priors o perquè variessin les necessitats a les quals
havia de respondre l’edifici. Ara bé, si prenem en
consideració que hi hagué una important tasca constructora
inicial que seguia, molt probablement, la traça de Galceran
Carbonell, la base del projecte primigeni degué quedar ben
establerta des d’un bon inici, per la qual cosa si hi hagué
desviacions en el resultat final, hem de suposar que no devien
atènyer aspectes fonamentals, sinó accessoris.

En segon lloc, no és evident deduir la configuració de tot
l’espai a partir de les dades proporcionades al contracte d’obra.
De fet, en el document sovint es fa referència a la traça
realitzada per Galceran Carbonell com el model en el qual
s’havia de basar el mestre de cases Joan Armenyach. No cal dir
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que si disposéssim d’aquesta ignota traça, podríem interpretar
tot un conjunt d’aspectes que no queden suficientment
concretats, especialment la distribució interior dels espais.

Per últim, una altra dificultat afegida és la destrucció de l’edifici
l’any 1835, la posterior reedificació i la falta d’estudis sobre la
datació dels materials actuals, que aconsella ser molt prudents a
l’hora d’utilitzar la configuració dels elements actuals, alguns
dels quals sabem que són fruit de reformes posteriors a la
desamortització, com l’actual capella de sant Sebastià,
originalment contigua a la galeria de migjorn del claustre
principal, ben a prop de l’entrada de l’església.26 A l’espera que
algun investigador posi dates a les estructures actualment
existents, la qual cosa permetria no tan sols completar la
informació sobre la construcció original, sinó també analitzar-
ne l’evolució arquitectònica, ens limitarem a situar els
principals elements que apareixen en el document i escatir si
s’han conservat, servint-nos sobretot de les dimensions actuals
respecte a les previstes en el contracte original. 

En conjunt l’Obra Nova era un edifici de pedra, de dues plantes,
amb portal i galeria al frontispici de la façana principal i un pati
interior. A diferència d’algunes residències urbanes
contemporànies que s’han conservat, com les cases
barcelonines de Clariana-Padellàs o la de l’Ardiaca,27 el pati
d’interior no era el nucli de l’edificació, com veurem més
endavant.

La façana principal, que donava al sud, era tota de pedra. La
paret havia de tenir un gruix de 60 cm28 des de terra fins als 5
metres, i a partir d’aquí, de 40 cm. Segons el projecte, tenia
quatre finestres d’una amplada d’entre 1 i 1,20 metres. També

incloïa un gran portal amb una amplitud de 10 pams, o sigui,
de 2 metres. Fixem-nos en la correspondència de les
dimensions del contracte amb les actuals. La paret de la
façana principal, mesurada en el portal d’accés a l’Obra
Nova, és de 67 cm. L’altura des del terra fins a la base de la
galeria actual és de 493 cm. L’ampit de la galeria, que es
correspondria amb la paret que s’havia de construir a partir
dels 5 metres d’alçada, té una amplitud de 45 cm. El portal
actual té una amplada de 210 cm. Totes aquestes
coincidències no són casuals i ens proven que el projecte
inclòs en el document que publiquem és el que va dur-se a
terme a mitjan segle XVI i que, malgrat les destruccions
posteriors, s’ha mantingut a grans trets fins als nostres dies.

No hi ha dubte, doncs, que el portal de la façana principal és el
que avui dóna entrada a la seu de la Fundació Catalunya-
Amèrica. Sembla, però, que no es va construir fins al final del
segle XVI, amb l’hostatgeria ja en funcionament, quan un altre
virrei benefactor de la Murtra, Manrique de Lara y Girón,
comte de Valencia de don Juan,29 «féu posar un gran portal a la
paret del matex corredor per ont poguessen entrar y exir los qui
estaven en la hostelaria nova y no aguessen de entrar per dins
del claustro y casa». A més, la «portalada féu fer lo comte de
tal manera que y puga entrar y exir un cotxo, si és menester, y
tota la màchina que pot portar un senyor per a son servey sense
impedir la quietut dels religiosos. Y la matexa porta féu guarnir
de llauna, de manera que no patís molt en temps de pluja ni per
foch, si acàs succehia alguna desgràtia» (p. 458). Segons el
cronista, doncs, fins aleshores no hi havia cap portal que
permetés l’accés directe a l’Obra Nova, sinó que forçosament
s’havia d’entrar per la porteria de la façana principal del
monestir, la que porta directament al claustre gòtic. 
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No deixa de ser una mica sorprenent que no hi hagués portal
a la façana principal durant tant de temps, sobretot quan
estava inicialment previst. Potser els monjos van voler
concentrar els esforços a posar l’hostatgeria en marxa i van
deixar la solució d’aquesta funcionalitat per a més endavant.
A més, com ja preveia el contracte d’obra, hi devia haver
altres portals en altres façanes i és molt probable que un d’ells
fos el de la façana de llevant —avui sortosament conservat i
que dóna entrada a la moderna capella de sant Sebastià—,
que té prou elements per ser considerat com a renaixentista.30

Aquest era imprescindible perquè els fidels poguessin
continuar assistint als oficis religiosos a l’església conventual
a través del passadís entre la capella del sant Crist i la de sant
Sebastià original31 quan es bastí l’edifici de l’Obra Nova. Es
podria objectar que si aquest portal de llevant ja hi era, per
què el cronista diu que els hostes havien de passar per la
porteria i el claustre, quan tenien l’opció d’utilitzar-lo?
L’única explicació versemblant és que servís exclusivament
per entrar a l’església —els fidels no podien accedir al
claustre, que es considerava clausura, per la qual cosa es
devia impedir amb portes passar de l’església al claustre— o
que no estigués a l’alçada de la categoria de benefactors com
virreis, cardenals o bisbes, almenys en comparació amb
l’accés per la porteria.

A la part superior de la façana principal hi havia una galeria,32

anomenada corredor tant en el contracte d’obra com en la
crònica de Sant Jeroni de la Murtra. Es trobava a la segona
planta, a 5 metres d’alçada respecte al terra, i per sobre hi havia
la teulada. Al mateix barri de Canyet hi ha un bon nombre
d’aquest tipus de galeries al frontispici de les façanes d’alguns
masos, com can Ferrater, can Mas Oliver o can Pujol, entre
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Amèrica. Fotografia: Carles Díaz Martí.
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d’altres.33 De l’ampit —l’«apitrador» del contracte d’obra o
l’«antipecho» del cronista— arrencaven columnes, arcs i
capitells de pedra ben tallada que devien donar un aspecte
elegant i ric a aquest espai. En la reconstrucció posterior a la
desamortització, es va bastir una altra galeria,34 de ben segur
tenint present aquell element tan característic de l’edifici
original —el renaixentista tenia, sens dubte, molta més riquesa
artística i ornamental—, ja que l’alçada a la qual està situat i les
dimensions actuals de l’ampit coincideixen amb les
expressades en el contracte d’obra de 1550.

Aquesta galeria no va prendre forma fins a la segona fase
constructora, ja a la dècada de 1570, quan el prior Rovirola
«empaymentà tot lo corredor y posà las columnas y
chapitells; y féu molta part del sostre del matex corredor».
Però com que «se li acabaven los materials, no pogué
proseguir lo demés que faltava, ni tampoch posà les pedras de
l’antipecho del corredor, que en son temps direm qui féu
assò» (p. 377). El que donà l’empenta definitiva per
enllestir-lo fou novament el virrei comte de Valencia (1586-
1590), que en veure que «no estaven acabades les dues
primeres salas de la hostaleria nova ans de entrar en lo
corredor, perquè no y avia sostre, ni finestres, ni portes als
portals, y faltava a fer la mitat del sostre del corredor, y quasi
totes les pedres de l’antipecho de dit corredor que y ha entre
pilar y pilar, o columna y columna, manà donar tres-centes
lliures de les llistes del<s> diputats per a que se acabàs tot
assò. Y rebudes estes tres-centes, aquí matex donà orde lo
pare pri[o]r que·s posàs mà en la obra» (p. 457).

El següent element del conjunt era el pati interior. Que
n’existia un queda patent quan en el contracte es diu que «lo dit

mestre hage y sia tengut fer la paret de pedra y morter qui va
del portal del pati de dita obra a juntar ab lo dit corredor». No
tindria sentit que aquest «portal del pati» fos el portal principal,
perquè aleshores la paret entre el portal i el corredor seria la
pròpia façana principal, les dimensions i la composició de la
qual ja havien estat especificades a l’inici del document. La
nostra hipòtesi és que el portal del pati interior és el que hi ha
a la façana posterior de l’Obra Nova, just al final del vestíbul
que trobem en entrar a l’edifici per la porta principal, a llevant
de l’escala que puja al pis superior, i que conserva una llinda
de «pedra picada», la qual cosa indicaria un origen antic.
Aquest pati estaria, doncs, a la part posterior de l’edifici, just a
llevant de l’absis del temple conventual.

A més, la construcció d’una escala gran «junt a la dita paret»,
que segons el contracte havia de ser de pedra, amb dos
replans i que donés accés al rebedor de la planta superior,
permet identificar aquesta paret com la contigua a l’escala
actual i que tanca per ponent l’esmentat vestíbul. El més
versemblant per a nosaltres és que l’escala actual sigui hereva
de la que el contracte especifica, ja que a banda de ser
contigua a una paret, també té dos replans i finalitza en un
portal, en el pis superior, amb carreus ben tallats tant a la
llinda com als brancals, que indiquen novament que ens
trobem davant d’una construcció d’aquella època.

Sembla que aquesta escala es féu al final de la dècada de 1580
i novament sota el patrocini del virrei comte de Valencia: «En
casa també se féu una escala per orde de nostre benefactor,
don Ma<n>rrique de Lara, compte de Valencia, la qual baxa
de la hostaleria nova fins al pati de la porta forana» (p. 469).
Si aquesta escala és realment la que especifica el contracte
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Vestíbul de l’Obra Nova amb l’escala a l’esquerra i un portal interior a la part posterior dreta. Fotografia de l’autor: Carles Díaz Martí.



d’obres, prenen sentit les actuacions arquitectòniques
promogudes pel virrei: obrir el portal de la façana principal i
construir aquesta escala, els dos elements que feien possible
que els hostes poguessin arribar a les cambres del pis superior
sense passar per la clausura monàstica.

Si sota la teulada de la façana principal hi havia la galeria, a la
resta de façanes s’havia previst posar-hi una trentena de finestres.
La traça inicial incloïa també la construcció de quatre xemeneies
franceses, tres de les quals a la part superior —una en una sala i
dues en cambres— i una quarta a la cuina del pis inferior. La
teulada havia de ser de teula seca. El contracte d’obra, però, deixa
oberta la possibilitat que hi hagués terrat. No podem estar segurs
de si optaren o no per un terrat, però sí que consta que es construí,
a iniciativa del virrei comte de Valencia, una escala que permetia
pujar fins a la part superior de l’Obra Nova i contemplar una bella
panoràmica que arribava fins al pla de Barcelona, tal com explica
el cronista: «Després volgué que·s fes una escala que pujàs des
del claustro de dalt damunt de la hostelaria, a ont y ha molt gentil
y gratiosa vista y·s descobre molta part de la ciutat de Barcelona
y tota aquella sua planícia, a ont no·s podi[a] pujar abans, sinó ab
gran treball, per una escala de gat y per damunt de les voltes de
la iglésia. Y per ço, dit senyor féu fer la escala que està junt a la
celda del relotjer, per ont ab facilitat se puja allà y·s goze de bona
vista, axí de mar com de terra» (p. 458)35 No sembla gaire lògic
que haguessin construït l’escala per fruir d’una magnífica vista
sobre les teules de la teulada, sinó que possiblement hi havia un
espai pla, o sigui, algun tipus de terrat. 

Quant a la distribució interior dels espais, no podem donar
una informació tan exhaustiva com voldríem, ja que el
document remet a la traça del fuster Galceran Carbonell per

situar els portals, les parets interiors i els envans. Del pis
inferior, el contracte tan sols parla d’una cuina. Gràcies a la
crònica de Sant Jeroni de la Murtra, sabem que també hi
havia unes quadres, ja que consta que foren pavimentades pel
llec Pere Tomàs en el trienni 1579-1582.36 El primer sostre es
trobava a 3,20 metres d’alçada sobre el terra. Les parets i els
envans, d’un gruix de 70 cm, havien de ser de pedra i morter
fins a la meitat (1,60 metres) i més amunt de tàpia «de terra
ben amarada e fornida de trossos de rajola e argamassa». El
primer sostre havia de ser de volta de rajola doble amb guix.
El contracte d’obra també preveia la construcció d’una altra
escala interior, de rajola i guix, que, com la del vestíbul,
arribés fins a la sala rebedor de la planta superior. Avui, però,
no hi ha res que evidenciï l’existència d’aquesta escala.

Si aquesta primera planta s’acabà durant la primera fase
constructora, la segona va quedar a mitges. No tan sols la
galeria havia quedat pendent, sinó que quan el prior Rovirola,
en el trienni 1573-1576, reprengué els treballs, «acabà de
alçar les parets foranes fins a les taulades; y cobrí las matexas
taulades, totes les voltes del corredor y de las dos salas,
entrant des del claustro a la dita hostaleria», ja que «quant ell
posà mà en aquesta obra no tenia esta hostaleria fet sinó sols
des de la sala gran, a ont està la tribuna, fins a les cambres
últimes, a la part de llevant, però lo corredor y tot lo demés
de la part de mitjorn no estava sinó fins a mitx lloch» (p. 377).
O sigui, s’havia acabat la part interior d’aquesta planta, la
més propera a l’església i a la infermeria, mentre que la
contigua a la façana principal havia quedat a mig fer.

Com es pot deduir dels fragments anteriors, a l’accés al
primer pis de l’Obra Nova des del claustre superior hi havia
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dues sales.37 Aquestes dues sales ocuparien els espais actuals
de la biblioteca i arxiu del bisbe Joan Carrera, al sud de les
capelles del costat de l’Epístola de l’església conventual. De
fet, aquestes estances avui permeten l’accés a la galeria,
configuració heretada de l’original.38 Quant a la sala gran de
què parla el cronista, la que tenia una tribuna, s’hauria
d’ubicar en una part més interior, ja que fou enllestida a la
primera fase constructora. El més lògic és suposar que fou en
aquesta sala on la comunitat preparà un petit refrigeri al rei
Felip II i al seu seguici després d’assistir a vespres el dia 15
de juny de 1585.39 També tenim referències d’una segona sala
de l’hostatgeria nova al pis superior, bé que no tenim cap
element per situar-la amb precisió. Tan sols sabem que el
virrei comte de Miranda (1583-1586), durant una celebració
de setmana santa a la Murtra, de la qual era benefactor, hi
manà donar de dinar a dotze pobres.40 A banda d’aquestes
sales, la resta de la planta noble de l’Obra Nova estava
ocupada per cambres per als hostes. Els treballs del mestre de
cases incloïen l’emblanquiment de tot el conjunt i el
cobriment exterior de les façanes amb pinyonada. 

