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Estudls

De Granollers i del Valles Oriental

I ntroducci6
estudi de la Histone Local te

'

L

un

rebrot important des de fa

de consideracions estrictament

Allunyats

'

depassava