Per finalitzar aquest apartat, s’ha de comentar una part del
contracte que no fa referència a l’edifici de l’Obra Nova, sinó
a tres capelles de l’església conventual. Perquè aquestes tres
capelles, a les quals el mestre d’obres Joan Armenyach havia
de fer les parets travesseres, les voltes, els portals i el paviment,
han de ser forçosament del temple conventual, ja que no tenim
cap menció en tota la crònica del monestir ni en cap altra font
de capelles situades a l’Obra Nova. Per tant, s’ha de concloure
que la construcció de la nova hostatgeria implicava la
remodelació o la reforma de tres capelles del costat de
l’Epístola de l’església conventual. En aquest sentit, cal tenir

en compte que l’església havia estat ampliada vint anys enrere
pel mestre de cases barceloní Tomàs Barça. En aquestes obres
no consta que es modifiqués cap capella d’aquest costat.41

Sembla que, obligats els monjos a reformar-les per la
construcció de la nova hostatgeria, que hi era contigua,
decidiren una intervenció força completa, potser per unificar-
ne l’estil i les proporcions amb la nau principal. Si aquesta
reforma projectada va dur-se a terme o no és una qüestió que
supera de llarg l’abast del present treball, sobretot amb l’estat
actual dels estudis arqueològics del monestir.42 Ara bé, sembla
fins a cert punt versemblant que així fos, ja que tenim notícies
d’obres anteriors d’ampliació a la capçalera, la nau central, el
cor i les capelles del costat de l’Evangeli, mentre que no
s’havia dit res encara sobre les del costat de l’Epístola.

Conclusió

Creiem que amb la base del contracte d’obra i amb l’ajut de
les referències de la primera crònica de Sant Jeroni de la
Murtra s’ha donat un pas endavant molt important en el
coneixement de l’Obra Nova, un edifici que era molt valorat,
no tan sols per la comunitat, sinó per tot l’orde dels jerònims,
i la funció del qual no era únicament aposentar benefactors i
peregrins il·lustres, sinó que tenia altres funcions, com la de
ser escenari d’alguns esdeveniments que es volien apartar
dels espais de clausura. 

N’hem pogut esbossar la configuració i evidenciar que,
malgrat la destrucció per l’incendi de 1835, es conserva
almenys en la ubicació dels elements més característics, com
el portal principal o la galeria del frontispici. També hem
pogut documentar les dificultats econòmiques que van
provocar la paralització del projecte durant dues dècades i
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que van deixar en l’oblit la construcció d’un segon claustre
que, d’haver-se edificat, hagués canviat notablement la
fesomia d’aquest gran conjunt monumental.

Apèndix documental

[1550]. Barcelona

Capítols per a la construcció d’una hostatgeria nova en el

monestir de Sant Jeroni de la Murtra entre Antoni Joan,

prior, i el mestre de cases Joan Armenyach, francès i

ciutadà de Barcelona, segons la traça realitzada per

Galceran Carbonell, fuster i ciutadà de Barcelona.

ACA, Monacals d’Hisenda, lligall 281.* 

Die {..}
1

En nom de Déu sia y de la gloriosíssima Verge
Maria, mare sua, amén. 

Sobre la scarada de la obra novament fahedora en lo
monestir de Sant Hyerònim de la Vall de Bellem, àlias de la
Murtra, a petitió del molt il·lustre senyor marquès de Aguilar,
lochtinent y capità general per la Cesàrea Magestat, lo qual
per

2
servey de Nostre Senyor Déu Jhesucrist e per la gran

devotió té a nostre pare sant Hyerònim li ha plagut donar tres-
centas noranta-sis lliures per caritat y ajuda de la dita obra,
entre lo reverent pare fra Anthoni Juan, prior, e lo covent del
dit monestir, de una part, e mestre Joan Armenyach, francès,
mestre de cases, ciutedà de Barcelona, de la part altre, són
stats, fets, tractats, pactats, concordats e fermats los capítols,
pactes e avinenses en e per la forma e manera que·s segueix:

Primerament és pactat y concordat entre les dites
parts que lo dit reverent prior y covent de dit monestir
hagen ubrir y donar uberts tots los fonaments de la dita obra
de dues canes de fondo, e més si més serà menester. Los
quals lo dit mestre Joan Armenyach hage de cobrir fins a
cara de terra de gruix de sinc palms, entès, emperò, que si
los dits fonaments baixaran més de les dites dues canes de
fondo del llivell dels fonaments del

3
claustra del dit

monestir, lo que serà més de quatre palms lo dit monestir o
hage de pagar al dit mestre a coneguda de dos mestres de
cases. E més hage donar lo dit monestir tot lo pertret al peu
de la obra. E hage lo dit mestre apuiar la part de l’enfront
del

4
corredor que és vers migjorn de pedra y morter de gruix

de tres palms e de altària de vint-y-sinc
5

palms. E més hage
de puiar de aquí amunt la dita paret de pedra y morter sinc
palms de altària

6
fins a l’apitrador de gruix de dos palms,

així que la dita paret de cara de terra tinga de altària trenta
palms. En la qual paret hage de posar un portal de deu
palms de ample, lo qual lo dit monestir hage de donar al dit
mestre bo y picat, fer y foriar quatre finestres de granària de
sinc fins en sis palms de raiola y argamassa. E si per lo dit
monestir les dites finestres li seran donades de pedra
picada, les hage de posar. E més hage y sia tengut lo dit
mestre fer y foriar tots los portals, finestres, archs y arquets
del dit corredor y qualsevol lloch de tota la obra de raiola,
guix y morter, donant lo dit monestir los dits portals,
finestres, archs y arquets de pedra picada o de terra cuyta,
en tal manera que no fassen sinó a posar lo dit mestre [hage
de posar]

7
aquells ab tota perfectió, segons lo orde de la

trassa de dita obra feta per mestre Galceran Carbonell,
fuster ciutedà de Barcelona.

8
E sia obligat dit mestre fer les

piles de morter a son cost y despesa.
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Ítem és pactat y concordat entre dites parts que lo dit
mestre hage y sia tengut puiar totes les altres parets, així
mijanes com foranes, conforme a dita trassa, vuyt palms
sobre terra de pedra y morter de gruix de tres palms y mig, ab
sos

9
portals en dita trassa tatxats. Los quals vuyt palms se

entenen se hagen de
10

comptar de la terra més alta.

Ítem és pactat entre dites pars que lo dit mestre
hage de puiar tot lo restant de les parets fins al primer
sostre, que serien setze palms, de tàpia de terra ben
amarada e fornida de trossos de rajola e argamassa. La qual
terra lo dit mestre haia a fer, amarar e aparellar a coneguda
de persones expertes. Les quals tàpies tinguen de gruix tres
palms y mig fins al primer sostre. 

Ítem és pactat y concordat entre les dites pars que lo
dit mestre fins a dit sostre hage de fer y foriar tots los portals
seran mester en dita obra de raiola y guix, o posar los dits
portals e finestres, si de pedra picada li seran donats, en tal
manera que no hage

11
menester sinó posar e fer quatres archs ab

sos peus de pedra o raiola y morter, o posar los dits archs, si de
pedra picada li seran donats, conforme a dita trassa en la altària
hont lo dit mestre Galceran Carbonell dirà. E per lo semblant
hage de fer tots los primers sostres de la dita obra de volta de
raiola dobla ab guix, conforme a la bolsura signada en dita
trassa, y hage de paymentar la terra y los dits primers sostres
de la dita obra. E més hage de fer una scala de raiola y guix per
a puiar al recebidor de la amplària, modo y forma stà
assenyal·lat en dita trassa. E no res menys, hage de emblanchar
la dita obra tota de part de dins de guix y cals ab paleta, tot
sempre a voluntat y dispositió del dit mestre Carbonell, ab tot
lo compliment, com de bon mestre se pertany.

Ítem és pactat entre dites pars que lo dit mestre dels
dits primers sostres fins al pitrador de les finestres seran

12
junt

a les taulades, totes les tàpies e parets hage de puiar de gruix
de dos palms y mix, y s’age

13
de obrir y foriar qualsevol

portals y finestres de raiola y guix o morter, e posar los
portals e finestres que de pedra picada li seran donats. Los
quals no hage de fer sinó posar o foriar de la mateixa tàpia
fahedors en dites parets e envans, conforme a la dita trassa. E
més hage de fer tres xamenees franceses, la una en la sala, les
altres dues en les cambres de dita obra, e baix en la cuyna una
altra xamenea conforme a la granària de dita cuyna, y una
aygüera competent. E no res menys hage de

14
entrebigar tots

los sostres de la dita obra y paymentar y enblanchar
15

de
paleta de part de dins tota la dita obra en la manera sobredita.

Ítem és pactat y concordat entre les dites parts que lo
dit mestre hage de obrir y foriar trenta finestres o quantes
seran menester junt a la taulada, y entrebigar y cubrir tota la
obra ab teula secca, ab ses carenas e limbells

16
emmorterats,

y paredar y cobrir tots los arquets de tot lo corredor desús dit,
y rebatre totes les parets y tàpies foranes ab

17
pinyonada.

Ítem és pactat entre dites parts que lo dit mestre hage
y sia tengut fer la paret de pedra y morter qui va del portal del
pati de dita obra a juntar ab lo dit corredor de la gruixa als
fonaments de sinc palms fins a la cara de terra, e de aquí
amunt fins al primer sostre de gruix de tres palms, e més si
més serà mester, a coneguda de dit mestre Carbonell. E de
aquí amunt fins a la taulada o terrat, si n·i volran fer, de
gruix

18
de dos palms y mig. E més hagen de fer les parets

travesseres del mateix gruix fins al primer sostre de tres
capelles que se an de fer sota la dita obra de pedra o de tàpia.
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E fer los cruers de les dites capelles de guix e posar los qui li
seran donats de pedra picada o de terra cuyta, puix ell no hage
de fer sinó posar-les e fer les voltes de dites capelles de raiola
dobla e guix, conforme a la bolsura de dita trassa. E no res
menys, hage de posar en les dites capelles los portals que li
seran donats en los llochs que stan assenyal·lats en dita trassa,
e muntar les dites parets travesseres que seran necessàries
fins al segon sostre o terrat. E no res menys, hage de
paymentar lo sòl de terra de les dites capelles fins junt al
portal nou que exirà al pati, e los primers e segons sostres, e
entrebigar los segons sostres, e cobrir tota la dita obra de teula
secca e emblanchar-la de paleta de guix, e de fora emblanchar
les parets foranes de pinyonada, tot ab compliment. 

Ítem és pactat entre dites parts que lo dit mestre hage
y sia tengut fer una scala gran de rajola ab dos replans ab sos
peus y voltes grasses junt a la dita paret de la amplària, modo
y forma que stà assenyalada en la dita trassa. La qual scala a
de exir al mig de la resala o recebidor.

Ítem és pactat y concordat entre dites parts que lo dit
mestre se hage de fer la despesa de menjar y beure a si y a tota
sa companya, axí en los dies de festes com en lo dies feyners.

Ítem és pactat y concordat entre les dites parts que lo
dit monestir hage y sia tengut donar y pagar per lo preu de
tota la dita obra al dit mestre Joan Armenyach o a qui ell
volrà

19
tres-centes quaranta lliures barchinonenses pagadores

en aquesta manera, és a saber: sinquanta lliures, fermada la
present capitulació; e altres sinquanta lliures, fets tots los
fonaments de tota la dita obra fins a cara de terra e comensant
les parets e tàpies dels fonaments en amunt fins al primer

sostre; e altres sinquanta lliures, comensant les parets y tàpies
del primer sostre en amunt de tota la obra fins al segon sostre;
e altres sinquanta lliures, comensant les parets e tàpies del
segon sostre en amunt fins a la taulada; e altres sinquanta
lliures, comensant a fer e posar y paymentar les voltes y
payments de tota la dita obra, axí dalt com baix; e les restants
noranta lliures a compliment de les dites tres-centes quaranta
lliures, feta y acabada y enblancada ab tota perfectió y
judicada tota la dita obra ab tot compliment. De les quals
pagues hage lo dit mestre a posar les dues parts de quiscuna
paga dins quinse dies aprés que la haurà rebuda en vitualles
per a ell y per a sa companya. E més hage lo dit monestir a
donar lloch al dit mestre per a les dites vitualles e fer
apparellar de menjar a dit mestre y a sa companya, entès,
emperò, que lo dit mestre se hage de comprar tot lo oli, axí de
meniar com per cremar. E si lo dit monestir lo volrà bestraure,
lo dit mestre lo hage de pagar al for que staria al menester. E
si abans que les dites pagues no cayguessen lo dit mestre
havia mester diners per menjar y beure, lo dit monestir hage
a bestraure lo que serà necessari. Les quals pagues hage de fer
lo dit monestir si, emperò, dit mestre Joan farà feyna
contínuament en dita

20
obra.

Ítem és pactat entre dites parts que lo dit monestir
hage donar lloch a dit mestre y a sa companya per star, e
roba per a dormir, e fer portar los forments e vi que lo dit
mestre comprarà tres llegües entorn de dit monestir. E si
ultra les dites tres llegües lo dit mestre comprarà los dits
forments e vi, ell se hage de pagar lo port. Los quals

21

forments hage lo dit monestir fer, aportar e tornar del molí,
e pastar, e coure lo pa; e lo dit mestre hage de pagar lo molre
y lo segó sia del monestir.
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Ítem és pactat entre dites parts que lo dit mestre hage
y sia tengut

22
fer y acabar tota la dita obra ab tot compliment

dins temps de un any comptador del dia de la forma del
present acte. Y acabada la dita obra, se haia de judicar per dos
mestres de cases y mestre Galceran Carbonell, un per
quiscuna de les parts. E si serà trobat que la dita obra no serà
ben feta o stiga perillosa o hage en ella alguna falcedat o no
stiga

23
acabada ab lo compliment que deu star, lo dit mestre e

ses fermances hagen e sien tinguts y obligats a pagar y refer-
o al dit monestir, segons los dits mestres conexeran.

E les dites parts, llohant y approvant les dites coses
totes y sengles y quiscuna d’elles, convenen y prometen la
una part a la altre y endesemps que faran e compliran les dites
coses totes y sengles e quiscuna d’elles quant a quiscuna de
dites parts toquen e concerneixen, sots pena de dos-centes
lliures barceloneses acquisidores, les dues parts a la part
obedient e complir volent, e la restant terça part a la cort o
official que farà la exequtió, ab restitutió de totes missions y
despeses sobre les quals ne sia cregut a la part les farà de sa
simple paraula. E per maior seguretat de totes les dites coses,
lo dit mestre Joan Armenyach ne dóna per fermances mestre
Joan Sobra, mestre Joan Fajó, mestres de cases, e mestre
Bernat Argimon, boter, ciutedans de Barcelona. E quiscun
d’ells per lo tot qui ab ell y sens ell, sien tinguts en totes y
sengles coses per ell promeses e en la dita pena, missions y
despeses. E les dites fermances, acceptant de bon grat aquesta
fermansa, convenen e prometen al dit reverent prior que, ab
lo dit principal llur y sens ell, seran tenguts en totes y sengles
coses per aquell promeses e en la dita pena, missions y
despesa. E per açò, attendre y complir les dites parts, axí
principals com fermanses, se obliguen la una part a l’altre y

endesemps, és a saber, lo dit reverent prior y covent los béns
del dit monestir, e lo dit mestre Joan Armenyach e ses
fermanses tots e sengles béns llurs e de quiscun d’ells per lo
tot, ab totes renuntiations necessàries. E specialment les dites
fermances a la ley que diu que primer sia convingut lo
principal que la fermansa e tots ensemps a tot altre dret. E
sotsmeten-se a for del veguer de Barcelona o de altre cort, et

cetera. E ho juren e lo dit mestre Joan Armenyach e ser
fermances ne fan y fermen scriptura de terç en la cort del
veguer de Barcelona, ab totes clàusules e cauteles, a
coneguda del notari del present acte.

* Plec de quatre folis, dels quals els tres primers estan escrits i el darrer està

en blanc. A la part superior esquerra hi ha escrit «calaix del monestir» i «M.

Nº120». 1. S’indica amb {..} un espai en blanc al manuscrit per al dia de

l’escriptura. S’ha suposat l’any 1550 a partir de la següent informació

corresponent al priorat d’Antoni Joan: «Finalment ells se concertaren y

començaren dita obra y hostaleria en l’any 1550» (ACA, Monacals

d’Hisenda, vol. 2516, p. 271). — 2. Segueix nostre ratllat. — 3. Segueix es

ratllat. — 4. Segueix dat ratllat. — 5. Segueix anys ratllat. — 6. Segueix

de ratllat. — 7. Amb el símbol [..] es vol indicar una part del text que sobra

per a la comprensió correcta del text. — 8. fuster ciutedà de Barcelona

interliniat. — 9. Segueix palms ratllat. — 10. Segueix comptans ratllat. —

11. hage, al ms. hagen. — 12. Segueix iust ratllat. — 13. s inicial

interliniada. — 14. Segueix embigar ratllat. — 15. Segueix l ratllat. — 16.

Segueix em ratllat. — 17. Segueix pinyada ratllat. — 18. gruix, al ms. guix.

— 19. Segueix tant solament ratllat. — 20. Segueix monestir ratllat. — 21.

Segueix mat ratllat. — 22. Segueix aca ratllat. — 23. Segueix co ratllat.
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Notes

1. Gaietà BARRAQUER I ROVIRALTA. Las casas de

religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX.

Barcelona, 1906, vol. 2, p. 265.

2. El document és una còpia sense signatura notarial enmig
d’un plec de l’antic arxiu monàstic actualment a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó (ACA). No en sabem, per tant, ni el notari ni
la data. Tanmateix, creiem que el contracte respon a
l’escriptura autèntica que signaren les parts perquè una part
molt important de les dades, com es podrà veure al llarg del
present treball, concorda amb informació procedent d’altres
fonts documentals i també amb l’edifici actual.

3. Francesc Talet es refereix en nombroses ocasions als
ocupants de l’Obra Nova com a persones distingides:
«començà lo pare prior a posar en concert esta hostaleria per
a que servís per al fi que se era feta, que era per a aposentar
y recullir a gent honrrada»; «De manera que aquesta bona
obra se deu al pare prior, de aver posat en concert esta
hostaleria de gent honrrada dins casa. Era ell molt amich de
hospedar a cada hu segons merexia, que lo matex feya en sa
casa, y axí, tenia tants devots y gent de gran valor y marco»
(ACA. Monacals d’Hisenda, vol. 2516, p. 398); «Lo qual se
li concedí ab facilitat. Y fetes les portes y lo demés necessari,
portà en ell un llit ab sos cortinatjes molt bo, segons son
estament, y servex per a qualsevol persona honrrada que
vinga en esta casa» (p. 498). D’ara en endavant, si no s’indica
el contrari, quan informem un número de pàgina entre
parèntesis, ens estem referint a la primera crònica de Sant
Jeroni de la Murtra escrita per Francesc Talet a principi del
segle XVII.

4. Aquesta accepció de la paraula hospital està recollida tant
en el Diccionari català-valencià-balear d’Alcover-Moll com
en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans. En la crònica de Francesc Talet queda molt clar l’ús
d’aquesta dependència per al sector més humil de la societat.
Per exemple, en el fragment següent: «En una cosa fonch
molt sol·lícit y cuydadós en aquest trienni, com també en lo
passat, que és cosa de què Déu, Nostre Senyor, és molt servit,
que procurà que los pobres que venían a l’hospital tinguessen
la almoyna y charitat necessària; y lo que se’ls donava
estigués ben apparellat; y la olla estigués calenta al temps que
se’ls avia de donar la sopa» (p. 123).

5. Transcrit també a Josep Maria CUYÀS I TOLOSA.
«Seguim historiant el segle XV», dins Amistad, núm. 62
(1975), p. 5. 

6. Sobre aquesta visita, i en general sobre les visites de Carles
I i Felip II a Sant Jeroni de la Murtra, vegeu Jaume AYMAR
I RAGOLTA. «Carles I i Felip II a Sant Jeroni de la Murtra»,
dins La Murtra i el Toisó, Badalona: Fundació Catalunya-
Amèrica, 2000, p. 9-27.

7. Jorge de Ataíde, bisbe de Viseo i capellà major de Felip II
(Fernando BOUZA. Carta de Felipe II a sus hijas. Madrid:
Ediciones Akal, 1998, p. 55).

8. «Y encara que estava lo bisbe portuguès en casa en aquest
conjunctura, com diguí, ell fonch tant discret y comedit que
dexà los aposentos de la Obra Nova, y·s posà en una celda y
sos criats, en la enfermeria per a que Joan Andrea Doria y sos
fills estiguessen accommodats en dita Obra Nova» (p. 457).
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9. El virregnat a Catalunya fou el darrer dels alts càrrecs que
el marquès ocupà en temps de l’emperador Carles.
Anteriorment havia estat canceller major de Castella, caçador
major del Cèsar i ambaixador a Roma (Joan REGLÀ. Els

virreis de Catalunya. Barcelona: Edicions Vicens Vives,
1980, p. 78).

10. En la crònica de Francesc Talet hi ha testimonis de
vinculacions o visites dels següents virreis catalans durant el
regnat de Felip II: el prior de Castella, Fernando de Toledo (p.
373); el comte d’Aitona, Francesc de Montcada (p. 391); el
comte de Valencia, Manrique de Lara y Girón (p. 456) i el
mestre de Montesa, Pere Lluís Galceran de Borja (p. 474).
També hi hem de sumar, ja al segle XVII, el duc de
Monteleón, Héctor de Pignatelli i Colonna, que visitava amb
freqüència el cenobi badaloní (Josep Maria CUYÀS I
TOLOSA, «Hechos acaecidos a principio del siglo XVII»,
dins Amistad, núm. 46 (1973), p. 5) i el comte de Santa
Coloma, Guerau de Queralt (Joaquim FONT I CUSSÓ. 62

article, Badalona: Museu de Badalona, p. 214-216).

11. El cas en què és més evident aquesta simbiosi entre
monarquia i jerònims és amb Felip II, que els escollí per
regentar el monestir d’El Escorial i els atorgà molts privilegis
(Gabriel SABAU BERGAMÍN. «Relaciones de Felipe II con
la orden de San Jerónimo», dins Studia hieronymiana.

Madrid: Rivadeneyra. 1973, vol. 2, p. 311-346).

12. Ha quedat constància, per exemple, de la vinculació del
virrei duc de Monteleón amb el monestir de Sant Jeroni de la
Vall d’Hebron, situat a Collserola (Fèlix OLIVÉ I GUILERA.
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. Barcelona: Parròquia de
Sant Jeroni de Montbau, 1995, p. 28).

13. Vegeu Jordi BUYREU JUAN. Institucions catalanes i

conflictes a la Catalunya moderna. Barcelona: Rafael

Dalmau Editor, 2005; Miquel PÉREZ LATRE. Entre el rei i

la terra., Vic: Eumo Editorial, 2004, p. 181-258.

14. Rectifiquem aquí la dada aportada per Jaume AYMAR I
RAGOLTA. «Carles I i Felip II a Sant Jeroni de la Murtra»,
p. 20, que la situa en el trienni 1558-1561, la qual cosa entra
en contradicció tant amb el priorologi de la Murtra com amb
la data de defunció del virrei (1553).

15. Les constitucions de l’orde dels jerònims obligaven el
prior a comptar amb el consentiment del capítol en la
construcció de noves edificacions que impliquessin una
despesa important (Constituciones y extravagantes de la

orden del glorioso doctor nuestro padre san Gerónymo.

Madrid: Imprenta Real, 1613, p. 69).

16. Consten dos tracistes amb el nom d’Antoni Carbonell,
pare i fill, a banda de Galceran Carbonell, possiblement nebot
del darrer (Xavier BARRAL I ALTET (dir.). Art de

Catalunya, vol. 5 (Arquitectura religiosa moderna i

contemporània., Barcelona: L’Isard, 1999, p. 22). Sobre les
obres d’Antoni Carbonell, vegeu el volum tercer de la
mateixa obra (Urbanisme, arquitectura civil i industrial,

Barcelona: L’Isard, 1998, p. 178-180).

17. S’ha atribuït a Joan Armenyach la construcció de les
cel·les de migjorn del monestir (Josep Maria CUYÀS I
TOLOSA. «Ante el cuarto centenario de la muerte de Carlos
I. Badalona y el César», dins Revista de Badalona, 9 d’agost
de 1958). Malauradament, l’insigne historiador badaloní no
aporta la font d’on extreu aquesta dada. Tanmateix, el fet que
la dati l’any 1550, ens fa pensar que es tracta d’un error
perquè les cel·les del costat de mar de Sant Jeroni de la
Murtra es construïren arran de la primera visita de
l’emperador, l’any 1519, almenys si donem crèdit al cronista
Francesc Talet (p. 162). 
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18. La separació entre el tracista i el mestre d’obres era molt
habitual en aquella època. Els mestres d’obres eren mers
constructors i el seu nivell econòmic i social era baix en
comparació amb els tracistes, molt més ben considerats i amb
un estatus superior (Xavier BARRAL I ALTET (dir.). Art de

Catalunya, vol. 5, p. 19-21).

19. Vegeu un treball clàssic sobre aquesta temàtica: Josep
Maria MADURELL I MARIMON. «Los contractos de obras
en los protocolos notariales y su aportación a la historia de la
arquitectura». Estudios Históricos y Documentos de los

Archivos de Protocolos, 1 (1948), p. 105-199. En l’àmbit local,
Carles DÍAZ MARTÍ. «Tres contractes d’obres a la Badalona
moderna (Can Canyadó, Can Peixau i casa de Pau Ferrer, àlies
Serra)», dins Carrer dels Arbres, 18 (2007), p. 81-100.

20. Carles DÍAZ MARTÍ. «Descripció de Sant Jeroni de la
Murtra a mitjan segle XVI», dins Carrer dels Arbres, 13
(2002), p. 36-37. Hem inclòs entre claudàtors les hipòtesis
d’algunes paraules que, a causa del mal estat del document
original, són il·legibles. Com ja vam analitzar en aquell
treball, moltes cases jerònimes comptaven amb un claustre de
l’hostatgeria, la finalitat del qual era concentrar-hi les
relacions amb l’exterior, amb la qual cosa es preservava la
clausura del claustre principal (p. 35). 

21. José de SIGÜENZA. Historia de la orden de san Jerónimo.

Salamanca: Junta de Castilla y León, 2000, vol. 1, p. 361.

22. En aquest sentit, el cronista es fa ressò de dificultats sorgides
durant la construcció de l’Obra Nova: «poria ser que fos per no
trobar los fonaments tant segurs com seria menester, com aprés se
véu com feren la Obra Nova, que lo marquès de Aguilar començà
y vuy servex de hostelaria, que segons entenguí de alguns pares
ancians d’esta casa trobaren gran difficultat en los fonaments de
aquella part envers lo cap de la yglésia» (p. 146-147).

23. «Algunas grangerias se feren en aquest trienni que foren
de algun profit. La una d’elles fonch occupar-se lo pare Garau
Altarriba en fer seda, tenint la màquina dels canyisos y
cuques en las cambras de la Obra Nova» (p. 318). Aquesta
informació correspon al trienni 1557-1560.

24. El deute acumulat va ascendir de manera notable durant
aquells anys: 800 lliures l’any 1563 (p. 346), 982 l’any 1566
(p. 354), 1.327 l’any 1569 (p. 359) i 1.465 l’any 1572 (p. 370).

25. «No tingué ànimo lo pare prior de empendre alguna obra
de importàntia, axí perquè no tenia molta affectió a elles com
també per aver trobada la casa endeutada, que com solen dir,
obras se fan de sobras» (p. 393).

26. Carles DÍAZ MARTÍ. «Descripció de Sant Jeroni de la
Murtra a mitjan segle XVI», p. 30.

27. Xavier BARRAL I ALTET (dir.). Art de Catalunya, vol.
3, p. 187.

28. Per a les mesures de longitud que apareixen al contracte
d’obres, fem les conversions següents: 1 pam = 20 cm, 1 cana
= 160 cm (vegeu el Diccionari català-valencià-balear

d’Alcover-Moll).

29. Juan de Zúñiga y Avellaneda, comte de Valencia de don
Juan, fou virrei de Catalunya entre 1586 i 1590 (Joan
REGLÀ. Els virreis de Catalunya, p. 89). Això obliga a situar
l’obra referida en aquest període.

30. Així ho evidencien els dos medallons renaixentistes que
hi ha a ambdós costats de la porta principal (Jaume AYMAR
I RAGOLTA. El monestir de Sant Jeroni de la Murtra.

Badalona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Badalona,
1993, p. 18). Potser el contracte d’obres s’està referint a
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aquest portal quan diu que el mestre de cases «hage de
paymentar lo sòl de terra de les dites capelles fins junt al
portal nou que exirà al pati»? Si fos així, s’estaria referint a la
pavimentació del passadís que comunica l’església amb el
pati exterior.

31. Sobre la ubicació d’aquestes dues capelles, vegeu Carles
DÍAZ MARTÍ. «Descripció de Sant Jeroni de la Murtra a
mitjan segle XVI», p. 27-30.

32. Diferents testimonis evidencien que aquesta galeria, tal
com passa en d’altres edificis com la Torre Pallaresa, estava
situada a la façana principal: «Al temps que aquest senyor
passava per davant lo corredor de la Obra Nova, estaven uns
quants religiosos cantant y proveint una missa a cant de orgue
per a la festa de la Conceptió de Nostra Senyora y veren com
passava aquella gent, del qual tingué notítia lo pare prior y,
aquí matex, atinà lo que era» (p. 439); «Sense estes obras tant
principals, se féu una paret forana davant del corredor, en
l<o> corral, a ont estan las gallines y·s crien los tossinos,
procurant se fes alta, de manera que encara que alçassen los
ulls y·s posassen en lo corredor, no vessen aquells animalets
la primera cosa, que li paregué al virrey que era gran
indecèntia» (p. 458).

33. Per descripcions d’aquestes i altres masies de Canyet, és
d’obligada referència l’obra de Judit BARRERA MEYA.
Canyet: un vell poble. Badalona: Museu de Badalona, 2001.

34. S’ha datat a mitjan segle XIX (Jaume AYMAR I
RAGOLTA. El monestir de Sant Jeroni de la Murtra, p. 19).

35. La cel·la del rellotger estava, per tant, a tocar de l’Obra
Nova, just a sota del campanar del monestir, a la galeria de
tramuntana del pis superior del claustre.

36. «Lo primer que gozà del fruyt de les mans de aquest frare
llech fou lo pare prior, que ya essent novici, li féu
empaymentar las dues primeras quadras entrant en la
hospederia nova, en què encara no y avia sinó les voltes fetes
—y faltaven mahonets y lo pare prior los féu comprar—, y
reisqué admirablement» (p. 398).

37. Actualment l’accés a l’Obra Nova des del cos principal del
monestir no es fa des del claustre superior, sinó a través d’una
escala que ocupa l’espai de la capella antiga de sant Sebastià.

38. «Com, donchs, aquest senyor vingués molt a menut a aquesta
casa y veés que no estaven acabades les dues primeres salas de
la hostaleria nova ans de entrar en lo corredor» (p. 457).

39. Sobre aquesta històrica visita, vegeu Carles DÍAZ
MARTÍ. «Visita de Felip II a Sant Jeroni de la Murtra», dins
Claustre obert, Sant Jeroni de la Murtra, 2004, p. 25-30.

40. «També lo pare prior tingué en son trienni alguns hostes
de importàntia. Lo hu d’ells fonch lo compte de Miranda, que
essent virrey de Cathalunya, celebrà assí la semmana sancta;
y féu lo mandato, rentant los peus a dotze p[o]bres; y·ls donà
molt bon dinar alt, en la segona sala de la hostelaria nova, ab
certa quantitat de dinar que donà a cada hu» (p. 460).

41. Jaume AYMAR I RAGOLTA. «Carles I i Felip II a Sant
Jeroni de la Murtra», p. 13.

42. No hem trobat cap referència concloent en un estudi sobre
l’església del monestir que recull els resultats de les
prospeccions que s’hi han realitzat (Montserrat BADIA I
VILLENA, Eulàlia PRAT I SALVANS, Santiago CANOSA
REBOREDO. Estudi històrico-artístic del monestir de Sant

Jeroni de la Murtra. Mecanoscrit inèdit).
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DE JOSÉ BOSCH Y HERMANO
A BOSCH Y CÍA

M. DOLORS NIETO I SABATER

Presentació
Gairebé trenta anys separen les dates del 20 de desembre de
1879 —data de la constitució davant notari de la societat José
Bosch y Hermano— de la de 21 de maig de 1909, quan es
constituí —també davant notari— la societat Bosch y Cía.
Trenta anys en els quals, com es podrà veure, la fassina inicial
s’ha consolidat progressivament com una de les empreses de
fabricació d’anís més importants d’Espanya, que exporta el
seu producte principal, l’Anís del Mono, arreu del món.

Aquestes dues dates signifiquen, també, el canvi generacional
a l’empresa. La constitució l’any 1879 de la societat José
Bosch y Hermano la duen a terme els germans Josep i Vicenç
Bosch Grau, mentre que la constitució de Bosch y Cía. la
formalitzen els fills de Vicenç, Francesc i Vicenç Bosch
Costa i també la vídua —Llúcia Costa—, aquesta com a
usufructuària, després de la mort de Vicenç Bosch Grau i
d’haver formalitzat el repartiment de la seva herència.

El 20 de desembre de 1879, els germans Josep (Badalona
[1836]) i Vicenç (Badalona 1845) Bosch Grau, ambdós

majors d’edat, dedicats al comerç i residents a Badalona,
constitueixen davant el notari de Barcelona Jacint Demestre
la societat José Bosch y Hermano. En el document de
constitució s’esmenta que fa uns anys que tenen una fàbrica
d’aiguardent. No és, doncs, l’inici de la seva activitat
empresarial ni tampoc de la raó social, encara que sí ho serà
per a qualsevol qüestió jurídica.

Els inicis de l’activitat industrial
El moment precís d’inici de l’activitat empresarial conjunta
dels germans Bosch és desconegut, però caldria situar-lo a
l’abril de 1877, tot i que Josep Bosch ja s’hi dedicava
anteriorment i Vicenç sembla que comença a tenir-hi alguna
relació des de 1875.1

A l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, hi ha la
documentació del fons de l’Ajuntament de Badalona. En data
1 de juliol de 1874 Josep Bosch Grau és inscrit al Padró de
la matrícula de la contribució industrial i de comerç i hi
cotitza per dos conceptes. D’una banda, per una tenda de vins
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i aiguardent (per tant, comerç a la menuda) i, de l’altra, per un
alambí per fabricar aiguardent per un període de dos mesos
(per tant, un element de transformació). Amb aquests
mateixos dos conceptes es troba en el padró de la matrícula de
l’exercici econòmic 1874-1875. Malauradament no se’n
conserva cap altre fins a l’exercici 1878-1879, on consten pels
mateixos conceptes els germans Josep i Vicenç Bosch. Els
padrons de les matrícules dels anys que falten haurien d’ajudar
a saber quan s’incorpora al negoci Vicenç Bosch Grau.

Afortunadament l’empresa ha conservat la documentació des
dels seus inicis fins a l’actualitat (encara que hi ha un buit
important de quan la documentació es conservava a les
oficines que l’empresa tenia a Barcelona, al carrer de la
Mercè), i és a l’Arxiu d’Anís del Mono on es troba la
documentació que permet de situar la data d’inici de
l’activitat empresarial dels dos germans. Així, el llibre Diari
núm. 1, s’inicia el 5 d’abril de 1877 amb l’anotació següent:
«Libro Diario con que José y Vicente Bosch hermanos dan
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principio a sus operaciones mercantiles unidos
comercialmente bajo la razón social de "José Bosch y
Hermano" al efecto han reunido sus respectivos capitales
consistentes en dineros, géneros, créditos etc. etc según
inventario tomado en esta fecha resultando como sigue...»2

En el mateix sentit, al llibre anomenat Balanç verificat a
02.04.1878 hi ha una anotació amb el títol que segueix:
Capital que tiene José Bosch en el dia de la fecha i, tot seguit
comença: «Capital que tenia en el anterior» (és a dir a 4
d’abril de 1877). Sota seu, un altre títol i una anotació igual
fan referència al capital de Vicenç Bosch.3

Aquests documents i també la correspondència i els
copiadors de cartes d’aquests anys (conservats igualment a
l’Arxiu d’Anís del Mono) permeten afirmar que la raó social
José Bosch y Hermano inicia la seva activitat a l’abril de
1877, encara que ja anteriorment els germans Bosch es
dedicaven al comerç de vins i aiguardent.4

Entre abril de 1877 i desembre de 1880, alguns fets seran
determinants en la consolidació de l’empresa i en el seu
esdevenidor.

L’any 1877, el govern espanyol celebra a Madrid l’Exposició
Nacional Vinícola, que s’inaugura el dia 1 de maig.
L’exposició és certament rellevant i José Bosch y Hermano hi
guanyaran el seu primer premi, la Medalla de Afinación (el
premi superior rep aquest nom) en la secció 1a, classe 4a.5

Aquest guardó és un estímul a la seva activitat quan, ja
aleshores, estaven ocupats en el registre de la marca, a fer
gestions per ser nomenats proveïdors de la Casa Reial i a
preparar la seva participació en l’Exposició Universal de

París que s’havia d’inaugurar l’any següent (on guanyarien la
medalla de plata en la seva categoria).
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Alguns fragments de la correspondència, serveixen per
mesurar el to del moment:

Badalona, 30 de maig de 1877. De José Bosch y Hermano a
José Rovira de Madrid.

«Si te es fácil desearía la información acerca lo que
debemos hacer para depositar la marca de nuestra fábrica
pues según creo desde algun tiempo a esta parte ha habido
alguna reforma sobre ello». (Copiador de cartes)

Madrid, 13 de juliol de 1877. De José Rovira a José Bosch y
Hermano.

Rovira explica que és a punt de resoldre’s el premi (es refereix
a l’Exposició Nacional Vinícola). També esmenta la
conveniència de participar en l’Exposició Universal de París i,
igualment, la necessitat de procedir —ara sí— al registre de la
marca ja que si no ho fan, els la falsificaran. (Correspondència)

Badalona, 18 de juliol de 1877. De José Bosch y Hermano a
José Rovira de Madrid.

«Tan luego... determinada por el jurado la obtención del
primer premio, desearíamos nos dijeras qué dan de
premio y si es una medalla no sería mal procuraras
hacerte de su encuñado y remitirnos un dibujo de él a fin
de hacer litografiar los papeles con que cubrimos las
botellas y hacer... Respecto a la exposición de París
también es nuestro ánimo tomar parte y al efecto
informarte por el mismo señor García si las botellas
expuestas en la vinícola son ya desde ahora a la de París
porque desearíamos aumentar el número de las botellas y
poner en ellas un anisado que no tenga ni un ápice de
color.» (Copiador de cartes)

Madrid, 26 de juliol de 1877. De José Rovira a José Bosch y
Hermano.

Es tracta de modificar les ampolles i també de fer-hi un
gravat o marca al vidre per tal d’evitar-ne les còpies.
Rovira, a més, informa que quan el rei torni a Madrid,
podran demanar ser proveïdors de la Casa Reial.
(Correspondència)

Badalona, 28 de juliol de 1878. De José Bosch y Hermano a
José Rovira de Madrid.

«Respecto al cambiar la forma de las botellas abundamos
en la misma opinión en términos que ayer mismo ya...
confeccionar los moldes y en este momento nos estamos
ocupando de la forma que han de tener y así que tengamos
resuelta te remitimos un dibujo para ver si merece tu
aprobación...» (Copiador de cartes)

Badalona, 11 d’agost de 1877. De José Bosch y Hermano a
José Rovira de Madrid.

«Adjunto va el modelo de las botellas que hemos
adoptado y cuyo molde... ya confeccionando y en las
botellas va un grabado de esta forma como ya te dije en
mi anterior... es fácil llevar unas botellas por muestra lo
supliré con un dibujo que mandaré hacer al litógrafo.»
(Copiador de cartes)

El registre de la marca i l’etiqueta
El pas següent serà tramitar el certificat de la marca. Un Reial
Decret de 20 de novembre de 18506 havia legislat per primera
vegada a Espanya sobre la concessió de certificats de
marques amb la idea que els propietaris poguessin fer valer
els seus drets davant de qui en fes còpia.7 El 4 de febrer de
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havia estat lliurada al novembre de 1878, de la qual era
propietari. En la descripció de la modificació s’hi especifica
la incorporació de dues medalles que encara actualment s’hi
veuen: a l’esquerra de l’etiqueta, la medalla de París 1878 —
el mayor premio— i, a la dreta, la medalla de Madrid —el
primer premio. També s’hi dibuixa un escut reial (per cert,
amb errors greus, ja que només hi ha l’escut del l’antic regne
de Castella —Castella, Lleó i Granada—) com a indicació de
ser proveïdor de la Casa Reial, amb el toisó d’or i les armes
dels Borbons. I, finalment, el nom de la raó social canviat.8

Cal comentar un altre canvi que, de fet, és un error
d’impremta. Les primeres etiquetes van ser impreses a
Madrid, però poc temps després —cap al 1884— es van fer
imprimir a la casa Victor Palyart & Fils, a París —una
impremta especialitzada en cromolitografia industrial,
artística i comercial, etiquetes de luxe i altres. La impremta
Palyart es va equivocar i, per comptes de la paraula
destilación, hi va posar destillacion. Sembla que aquest error
va servir més d’una vegada per detectar falsificacions i que,
per aquesta raó, ja no es va fer modificar.

1878, José Bosch y Hermano demana el registre de la marca
i aquesta sol·licitud és publicada a la Gaceta de Madrid de 10
d’abril del mateix any. Passat el període d’exposició pública
i d’al·legacions, es concedeix el certificat l’11 de novembre
d’aquell 1878 i es registra amb el núm. 575.

En la sol·licitud, el que es detalla de manera precisa és
l’etiqueta. Llegint-ne la descripció, hom pot adonar-se que
l’etiqueta és, si fa no fa, la mateixa que encara actualment
duen les ampolles d’Anís del Mono. Poques coses s’han
modificat. L’any 1877 José Bosch y Hermano havien guanyat
el primer premi a l’exposició de Madrid i aquell era el guardó
que es feia constar en la descripció i en el dibuix. 

Els canvis en l’etiqueta —els pocs que hi ha hagut— sembla
que es van dur a terme sobretot l’any 1901. Com es veurà més
endavant, Josep Bosch Grau va morir el 1897 i Vicenç Bosch
va adquirir tota la part empresarial del seu germà a la seva
viuda. Poc després la raó social va passar a anomenar-se
Vicente Bosch. Badalona. Al gener de 1901 Vicenç Bosch va
presentar una sol·licitud de modificació de la marca que
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Anunci al BOPI, núm. 349 de l’any 1901, en el què es descriuen les modificacions que Vicenç Bosch vol introduir a la marca de fàbrica de l’any 1878.

Només queda un darrer fet a comentar relacionat amb la
marca i amb l’etiqueta. No deixa de ser curiós que l’etiqueta
d’Anís del Mono no porta enlloc el nom de la marca. El que
es registra l’any 1878 és l’etiqueta d’un producte que és un
anisat refinat. No serà fins al 30 de març de 1892 que se
sol·licita el registre d’una «marca de fábrica para distinguir
‘anís’, con la denominación ‘Anís del Mono’». Aquesta
sol·licitud serà concedida el 2 d’agost de 1892 i es farà

efectiva en el moment de la seva publicació al Boletín Oficial
de la Propiedad Intelectual e Industrial.9 És a partir
d’aleshores que les ampolles i els altres recipients on
s’envasa l’Anís del Mono tenen tots també un gallardet on
consta el nom propi de la marca.

Mai més quan canviï la propietat de l’empresa, se’n
modificarà substancialment la marca, l’etiqueta. Se li afegirà
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Detall de la pàgina 28 del BOPI, núm. 135 d’1 d'abril de 1892, quan es
demana el registre del nom Anís del Mono.

una franja blanca a mitjan segle XX on consta la data 1870,
però l’etiqueta bàsicament ja no es modifica més. Per això
encara el nom de Vicente Bosch i el de Badalona són tan
coneguts i identificats amb l’Anís del Mono, perquè fa més
de cent anys que es llegeixen en l’etiqueta.

La formalització de la raó social José Bosch y Hermano
Encara que la societat ja existia i era coneguda, no serà fins
al 20 de desembre de 1879, que els germans Josep i Vicenç
Bosch Grau constitueixin davant el notari de Barcelona Jacint
Demestre la societat José Bosch y Hermano.

Què es determina en el document de constitució de la societat
comercial? En primer lloc, es determina el nom de la raó
social, José Bosch y Hermano; el domicili social, Badalona, i
la finalitat: la societat es dedica a la fabricació i expedició
d’aiguardents i al comerç de compra i venda de gèneres
relacionats amb aquest ram.

En segon lloc, es determina que els dos germans
indistintament poden fer-se càrrec de l’administració de la
societat i, també, que ambdós poden fer ús de la firma social.

El capital inicial de la societat és el següent aspecte a
concretar: 40.000 pessetes (10.000 en efectos, útiles y
enseres) que provenen de l’activitat anterior i 30.000 pessetes
en efectiu que aporten en meitats iguals cada un dels socis.

Aquell any 1879 també s’especifica ja que, tot i que el
domicili social és a Badalona, es podrà establir una sucursal
a Barcelona quan es vulgui. 

Pel document de constitució podem saber que l’edifici on
s’instal·la la fabricació de l’aiguardent (situat al carrer de la
Soledat, núm. 5) és propietat de Josep Bosch, que en rebrà
una quantitat —que no es determina— en concepte
d’arrendament, que podrà ser augmentada segons les obres
que calgui fer per millorar la marxa de la fàbrica.
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Capçalera del paper de l’empresa usat l’any 1890 on  es poden observar vistes reals, tot i que idealitzades, de la fàbrica i on cal observar la sala de
destil·lació ben igual que la que encara es pot veure avui dia (Arxiu Anís del Mono).
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La durada del negoci es fixa en 10 anys (a partir de l’1 de
gener de 1880 i fins a final de 1890) llevat que els dos socis
acordin modificar-ho.

El document constitutiu també conté un conjunt de clàusules
dedicades a regular els afers econòmics de la societat. Així, es
determina el repartiment de beneficis i de pèrdues, que cada
any a 31 de desembre es farà balanç general, la quantitat anual
que s’assigna a cada un dels socis per atendre les despeses
particulars i de les seves famílies —el sou anual—, i de quina
manera i amb quin interès es retornarà a la societat si un d’ells
rep una quantitat superior. També es concreta que cap dels
socis individualment es pugui dedicar a cap altre negoci igual
o similar al que s’està constituint i, si fos el cas, com els
beneficis s’hauran d’ingressar als comptes comuns mentre que
les pèrdues s’hauran de pagar de forma individual.

Altres articles són per determinar com es repartirà l’haver
social quan es dissolgui la companyia, com caldria actuar per
continuar la societat en cas de defunció d’un dels socis, de
quina manera es pot dissoldre si és abans del període acordat i,
finalment, la intervenció d’àrbitres externs en cas de
diferències entre els socis o entre els seus hereus. Fins aquí
hem vist, doncs, el conjunt d’aspectes que es determinen en el
document de constitució de la societat José Bosch y Hermano.

Pròrroga de la societat
Deu anys més tard, el 25 de febrer de 1890, els mateixos socis
—Josep i Vicenç Bosch Grau— prorroguen 10 anys la societat
que havien constituït al desembre de 1879. La pròrroga té
efectes des de l’1 de gener de 1890 i fins al 31 de desembre de
1899, llevat que passats 5 anys un dels dos socis volgui

dissoldre-la. En aquesta ocasió, la pròrroga es formalitza
davant el notari de Badalona Esteve Torent Torrebadella.

Aquest document serveix per ajustar els pactes jurídics de la
societat a la realitat de la seva evolució en els deu anys
anteriors. El contingut és el següent:

El nom i el domicili social no canvien, però sí que es reafirma
la continuïtat de les sucursals que hi ha a Barcelona i el fet
que se’n puguin obrir de noves en altres poblacions.

Tot i que ambdós socis tenen caràcter de gerents, deu anys
més tard, l’administració amb les facultats inherents a
aquesta funció és a càrrec de Vicenç, que haurà de donar
explicacions a Josep sempre que aquest ho demani i, com a
mínim, una vegada al mes per escrit.10

El capital de la societat s’amplia a 100.000 pessetes (les
60.000 que s’hi afegeixen són a meitats). La distribució
d’aquest capital és de 54.500 pessetes en maquinària, útils,
etc. i 45.000 en efectiu, metàl·lic i mercaderies.11 L’empresa
està creixent i en el document notarial també s’hi regula
l’ampliació de capital. 

Com ja es va dir en el moment de la constitució, però ara de
manera més contundent, cap d’ells de manera individual
podrà dedicar-se a negocis que tinguin relació directa o
indirecta amb la societat. 

Aquest document de pròrroga, diferentment que el primer,
s’ocupa d’aspectes que semblen d’abast molt domèstic i no
pas societari, fet que sorprèn alhora que informa bé de com
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de prima devia ser la línia que separava el negoci de la
butxaca privada. Així, es determina que els socis poden
abastar-se de productes per a ús domèstic, pagant-los a preu
de cost; també que si un d’ells ocupa un dependent de la
societat per a serveis personals, caldrà que es faci càrrec del
seu sou a títol particular. I, fins i tot, que poden retirar de la
caixa social fins a 5.000 pessetes anuals que s’anotaran al seu
compte i es liquidaran amb els beneficis.

Curiosament els dos socis han de posar-se d’acord en el
nomenament de dependents i en la fixació dels salaris,
retribucions o emoluments que aquests hagin de percebre.
També s’han de posar d’acord per a les obres que no siguin
les de mera conservació o reparació, per a modificacions o
per a despeses no habituals.

Finalment, altres aspectes que es regulen tenen a veure amb
les diverses finques que ocupa la societat: el preu de
l’arrendament de la casa-fàbrica i els locals annexos del
carrer d’Eduard Maristany (propietat particular dels atorgants
i no pas de la societat), el preu anual de l’arrendament del
local que la societat ocupa al carrer de la Soledat (que és de
propietat particular de Josep) i el repartiment a parts dels
lloguers de les finques que tenen a la Manxa.

Evolució de la societat en deu anys
Tot i que els documents notarials de 1879 i de 1890 no són molt
diferents, reflecteixen alguns canvis importants, conseqüència
del recorregut que ha tingut la societat en aquest període.

D’una banda, la fassina que l’any 1879 era al carrer de la
Soledat i es comunicava amb la botiga de vendes situada al

carrer de Mar, l’any 1890 era una fàbrica d’obra nova situada
al carrer d’Eduard Maristany on encara avui segueix
funcionant. Pocs mesos després de constituir la societat, a
l’abril de 1880, Josep i Vicenç Bosch Grau compren a
Santiago Amat Costa uns terrenys per edificar en aquell
carrer anomenat, aleshores, del Carril. Al juliol d’aquell
mateix any, demanen permís a l’Ajuntament per construir-hi
una fàbrica d’anisats. Més endavant adquiriran noves
parcel·les a tocar del primer terreny. Es compten fins a cinc
adquisicions de terrenys entre 1880 i 188612 i altres cinc
permisos de l’Ajuntament per obres i instal·lacions en els
terrenys on s’ubica la fàbrica.13

Des de 1882 són propietaris de finques a Puebla de
Almoradiel i a Quintanar de la Orden —a la Manxa—, cosa
que els facilita l’adquisició de la matèria primera.

Des de juny de 1886 tenien obert un despatx a Barcelona al
carrer del Comerç, que després traslladaran al de Banys
Nous, on, a més, disposaven d’una botiga.14 De l’obertura
d’aquesta nova seu —especialment de la botiga— se’n féu
ressò La Vanguardia del dia 28 d’octubre amb una petita
crònica que posava de relleu la novetat de la decoració. El
redactat de la nota especifica tots els artesans i les empreses
que hi havien intervingut.

També el mercat del negoci ha canviat substancialment.
L’any 1877 les relacions comercials a l’estranger eren amb
diverses poblacions de les illes de Cuba i de Puerto Rico: a
Cienfuegos, l’Havana, San Juan de Puerto Rico, Sagua la
Grande, Cárdenas, Manila, Manzanillo, Ponce o Santiago hi
ha representants que s’ocupen dels productes elaborats per
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José Bosch y Hermano. Ben aviat, ja el 1880, hi ha un
representant a les ciutats de Buenos Aires, Mèxic i Nova
York. L’any 1890, la xarxa de representants a l’estranger s’ha
estès i el mercat habitual va molt més enllà de les illes del
Carib. Disposen de representant a Hamburg, París, Tolosa de
Llenguadoc, Montevideo i, ben aviat, n’hi haurà a Guatemala
i a Rio de Janeiro. Però, a més, hi ha firmes en algunes de les
ciutats més importants de l’època que s’ocupen de gestionar
les exportacions dels seus productes a altres ciutats o països:
Fabra y Cía. des de l’Havana, Pedro Pladellorens des de
Barcelona, Josep Ramell des de París i Buenos Aires, i
Urruela Uruioste y Cía també des de París.

Un altre element que permet interpretar l’evolució i
l’expansió de l’empresa és el nombre de viatjants dels
productes de la firma, que en són un fins a l’any 1885 i nou
l’any 1890.15

Tot plegat ens permet d’entendre com és que en deu anys, el
capital social ha doblat en una vegada i mitja l’inicial (150%).

Aquesta societat prorrogada, però, no arribarà al seu final, ja
que el 28 d’abril de 1897 es mor Josep Bosch Grau.

La liquidació de José Bosch y Hermano i l’inici de la raó
social Vicente Bosch
D’aquest fet en tenim coneixement per una referència
anotada en una carta de data 14 de maig de 1897 dirigida al
Registrador Mercantil de Barcelona en la qual es comunica la
dissolució de la societat José Bosch y Hermano per raó de la
defunció de Josep Bosch.16 També en tenim constància pel
document que, en data 13 de juliol de 1897 davant el notari

de Barcelona Melcior Canal Soler, fan Albina Valls Moragas
(vídua de Josep Bosch i hereva d’aquest en virtut del seu
testament de data 15 de setembre de 1894) i Vicenç Bosch
Grau. Es tracta del document de liquidació de la societat José
Bosch y Hermano i, alhora, de venda de diverses propietats
que havien estat de Josep Bosch. Aquest document permet
una altra aproximació, molt mesurada, a la raó social a mitjan
l’any 1897.

Per procedir a la liquidació s’ha fet inventari i balanç de la
societat, i del resultat s’acorda que corresponen a Albina Valls
285.000 pessetes. Aquesta quantitat és del capital, beneficis i
altres conceptes particulars de la societat i, també, de l’interès
i participació que la societat té en altres companyies com
Bosch y Fuster i Clapés y Cía.17 Així, doncs, en aquell
moment, es valora que el capital total de la societat és de
570.000 pessetes, una quantitat molt superior a la que havia
estat la inicial.

En aquesta quantificació no hi són compreses les finques
directament relacionades amb el negoci que, com ja s’ha dit
anteriorment, són de propietat particular del difunt. Les
finques situades a Termens, d’una banda,18 i la meitat de
l’edifici de la fàbrica i terrenys de Badalona i de les finques
que són a la Manxa, de l’altra, són venudes per Albina Valls
a Vicenç Bosch per 25.000 i 30.650 pessetes respectivament.

En el document de liquidació s’especifica que Vicenç Bosch
es fa càrrec de l’actiu i el passiu de la societat i pot seguir el
negoci i adoptar el nom de Sucesor de José Bosch y Hermano
(un nom que no mantindrà i que al juliol de 1897 canviarà pel
de Vicente Bosch) o altre que vulgui, i també queda
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especificat que Albina li traspassa tots els drets, entre els
quals, els relatius a les marques de fàbrica.

El detall de les finques que es venen és, alhora, una font per
conèixer com s’ha anat formant el patrimoni immobiliari, ja
que se’n detalla quan, què i a qui es va adquirir cada una de
les parcel·les o béns.

També el document recull informació de dues societats de les
quals José Bosch y Hermano era soci. La informació té a
veure amb la constitució, canvis societaris que hi hagi hagut,

valoració d’actius, detall de les propietats immobiliàries i,
finalment, venda de la part que corresponia a Josep Bosch.

Una era la societat Bosch y Fuster, que s’havia constituït el 6
de febrer de 1894 pels socis Mariano Fuster Fuster i Josep i
Vicenç Bosch Grau (com a socis únics de José Bosch y
Hermano) i es dedicava a l’elaboració o fabricació i venda del
vi escumós anomenat champagne. Bosch y Fuster havia
adquirit un seguit de propietats —la finca de Can Cabres, a
Pomar, i alguns terrenys dels entorns— que, en liquidar la raó
social José Bosch y Hermano, Albina Valls vendrà a Vicenç
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Bosch. Bosch y Fuster es dissoldrà a l’octubre de l’any 1900
i Vicenç Bosch es quedarà o adquirirà per a ell privadament
les propietats que pertanyien a la societat.19

L’altra empresa era Clapés y Cía., societat en comandita, de
la qual José Bosch y Hermano tenien les 5/11 parts del
capital.20

L’any 1897, quan es liquida la societat José Bosch y Hermano hi
havia 8 viatjants de l’empresa per Espanya, 42 representants a
ciutats diverses espanyoles i representants o responsables
d’exportació de la marca a les Antilles (Cuba i Puerto Rico),
Argentina, Brasil, Colòmbia, els Estats Units d’Amèrica,
Guatemala, Mèxic,  Perú i Uruguai, pel que fa a Amèrica, i també
a Bordeus, Egipte, Hamburg, París i Tolosa de Llenguadoc, un
bon testimoni del creixement i l’expansió de l’empresa.

El 9 de juny de 1897, abans que s’hagi liquidat formalment la
societat que tenia amb el seu germà, Vicenç Bosch Grau fa
testament davant el notari Pere Arnau Ribas. El testament no
s’aplicarà fins anys més tard després de la seva mort,
esdevinguda el 13 de març de 1907, però, com no podia ser
d’altra manera tractant-se d’un home de negocis, el testament
estableix ben clarament qui ha de fer-se càrrec i qui ha
d’esdevenir el titular de l’empresa. Així, s’especifica la
voluntat del testador que, en fer-se la divisió dels seus béns,
s’adjudiquin als seus fills homes, Francisco i Vicenç, i a la
seva esposa (en aquest cas en usdefruit per passar finalment
als fills) les cases de comerç que el testador tingui en
propietat exclusiva així com les participacions que tingui en
qualsevol altra societat, de manera que siguin aquests els qui
continuïn el negoci. 

La constitució de Bosch y Cía. l’any 1909
L’acta de constitució de la societat Bosch y Cía. es fa davant
el notari Pere Arnau Ribas de Barcelona el dia 21 de maig
de 1909, immediatament després de l’acta de
protocol·larització d’inventari, avaluació, divisió i
adjudicació de l’herència de Vicenç Bosch.21 La societat la
formen Llúcia Costa Clapés, Francisco Bosch Costa i
Vicenç Bosch Costa. El document notarial, com en les
ocasions anteriors, regula els aspectes formals (nom, raó
social, etc.), jurídics i de gestió imprescindibles per al
funcionament de la companyia. L’objecte de la societat és
l’explotació del negoci al qual es dedicava Vicenç Bosch i,
per tant, la fabricació i venda d’aiguardents, anisats, licors i
vins, i la compravenda de productes relacionats amb la
indústria indicada. També es podrà dedicar a l’exercici de
qualsevol altra indústria i a l’especulació sobre tots els
objectes de comerç lícits, inclosos immobles i drets reials, si
així ho acorden els socis. De fet, Vicenç Bosch s’havia anat
dedicant a altres negocis.22

La societat es constitueix amb un capital inicial de 30.000
pessetes, 10.000 de les quals corresponen a cada germà,
mentre que les 10.000 de Llúcia Costa són en usdefruit i
pertanyen igualment —meitat i meitat— a cada germà en nua
propietat. Tot i que es parla de diners, el valor total del capital
és representat per la maquinària, enseres, envasos,
existències, gèneres elaborats i en elaboració, matèries
primeres, prestatgeries, mobiliari, nom comercial, patents,
marques de fàbrica, recompenses honorífiques i industrials i
els crèdits actius i passius que constituïen el negoci al qual es
dedicava Vicenç Bosch Grau.
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s’especifiquen les medalles i recompenses perquè formen
part del patromini i del prestigi de l’empresa, de la mateixa
manera que ho són els noms i marques comercials registrats.24

Sense entrar en el que serà Bosch y Cía., sí que farem algunes
aportacions sobre quina va ser l’evolució del negoci en
l’etapa Vicente Bosch.

Altra vegada es tracta d’un període d’uns 10 anys. Els
productes de l’empresa se segueixen venent i exportant arreu
a través de la xarxa de representants, representants
exportadors i viatjants. 

Pel que fa als representants a l’estranger que també s’ocupen
de l’exportació, l’any 1905 n’hi ha diversos països
d’Amèrica: Argentina, Bolívia, Brasil, Veneçuela (Caracas),
Cuba (l’Havana), Equador, Estats Unitats (Nova York),
Guatemala, Mèxic, Panamà, Paraguai (Asunción), Perú, el
Salvador i Xile; a països i ciutats europees: Alemanya
(Hamburg), Anglaterra, França (Bordeus i París), Itàlia i
Portugal (Lisboa) i també a Filipines i a Tànger.
.
L’any 1907 hi ha 6 viatjants recorrent el territori d’Espanya
amb la presentació dels productes de l’empresa i emetent
informes de cada lloc. I també hi ha representants de la marca
en 64 poblacions d’Espanya. 

Entre 1904 i 1915, Vicenç Bosch, primer, i després el seu fill
Francisco són presidents de la Societat de fabricants i
comerciants al major d’anisats i licors de Catalunya, una
representació a la qual han accedit mercès al seu prestigi en
el sector.23

L’empresa ha seguit participant en certàmens, concursos i
exposicions i ha continuat rebent premis i recompenses de
manera que, en el document de constitució de Bosch y Cía.
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Vicenç Bosch va tenir cura sempre de la presentació, de la
publicitat en la difusió dels productes que elaborava. Se
n’havia ocupat quan amb el seu germà va obrir la botiga al
carrer de Banys Nous l’any 1886, se n’ocuparà en difondre en
forma de targetes postals els cartells guanyadors del concurs
de 1897, en tindrà cura amb el disseny del paper de
correspondència o de facturació de l’empresa, en la
presentació del producte en qualsevol exposició o certamen i,
també, en obrir una botiga de venda al carrer de Ferran de
Barcelona, aleshores el carrer comercial per excel·lència, el
28 d’octubre de 1905. Com ja havia passat a l’octubre de
1886, La Vanguardia se’n va fer ressò i, tres dies més tard, un
article opinava de l’efectivitat i originalitat del local i
detallava els artistes i professionals que hi havien intervingut.
L’autor del projecte fou un bon conegut de Vicenç Bosch,
l’arquitecte de Badalona, Joan Amigó, que havia projectat
diverses obres a la fàbrica de Badalona, també la casa de
l’industrial al carrer de la Soledat número 5 i, anys després, a
instàncies de la seva vídua projectaria el panteó de Vicenç.

Un altre element significatiu d’aquest període fou el contracte
signat a l’octubre de 1899 amb la Compañía de Ferrocariles
de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA), pel qual es
permeté la instal·lació d’un quiosc per a la venda dels seus
productes a l’estació de Badalona. El projecte del quiosc és
obra de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch i hi participen,
entre altres, el ceramista Lluís Brú, i Manuel Ballarín,
propietari d’un taller de forja.

Finalment, i per cloure la valoració de l’etapa Vicente Bosch,
esmentarem alguns aspectes que són segurament els que han
tingut més ressò al llarg dels anys i fins i tot s’han convertit
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en símbol de la marca, de manera que cent anys després de
mort Vicenç Bosch, encara són la millor presentació del
producte.

Ens referim, d’una banda, a l’etiqueta i a l’ampolla d’Anís del
Mono. Una etiqueta que, com ja s’ha explicat, s’ha mantingut
bàsicament igual des del 1901, com també s’ha mantingut
l’envàs que, el 1901, només es va poder registrar com una
representació gràfica, ja que no era legalment possible fer-ho
d’altra manera.25

I, ja per acabar, esmentarem el cartell guanyador del concurs
convocat per Vicenç Bosch l’any 1897 i resolt al març de
1898: la Chula de Casas, present i imprescindible, encara
actualment, en qualsevol llibre, exposició, reflexió o activitat
que s’ocupi de la publicitat, del cartellisme, del disseny o del
modernisme.

Notes
1. Encara que l’etiqueta actual d’Anís del Mono du la data de
1870, aquesta no és l’etiqueta inicial. La data de 1870, així
com la franja blanca que la conté, va ser incorporada després
de la Guerra Civil espanyola potser per donar fe de
l’antiguitat de l’empresa. Sabem que no es tracta, però, d’una
data precisa.

2. Arxiu Anís del Mono, Ll. 753.

3. Arxiu Anís del Mono, Ll. 65.

4. A l’arxiu d’Anís del Mono, en el copiador de cartes dels
anys 1876 a 1877 (Ll. 915) n’hi ha una de 20 de maig de 1877

que la raó social José Bosch y Hermano envia a A. Bueno y
Cía., a Santiago de Cuba (que representa la firma a l’illa), en
la qual li participen que des d’aleshores la casa correrà amb
el nom social José Bosch y Hermano i que els dos germans
portaran la firma.

5. Gaceta de Madrid, núm. 228, 16 d’agost de 1877 (p. 481).

6. Gaceta de Madrid, núm. 5980, 27 de novembre de 1850.

7. Tot i que el Reial Decret és de 1850, la primera inscripció
en el registre no serà anotada fins a l’any 1866.

8. Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e Industrial,
núm. 349 de 1901, p. 147.

9. Íd., núm. 144, 16 d’agost de 1892. 

10. Vicenç Bosch rebrà un 5% dels beneficis líquids de la
societat en concepte de remuneració especial com a
administrador i, a més, rebrà anualment 1.500 pessetes per
atendre totes les despeses que li ocasioni l’administració:
anar i tornar de Barcelona, obsequis a corresponsals, etc.

11. Encara que sembli incoherent, aquestes són les quantitats
que s’esmenten en el document notarial.

12. Relació de documents d’adquisició d’immobles o béns.
�Venda de Santiago Amat Costa a Josep i Vicenç Bosch Grau
davant el notari Esteve Torent de Badalona (08.04.1880).
�Venda de Santiago Amat a Josep i Vicenç Bosch Grau
davant el notari Esteve Torent de Badalona (18.02.1882). 
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�Establiment emfitèutic atorgat per Teresa Vilaregut Albafull
a favor de Josep i Vicenç Bosch Grau davant el notari
Joaquim Nicolau (20.02.1882).
�Venda feta per Santiago Amat davant el notari Esteve Torent
de Badalona (13.01.1884).
�Venda feta per Isidre Millet Fàbrega davant el notari Esteve
Torent (19.10.1886).

13. Relació de permisos d’obres i d’instal·lació demanats per
José Bosch y Hermano a l’Ajuntament de Badalona. Arxiu
Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN).
�Sol·licitud de Josep i Vicenç Bosch Grau: permís per tancar amb
paret uns terrenys que tenen al carrer del Carril (10.06.1880).
�Sol·licitud de José Bosch y Hermano: permís per construir
una fàbrica i col·locar una caldera de vapor de 8 cavalls de
força (07.07.1880).
�Sol·licitud de José Bosch y Hermano: permís per col·locar
una segona caldera de vapor a la seva fàbrica d’aiguardents i
licors (17.05.1882).
�Sol·licitud de José Bosch y Hermano: permís per tancar uns
terrenys (1884.02.20).
�Sol·licitud de José Bosch y Hermano: permís per aixecar la
façana dels solars que tenen contigus a la casa del carrer del
Ferrocarril (29.09.1886).

14. 1886 és la data d’inici del llibre d’inventari que du per
títol José Bosch y Hermano. Barcelona, i setembre de 1886
és la del llibre Diario José Bosch y Hermano. Barcelona.

15. La correspondència d’aquests viatjants amb els
responsables de l’empresa és una documentació molt
interessant per poder interpretar, més enllà de les xifres dels

llibres de comptabilitat, no tan sols la marxa de l’empresa, les
percepcions dels clients i dels consumidors envers els
productes de José Bosch y Hermano, sinó també la
idiosincràsia de les poblacions espanyoles i la manera, també
diversa, com es veuen i viuen els fets històrics en cada
moment.

16. Arxiu Anís del Mono. Correspondència. Cartes 1897.

17. D’aquestes dues societats se’n parlarà tot seguit.

18. Cinc peces de terra adquirides a Jaume Tolosa i Jové
davant el notari Ignasi Jaumandreu el 8 d’agost de 1896.

19. Bosch y Fuster s’havia constituït el 6 de febrer de 1894
davant el notari de Badalona Esteve Torent Torrebadella, pels
socis Mariano Fuster Fuster i Josep i Vicenç Bosch Grau
(com a socis únics de José Bosch y Hermano). Registrada en
el full 2725, foli 54 del volum 34 del Llibre de societats del
Registre Mercantil, es dedicava a l’elaboració o fabricació i
venda del vi escumós anomenat champagne. El seu capital
social era de 70.000 pessetes (35.000 de Fuster i 35.000 de
José Bosch y Hermano). La durada era indefinida (encara que
passats deu anys algun dels socis podia proposar dissoldre-
la), podia adquirir privilegis de fabricació (i de fet ja a l’inici
incorporava el que havien contractat Mariano Fuster i Adolfo
Reilileu a Stuttgart el 8 de juliol de 1892) i la gerència de la
firma es confiava únicament i exclusiva a qui exercís el
càrrec de gerent de la raó social José Bosch y Hermano
(mentre ho fos un dels germans Bosch Grau). Bosch y Fuster
es va dissoldre a l’octubre de l’any 1900 i Vicenç Bosch es
quedà o adquirí per a ell privadament les propietats que
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pertanyien a la societat. Per saber més d’aquesta societat,
vegeu l’article de Francesc VALLS JUNYENT. «Compitiendo
con el champagne. La industria española de los vinos
espumosos antes de la Guerra Civil». Comunicació presentada
al VIII Congreso de la Asociación Española de Historia
Económica. Galíssia, setembre de 2005. I, també, VALLS
JUNYENT, Francesc. «Les trifulgues amb el xampany dels
fabricants de l’anís del Mono». Dins Estudis d’Història
Agrària, núm. 17, 2004, p. 939-956. Mariano Fuster, d’origen
mallorquí, va tenir a Badalona una empresa de productes
químics dedicada a la fabricació de silicat de sosa. Va
encarregar a Lluís Domènech i Muntaner la casa modernista
coneguda com a Casa Fuster per regalar-li a la seva esposa
Consol Fabra i Puig. Actualment aquest edifici, situat al
capdamunt del passeig de Gràcia de Barcelona, és l’Hotel
Casa Fuster.

20 Clapés y Cía., societat en comandita, es va constituir el 29
de novembre de 1892 davant el notari Esteve Torent
Torrebadella de Badalona, i es va enregistrar en el full 2721,
del foli 148 del volum 34 del llibre de societats del Registre
Mercantil. Els socis fundadors foren Pere Clapés i Trabal (amic
de Vicenç Bosch i un dels marmessors del seu testament),
Joaquim Escribà de Romaní (marquès de Monistrol) i Josep i
Vicenç Bosch com a únics socis de la societat José Bosch y
Hermano. El 3 de març de 1894, en escriptura notarial davant
el notari Pere Arnau de Barcelona, es modificà la societat i se
n’augmentà el capital social, que passà de 80.000 a 175.000
pessetes —25.000 de Pere Clapés, 75.000 de Joaquim Escribà
i 75.000 de José Bosch y Hermano. La durada de la societat es
va pactar a 10 anys a comptar des del dia 29 de novembre de
1892 i Pere Clapés passà de ser soci col·lectiu a industrial,

mentre que el marquès de Monistrol i José Bosch y Hermano
n’eren socis comanditaris.

21. També davant el notari Pere Arnau Ribas, el dia 21 de
maig de 1909.

22. Entre 1903 i 1905 Vicenç Bosch Grau va estar d’alta a la
Matrícula de Contribució Industrial i Comercial de Badalona
per una indústria de producció de gas acetilè per a ús propi.

23. Els llibres d’actes, de caixa i els copiadors de cartes de la
Societat de fabricants i comerciants al major d’anisats i licors
de Catalunya d’aquests anys es conserven a l’Arxiu d’Anís
del Mono.

24. Medalles i recompenses que es relacionen en el document
de constitució de Bosch y Cía. (vegeu quadre p 106).

25. BOPI, núm. 368 de 1901, p. 803.
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Distinció Data Lloc d’obtenció

Medalla afinació 1877 Exposició Nacional Vinícola de Madrid

Medalla de plata 21.10.1878 Exposició Universal de París

Medalla d’or 04.07.1881 Exposició de Matanzas

Medalla perfecció 20.10.1883 Exposició regional de Vilanova i la Geltrú

Medalla 2a classe 12.10.1887 Exposició aragonesa de Saragossa

2 medalles d’or i diploma 09.12.1888 Exposició Universal de Barcelona

Medalla mèrit especial 1893 Exposició Internacional de Chicago

Diploma d’honor 1895 Exposició nacional, internacional i universal de Bordeus

Medalla d’or 24.07.1895 Exposició regional filipina de Manila

Diploma d’honor 1896 Exposició Internacional de Suez

Diploma gran premi 28.02.1898 Exposició a la República de Guatemala

Diploma d’or 29.09.1899 Exposició Universal de París

9 recompenses industrials 16.01.1904 Registre de la propietat industrial, folis 58 a 70, llibre 1, núm. 16

4 recompenses industrials 18.01.1904 Registre de la propietat industrial, folis 58 a 70, llibre 1, núm. 16



ELS MOSAICS CERÀMICS
DE LA LLAUNA

M. DOLORS BOCANEGRA I MARCOS

Fàbrica G. de Andreis, la LLauna. Façana posterior. Fotografia: M.D.
Bocanegra

A principis del segle XX, quan l’empresari
italià Gottardo de Andreis va decidir traspassar les fronteres
del seu país per ampliar el seu negoci dedicat a la fabricació
d’envasos metàl·lics litografiats i obrir una nova seu, va
escollir la ciutat de Badalona. La fàbrica ocuparia uns
terrenys a la zona industrial, a tocar de la via del tren i
l’arquitecte seria un dels més prolífics del moment, Joan
Amigó Barriga. Com altres obres d’Amigó (cases Mir, Leon
Leprevost, Tolrà...), l’edifici, conegut popularment com la

Llauna s’inspira i introdueix les formes de l’art modernista
vienès de finals del segle XIX i principis del XX però
reelaborat prèviament. S’hi fa un ús eclèctic del Sezessionstil,
que és interpretat des d’un punt de vista ornamental. La
superfície llisa de la part superior de la façana, els grafismes
lineals, els arcs allargats, la galeria de columnes llises, els
cercles amb la ceràmica de color i les esquematitzacions
florals simètriques ens remeten a l’arquitectura de Viena
(Wagner, Olbrich...). Per contra, el parament amb textura i els
mosaics ceràmics de la façana del carrer d’Eduard Maristany
són més propis de l’estètica modernista catalana.

Centrarem aquest estudi en la façana posterior de l’edifici, la
que dóna a la via del tren, per fer una anàlisi iconogràfica i
estilística dels mosaics que l’embelleixen. En quatre dels cinc

òculs decoratius trobem mosaics ceràmics realitzats per un
dels màxims representants del mosaïcisme català de l’època:
Lluís Brú i Salelles. Va treballar per a Puig i Cadafalch i
Domènech i Montaner, entre d’altres, i a Badalona per a
l’arquitecte Joan Amigó en diverses obres (casa Prat, casa
Gallent, corderies Domènech i Ribó...).
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Carta de Gottardo de Andreis a Lluís Brú, 10 de novembre de 1916. Arxiu
Municipal d’Esplugues de Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.

Escuts
La tècnica musiva, d’origen grecoromà, fou recuperada i molt
valorada en l’art modernista. El mosaic ceràmic s’aplicava a
parets, fusts de columnes, cúpules i també entre les bigues dels
enteixinats per embellir-los formant part de la mateixa estructura
arquitectònica. Es construeix a base de petites tessel·les
quadrades de ceràmica, de colors diferents, formant un dibuix.

En el Fons Taller Lluís Brú1 es conserva documentació sobre
els mosaics de la fàbrica badalonina. El document més antic
és de l’abril de 1910. Brú anota en el seu llibre de
pressupostos l’import de 300 pessetes que correspon al
«presupuesto de dos plafones redondos con escudos».2 Dos
mesos més tard tenim una còpia de la factura a nom de G. de
Andreis «por trabajos hechos por orden del arquitecto D. Juan
Amigó». A més de rajoles de diversos colors, s’apunten «3
medallones de mosaico para la fachada» per import de 420
pessetes.3 A partir d’aquí manca documentació per seguir tot
el procés perquè es produeix un salt important en el temps.
Fins a sis anys després no tornem a trobar cap nota
relacionada amb aquest edifici. No sabem si s’aturen les
obres ni tampoc podem identificar els mosaics fets fins al
moment. El 4 de novembre de 1916 Gottardo de Andreis
escriu una carta a Lluís Brú per notificar-li que «ya pueden
venir a poner, los medallones encargados, en la fachada de esta
fábrica».4 Dos dies després el mosaïcista contesta el següent:
«en mi visita a ésa quedamos en que Vd. me mandaría los
escudos que debían ponerse así que en espera de dichos
escudos solo tengo hechas las orlas. Le ruego me los remita y
los haremos enseguida».5 Aleshores, «entre tanto no tenga los
escudos de referencia, tenga la bondad de mandarme las
baldosillas para las orlas de los mismos», respon Andreis.6

Encara trobem un parell de cartes més7 fins que, finalment, el
13 de desembre de 1917, Lluís Brú s’adreça al propietari de
la fàbrica per comunicar-li «tener hechos los paneles
medallones de la fachada y le ruego se sirva dar orden para
que el carro de la fabrica pase por este taller a recojerlos y
poder ir a colocarlos».8 Havien passat set anys i mig, com a
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mínim, des que Brú es va fer càrrec dels mosaics. Un dels
motius d’aquest retard en els últims anys és que «a causa de
haberme sido dadas equibocadas las medidas han tenido que
hacerse completamente de nuevo pues no ha sido posible
aprovecharlos».9 A la còpia de la factura del mes de desembre
de 1917 s’especifica l’import de 300 pessetes per «2
medallones con el escudo de España y Italia para la fachada»
i de 100 pessetes per «reconstruir de nuevo dichos
medallones».10 A primers del 1918 Brú vol fer efectiva la
factura pels treballs realitzats i, per no desplaçar-se a
Badalona, suggereix a Andreis visitar-lo al seu despatx, situat
a la plaça de Catalunya.11 Els treballs a la fàbrica es van
perllongar, com a mínim, fins al 1923. El 30 de novembre
d’aquest any encara tenim una còpia d’una factura per rajoles
de diversos colors.12

És evident que la documentació consultada no es correspon
amb l’obra que ens ha arribat. A banda de les rajoles petites de
colors verd, groc, vermell i negre que decoren la façana de
l’edifici, actualment hi ha quatre plafons rodons de mosaic: tres
escuts i un paisatge. Els documents només fan referència a dos
escuts (Espanya i Itàlia). La distribució irregular dels mosaics
i un òcul encara buit podrien fer pensar que el programa
iconogràfic és incomplet però no podem estar-ne segurs.

A l’extrem de la façana, en el segon òcul de l’esquerra hi podem
veure l’escut d’Espanya. És quarterat, amb les armes de Castella,
Lleó, Aragó i Navarra; a la part inferior, el símbol de Granada i
al centre, sobre fons blau, les tres flors de lis de la casa reial. Es
tracta d’una representació simplificada de l’escut borbònic de la
Restauració (1874-1931), pràcticament igual a l’actual.
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Escut d’Espanya. Mosaic ceràmic. Fàbrica G. de Andreis, la Llauna.
Fotografia: M.D. Bocanegra.

Escut d’Espanya. Llapis i estergit. Arxiu Municipal d’Esplugues de
Llobregat. Fons Taller Lluís Brú. Autoria: Lluís Brú.



Mosaics ceràmics. Fàbrica G. de Andreis, la Llauna. Façana posterior.
Fotografia: M.D. Bocanegra.

Es conserven dos dibuixos estergits d’aquest escut en el Fons
Taller Lluís Brú.13 Són projectes a escala real perforats amb
punxó o màquina d’estergit amb petits puntets que
ressegueixen el perfil del dibuix. Això es fa per copiar-lo en
un altre paper a partir dels foradets o bé amb la monyeca,
saquet amb pols de carbó que es passa per tota la superfície
del paper. Un dels dos dibuixos conservats està brut per
aquest motiu.

Bastant allunyats de l’escut espanyol, emmarcant la segona
finestra de la dreta, hi ha tres òculs molt propers disposats en
forma de V. A l’esquerra trobem el mosaic amb l’escut de
l’antiga vila italiana de Sampierdarena. Probablement és l’escut
citat a la documentació com a «escudo de Italia» tot i que no
podem descartar que també es volgués posar l’escut d’aquest
país en un altre lloc, a l’òcul buit del costat de l’espanyol, per

exemple. A la dreta de l’escut de Sampierdarena i, a la mateixa
alçada, hi ha el de Badalona. Entre aquests dos, en un nivell
inferior, s’hi ha reproduït un paisatge.

Sampierdarena (San Pier d’Arena) en els seus orígens era un
petit poble de pescadors banyat pel mar de Ligúria, al golf de
Gènova. A partir del segle XVI els nobles genovesos, atrets
per la bellesa de la zona, van bastir-hi les seves mansions
d’estiueig, algunes de les quals encara es conserven. Però allò
que va canviar la fesomia de la vila radicalment fou
l’establiment de nombroses indústries a partir del 1800, quan
Sampierdarena es va convertir en un important centre
industrial amb un port comercial amb molta activitat. S’hi
van instal·lar foneries, indústries químiques, del sector tèxtil,
alimentari, begudes, llaunes, mosaics, cordes, sabó, etc.
També grans tallers per a la construcció de locomotores i
maquinària naval. Una d’aquestes empreses, fundada el 1860,
fou l’Stablimento Artistico Gottardo de Andreis, dedicada a
l’elaboració de litografies sobre metalls, cartells publicitaris i
envasos de llauna. És la mateixa fàbrica que el 1905 va obrir
la sucursal de Badalona, quan la ciutat també estava en ple
procés d’industrialització i creixement. És per això que
trobem l’escut de Sampierdarena a la façana de l’edifici.

Al segle XX Sampierdarena fou annexionada a la ciutat
propera de Gènova i va esdevenir el que encara és, un barri
perifèric a l’oest de la ciutat. En l’escut de l’antiga vila es
representa el mar amb un sol radiant que neix. Al darrere, la
creu vermella de sant Jordi sobre fons blanc.

L’escut del costat presenta el senyal reial dels quatre pals
sobre les ones blaves del mar. Aquest escut ja el trobem en un
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segell municipal de Badalona del segle XVIII. Es va
mantenir, amb algunes variacions, fins a mitjan segle XIX. A
la font pública del carrer de Lladó també hi apareix reproduït
d’aquesta manera. L’heraldista Armand de Fluvià va fer un
estudi de l’escut de la ciutat a partir de referències heràldico-
sigil·logràfiques i històriques. Les seves conclusions es van
recollir el 1984 en un informe encarregat pel consistori
badaloní.14 Almenys des del segle XVIII fins al 1914 els
escuts que apareixen en els segells municipals tenen dos
components: quatre pals i faixes ondades. Els quatre pals fan
al·lusió a la jurisdicció sobre la vila a l’època medieval, ja
que la parròquia de Santa Maria estigué dins el terme de
Barcelona i, per tant, era de la jurisdicció reial. Les faixes
ondades són el senyal propi de la ciutat, el mar. Malgrat les
variacions de l’escut al llarg de la història (a vegades només
trobem els quatre pals; quarterat o no; amb dos, tres o quatre

faixes ondades; amb lletres o sense, etc.), es mantenen el
senyal reial dels quatre pals (sempre quatre) i les faixes
ondades del mar. Això va canviar el 1914. El nou escut,
dissenyat per l’arquitecte Lluís Domènech i Muntaner i que
encara continua vigent, divideix els quatre pals posant-ne dos
a cada quarter i, per primera vegada, les faixes ondades, és a
dir, el símbol que al·ludeix a la condició marinera de la ciutat,
són substituïdes per vairs. Originàriament els vairs són un
folre que representa la pell d’una varietat d’esquirol per la
qual cosa no tenen cap relació amb el mar. Segons
l’heraldista, els vairs de l’escut tampoc no poden ser mai les
armes dels Gualbes, com s’ha repetit tantes vegades, perquè
quan van heretar la casa de Badalona (la Torre Vella), la vila
ja havia passat a la jurisdicció reial després d’haver-la tingut,
només durant un any, els Santcliment. Posats a perpetuar un
llinatge a l’escut, seria més adient la representació de la
campana dels Santcliment.

Sovint els escuts es modifiquen al llarg de la història sense
atendre criteris justificats fins al moment en què es fan
oficials legalment. L’escut actual de Badalona va ser aprovat
per l’Ajuntament però no per l’autoritat heràldica competent.
És per això que hi apareixen tantes irregularitats. La proposta
d’escut caironat que fa Armand de Fluvià en el seu informe
recupera els dos components que sempre havien estat
presents i que no s’haurien d’haver perdut mai: les tres faixes
ondades d’atzur al primer i quart quarter, i els quatre pals de
gules al segon i tercer. Per timbre, una corona mural de ciutat.

En el cas dels mosaics que ens ocupen, cal tenir en compte les
modificacions degudes a motius artístics. En aquest cas, els
tres escuts de la façana de la fàbrica han estat simplificats i
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Escut de Sampierdarena. Mosaic ceràmic. Fàbrica G. de Andreis, la Llauna.

Fotografia: M.D. Bocanegra.



retocats per adaptar-los al marc arquitectònic. La forma
arrodonida i la garlanda amb llaços que els envolta són
clarament una perversió de les normes heràldiques.

En el mosaic central, més petit que els altres dos, es reprodueix
un paisatge. Al fons, ocupant tota l’amplada de la composició,
percebem dues muntanyes unides, una més alta que l’altra,
entre les quals s’alça una estructura vertical i, en primer terme,
les aigües del mar. Tanquen la composició l’arc de Sant Martí,
a la part superior, i una inscripció llatina al límit inferior:
«Constanti nil difficile». Aquests elements, és a dir, la unió
d’imatge i text amb missatge ocult, són propis d’un emblema.

Emblemes i speculos

L’emblemàtica va néixer al segle XVI amb l’objectiu de crear
un llenguatge universal mitjançant imatges acompanyades de
textos per transmetre normes de conducta moral. El

neoplatonisme, l’escolàstica i l’interès per l’hermetisme van
propiciar l’aparició d’aquest gènere que té els seus orígens en
l’obra Emblematum liber, de l’humanista Andrea Alciato,
publicada el 1531. Fou una obra molt difosa, imitada arreu
d’Europa i va gaudir de nombroses edicions.
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Escut de Badalona. Mosaic ceràmic. Fàbrica G. de Andreis, la Llauna.

Fotografia: M.D. Bocanegra. Font del carrer de Lladó. Badalona. Fotografia: M.D. Bocanegra.



d’un anell, etc. El lema és una sentència críptica, breu (si pot
ser, només de tres paraules), gairebé sempre escrita en llatí i
que dóna una pista per completar el sentit de la imatge.
Alguns emblemistes inventaven ells mateixos els lemes però
la majoria procedien dels clàssics, dels Pares de l’Església, de
la Bíblia o, fins i tot, del refranyer popular. La declaratio

desxifra el significat de la imatge i el lema. Explica allò
representat a la imatge i ho aplica al consell que es vol
transmetre. Habitualment és un discurs, més o menys extens,
amb finalitat didàctica, en què l’autor manifesta la seva
opinió i fa servir nombrosos exemples i citacions.

El mosaic de la façana de la Llauna que identifiquem com un
emblema té com a imatge la representació d’un paisatge; com
a lema la frase llatina «Constanti nil difficile» (no hi ha res
difícil per aquell qui és constant) i no té text explicatiu perquè
el seu suport és una obra arquitectònica. En aquest cas
l’espectador ha de desxifrar el significat de la pictura gràcies
a la pista que proporciona el lema i posteriorment anar a
comprovar en la declaratio si la seva interpretació ha estat
encertada o no. 

Per interpretar aquest emblema centrarem la nostra atenció en
dues obres. Una és Idea de un príncipe político christiano

representada en cien empresas, de Diego Saavedra Fajardo.
Fou publicada el 1640 i està considerada una obra cabdal de
la literatura espanyola del segle XVII. L’altra és el llibre de
Juan de Borja, Empresas morales, editat a Praga el 1581.

Saavedra (1584-1648) era un diplomàtic al servei de la
monarquia espanyola a Itàlia i al centre d’Europa en temps de
conflicte amb els Països Baixos. Com ell mateix ens indica,

Els llibres d’emblemes sovint es llegien en veu alta als infants
mentre miraven les il·lustracions gravades, de manera que els
ulls i l’oïda intervenien activament en el procés d’aprenentatge.
Per això trobaren una aplicació pràctica en els tractats
d’educació o speculos que des de l’època medieval s’adreçaven
als joves prínceps governants. Recollien un seguit de
recomanacions que pretenien servir-los de guia en l’exercici del
seu poder segons els preceptes cristians, per la qual cosa sempre
tenien un marcat to moral i didàctic. Juan de Salisbury n’hi va
dedicar un a Thomas Becket, arquebisbe de Canterbury, Egidio
Romano a Felip IV, sant Tomàs d’Aquino al rei de Xipre i
Erasme a l’emperador Carles V, entre molts d’altres. Sens
dubte, un dels tractats que més ressò ha tingut al llarg de la
història ha estat l’obra El Príncep, que Maquiavel va escriure
per a Lorenzo de Mèdici (1531). Semblantment, a Espanya
foren molt populars els tractats de Fray Antonio de Guevara,
Pedro de Rivadeneyra, Justo Lipsio i Diego Saavedra. El fet
d’utilitzar emblemes en els tractats d’educació resultava molt
útil i per això se’n va generalitzar l’ús. Per als educadors era una
via molt eficaç per transmetre una moral de forma agradable i
perdurable en la memòria. D’altra banda, també eren emprats
per decorar arquitectures efímeres construïdes per commemorar
esdeveniments importants, sobretot als segles XVII i XVIII.

Un emblema canònic consta de tres parts:15 imatge (pictura,

icon, imago, symbolon), lema (inscriptio, titulus, motto,

lemma) i text explicatiu (subscriptio, epigramma,

declaratio). La imatge és la part més important de l’emblema.
Generalment és un gravat i la seva funció és facilitar que el
missatge moral que transmet l’emblema quedi gravat a la
memòria un cop desxifrat. Es creaven a partir d’un text
històric, de la sentència d’algun autor clàssic, d’una moneda,
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escriu la seva obra per al príncep Baltasar Carlos, fill de Felip IV
i d’Isabel de Borbó (quan es va publicar la primera edició només
tenia onze anys), i il·lustra el seu discurs amb cent empreses.16

Segons l’índex, l’obra de Saavedra s’ocupa de «la educación del
príncipe; de como se ha de haber el príncipe en sus acciones; de
como se ha de haber el príncipe con los súbditos y extranjeros;
de como se ha de haber el príncipe con sus ministros; de como
se ha de haber el príncipe en los males internos y externos de sus
estados; de como se ha de haber el príncipe en las victorias y
tratados de paz; de como se ha de haber el príncipe en la vejez».
En tots aquests capítols els emblemes ajuden l’autor a
exemplificar el seu discurs didàctic. «Con el buril y con la pluma
para que por los ojos y los oídos (instrumentos del saber) quede
más informado el ánimo de V.A. en la sciencia de reinar y sirvan
las figuras de memoria artificiosa».17

Juan de Borja (1533-1606) fou ambaixador de Felip II a
Portugal i a Praga. Va dedicar Empresas morales,18 que tracta
dels vicis i virtuts, al rei Felip II «para que cuando quiera
descansar del gran peso y carga que trae consigo el gobierno
de la mayor parte del mundo, se divierta y solace con ellas».

Una interpretació
L’empresa número 9119 del llibre de Saavedra porta per lema
Impia faedera (aliances impies). Dues muntanyes unides, una de
les quals és el volcà Vesuvi en erupció que expulsa pel cràter
flames, cendres, fum i lava que es precipita per la falda de la
muntanya arrasant tot allò que troba fins a arribar al mar on fa
bullir les aigües. Saavedra desvetlla la moralitat que vol
transmetre aquesta pictura en la declaratio que l’acompanya:
«Muchas veces el mar Tirreno experimentó los peligros de la
amistad y compañía del Vesubio, pero no siempre se escarmienta

en los daños propios, porque una necia confianza suele dar a
entender que no volverán a suceder. [...] Pero, engañoso el
monte, disimulaba en el pecho su mala intención, sin que el
humo diese señas de lo que maquinaba dentro de sí. Creció entre
ambos la comunicación por secretas vías, no pudiendo penetrar
el mar que aquel fingido amigo recogía municiones contra él y
fomentaba la mina con diversos metales sulfúreos. Y cuando
estuvo llena [...] le pegó fuego. [...] Derramáronse por sus
vertientes, y en forma de ríos de fuego bajaron, abrasando los
árboles y derribando los edificios, hasta entrar por el mar [...]».20

Saavedra continua l’explicació fent gala de la seva erudició amb
nombrosos exemples trets de la història. L’objectiu final era
advertir els prínceps catòlics d’evitar aliances amb infidels ja que
els odis generats per discrepàncies religioses tard o d’hora
acaben manifestant-se i són molt perjudicials.

Si comparem el mosaic de la fàbrica amb el gravat podem veure
una clara similitud iconogràfica. En les dues imatges el Vesuvi
és el protagonista. Es tracta d’un volcà actiu en l’actualitat,
situat al golf de Nàpols. Està format per dos cims separats per
una vall: el Somma (1.132 m), que és el cràter primitiu, i el
Vesuvi pròpiament dit (1.277 m). Ara bé, també advertim
algunes diferències destacables en el mosaic respecte al gravat:
el volcà no està expulsant lava i s’hi ha afegit l’arc de Sant Martí
i una estructura vertical entre les dues muntanyes. A més, la
inscripció llatina és completament diferent. Una fa al·lusió a
associacions il·lícites (Impia faedera) i l’altra a la virtut de la
constància (Constanti nil difficile). Res a veure.

És destacable l’interès per representar la natura de manera
realista. Es pot percebre el moviment suau de les ones del mar
en diferents tonalitats de blau. Si les comparem amb les que
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s’han reproduït en els escuts de Sampierdarena i Badalona
veiem, fent un símil amb la pintura, que el traç és molt més
lliure, més expressiu. Aquelles són regulars i idèntiques entre
si. D’altra banda, la paret lateral del volcà és fosca, té molt
marcada l’ombra. En el gravat de Saavedra també. A més, la
lava que descendeix des del cràter va marcant les

irregularitats del terreny amb tons més o menys foscos. A
l’arc de Sant Martí són perfectament identificables tots els
colors. Aquest mosaic està situat entre l’escut de Badalona i
el de la ciutat genovesa de Sampierdarena. Creiem que tots
tres elements formen un discurs pensat minuciosament abans
del seu disseny. L’ideòleg del programa iconogràfic
probablement va ser el mateix Gottardo de Andreis o bé algú
del seu entorn. Recordem la carta que li adreça Lluís Brú en
què li reclama els escuts.21 Pensem que Andreis devia voler
mantenir la imatge del Vesuvi. Per contra, no estava interessat
en el missatge de Saavedra que al·ludeix a la malícia del
volcà que arrasa sense avisar tot allò que l’envolta i que, per
extensió, adverteix d’evitar aliances amb infidels. Andreis
volia destacar una altra cosa i per això devia canviar el lema.
Per a ell, la vinguda a Badalona no representava una aliança
amb una ciutat hostil o enemiga (impia foedera) sinó un
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repte. La incertesa, la inversió econòmica i les dificultats que
es plantejaren en obrir la sucursal en un lloc allunyat del seu
país d’origen només es podien superar amb esforç i
constància en el treball. Si la fàbrica de Badalona havia de ser
un referent en el seu sector com la de Sampierdarena, només
es podia assolir amb perseverança i afrontant les dificultats
amb fortalesa. No hi ha res difícil per a aquell qui és constant
(constanti nil difficile). Ara bé, si l’objectiu d’Andreis era
destacar el valor de la constància i l’esforç en el seu missatge
podria haver triat altres emblemes i no hagués calgut canviar
el lema. La literatura emblemàtica està plena d’al·lusions a
aquest concepte. En el mateix llibre de Saavedra podem
trobar diverses empreses basades en la constància.22 Creiem
que es podria haver inspirat en l’emblema 91 perquè l’atrau
la imatge del Vesuvi en tant que el vincula amb les seves
arrels italianes. A més, és una icona del seu país d’origen, un
referent paisatgístic que fàcilment podia reconèixer tothom.

Com ja s’ha explicat, el lema d’un emblema està estretament
relacionat amb la imatge. Ha de ser breu, enigmàtic, ha de fer
pensar i ha de donar una pista per interpretar la imatge sense
anomenar els objectes representats. Si no hi ha concordança
entre el titulus i la pictura, l’emblema pot perdre la seva
funció pedagògica. No seria el cas.

L’empresa número 17 de l’obra de Juan de Borja té com a
lema Ferendo vincam (patint venceré). Es representa una roca
enmig del mar que suporta les fortes onades. La declaratio

que fa l’autor diu així: «Pocas son las cosas que en esta vida
se alcanzan sin mucho trabajo, y si ha habido alguno tan
dichoso que haya alcanzado lo que ha pretendido sin él, no
por esto se habrá librado de trabajar en conservar lo que

hubiere alcanzado, ni del temor y recelo de perder el bien que
posee, pues deste ni aun los muy dichosos pueden librarse.
[...] El mejor [remedio], y que más puede ayudar, es la
firmeza y constancia de ánimo para, sufriendo, vencerlos; lo
que significa esta Empresa del Peñasco en que la mar rompe,
con la letra: FERENDO VINCAM, que quiere decir:
SUFRIENDO VENCERÉ. Porque así como el peñasco,
sufriendo los golpes de las olas en la tormenta, con su firmeza
las deshace y vence, de la misma manera el que tuviere
firmeza y valor para sufrir los trabajos, por grandes que sean,
si él de su propia voluntad no se les rindiere, al cabo, con
paciencia, los vencerá y triunfará dellos».23

Si comparem el mosaic de la Llauna amb el gravat de Borja
també trobaríem una certa similitud iconogràfica i diferències
importants: no és una roca sinó una muntanya, el mar està
menys mogut i el lema és diferent. La forma de la muntanya
amb dos cims del mosaic seria més propera al gravat de
Saavedra, tot i que en línies generals, la imatge tampoc no és
gaire diferent de la de Borja. En lloc d’una roca, tenim el
Vesuvi, com a icona, no com a volcà perillós en erupció. El
lema Constanti nil difficile ens l’acosta més al concepte
Ferendo vincam de Borja. Amb paciència i força de voluntat
es vencen les adversitats, com la roca, que venç les ones amb
la seva fermesa. La fermesa i la constància serveixen tant per
assolir fites com per conservar-les quan ja s’han aconseguit.
La idea de patir amb fortalesa i constància l’adversitat és un
precepte moral que el neoestoïcisme va difondre al segle XVI
a través de Justo Lipsio i Erasme. Lipsio, historiador belga,
professor i conseller polític i militar, va tenir una gran
influència entre els seus contemporanis, entre ells Saavedra
Fajardo. En el llibre De constantia (1584), traduït a diversos
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idiomes, Lipsio exhorta els seus compatriotes a resistir davant
l’adversitat en què es trobaven els Països Baixos en guerra
amb Espanya i de no fugir evitant els problemes, com fa el
protagonista de la història. Recomana constantia, que defineix

com «recto y inmutable vigor de animo, que no se
ensobervece ni abate con los sucesos exteriores o fortuitos».24

I segueix: «De la razon, es compañera la Constancia, y te
exorto de veras que la tengas. Si estuvieres abatido por el
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suelo, la Constancia te levantara. Si anduvieres bacilando, ella
te sustentara. Si fueres a echarte en un lago, o ahorcarte, ella
te consolara y bolvera a la vida, desde el umbral de la muerte,
con tal que tu te sueltes, y levantes, y endereces la nave a este
puerto, a donde abitan la seguridad, y la paz, y està el refugio
y sagrado, de los alborotos, y cuydados. Que si una vez entras
en el con buena fe, aunque tu patria, no digo se alborote, mas
se hunda, tu estaras firme. Vengan torbellinos y tempestades,
y caygan rayos junto a ti: que tu diras con voz varonil yo estoy
‘En medio de las olas sosegado’».25 Creiem que el mosaic de
la Llauna respira tot aquest corrent emblemàtic.

Pel que fa a la presència de l’arc iris, que no apareix en el
gravat de Saavedra ni en el de Borja, podem dir que
tradicionalment ha estat considerat un signe de l’aliança entre
Déu i els homes i, per extensió, de pau i reconciliació. Al
capítol 9 del Gènesi, Déu s’adreça a Noè i als seus fills
després del diluvi per comunicar-los el següent: «poso el meu
arc en els núvols, i esdevindrà un senyal d’aliança entre jo i
la terra. Quan aplegaré els núvols damunt la terra, i l’arc
apareixerà en els núvols, em recordaré de l’aliança que hi ha
entre jo i vosaltres i tots els éssers animats a fi que les aigües
no esdevinguin mai més un diluvi per a devastar tota
criatura». En els pocs emblemes en què apareix l’arc iris,
gairebé sempre és en aquest sentit bíblic.26 Habitualment l’arc
iris apareix després d’una tempesta. Després de la tempestat
ve la calma. No ens aventurem a fer cap interpretació sobre
l’aparició de l’arc de Sant Martí en el mosaic. Tampoc de
l’element vertical de color marronós que hi ha entre les dues
muntanyes, al centre de la composició. No sabem si arribava
fins al límit superior de l’òcul ni la forma del seu acabament
perquè s’han perdut les tessel·les d’aquesta zona.

Els mosaics de la fàbrica de Gottardo de Andreis estan
estratègicament situats a la façana posterior de l’edifici, la
que dóna a la via del tren. Centenars de persones els veien
(els veuen) diàriament. La seva funció no és tan sols
decorativa. Amb ells, ben segur, es volia transmetre un
missatge, un consell a la col·lectivitat, per la qual cosa es va
recórrer al gènere emblemàtic. Només calia desxifrar-lo. Els
emblemes són metàfores simbòliques pensats perquè «con la
imagen entre en la memoria el concepto». En aquest cas
s’exhorta a afrontar l’adversitat amb constància. Qui ho
aconsegueix és considerat savi, el sapiens virtuós que viu
d’acord amb la raó i no es deixa vèncer per les dificultats.
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Notes
1. Actualment està dipositat a l’Arxiu Municipal d’Esplugues
de Llobregat.

2. Presupuestos. Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat.
Fons Taller Lluís Brú.

3. Copiador de factures (1908-1913). Arxiu Municipal
d’Esplugues de Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.

4. Cartas recibidas. Años 1914, 1915, 1916. Arxiu Municipal
d’Esplugues de Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.

5. Correspondència emesa. Arxiu Municipal d’Esplugues de
Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.

6. Carta del 10 de novembre de 1916 dins Cartas recibidas.

Años 1914, 1915, 1916. Arxiu Municipal d’Esplugues de
Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.

7. Correspondència emesa. Arxiu Municipal d’Esplugues de
Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.

8. Ibídem.

9. Ibídem.

10. Facturas de cuenta (1913-1922). Arxiu Municipal
d’Esplugues de Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.

11. Còpia de la carta del 10 de gener de 1918.
Correspondència emesa. Arxiu Municipal d’Esplugues de
Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.

12. Facturas de cuenta (1913-1922). Arxiu Municipal
d’Esplugues de Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.

13. Dibuixos i estergits, núm. 543 i 544. Autoria: Lluís Brú. Arxiu
Municipal d’Esplugues de Llobregat. Fons Taller Lluís Brú.
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14. En tota l’explicació sobre l’escut de Badalona segueixo
Armand de Fluvià, que m’ha proporcionat assessorament
personal i la consulta de l’informe heràldic.

15. En tota l’explicació sobre els emblemes segueixo
Sagrario López, de qui he rebut assessorament personal, a
partir del seu extens estudi introductori a l’obra de Diego
Saavedra Fajardo Empresas políticas. Edición, anotación y
estudio de Sagrario López Poza. Madrid: Cátedra, 1999
(Letras hispánicas, núm. 455).

16. L’empresa és una variant de l’emblema. Té la mateixa
estructura i finalitat, però l’emblema és més popular, s’adreça
a un públic més ampli i no tan culte. No obstant això, no
sempre és molt clara la frontera entre emblema i empresa.

17. p. 169.

18. He seguit l’edició següent: Borja, J. de. Empresas

morales. Edición e introducción de Carmen Bravo-Villasante.
Madrid: Fundación Universitaria Española, 1981.

19. En l’editio princeps (1640) és la núm. 91, que és la que
reproduïm en aquest article. En edicions posteriors és la 93.

20. p. 966-967.

21. Vid. nota núm. 5.

22. Empresa núm.33. Siempre el mismo, 34. Sufrir y esperar,

35. A reducir a felicidad las adversidades, 36. A navegar con

cualquier viento, 37. A elegir de dos peligros el menor, 71. El

trabajo vence todas las dificultades, entre d’altres.

23. Vid. p. 34.

24. Vid. p. 11.

25. Ibídem.

26 Vid. Covarrubias, S. Emblemas morales de Sebastián de

Covarrubias (emblema núm.3); Iglesia, N. Flores de

Miraflores (emblema núm. 7); Romaguera, J. Atheneo de

grandesa (emblema núm. 91), entre d’altres. L’emblema
de Romaguera ens remet a l’exemplaritat i universalitat
del virtuós.
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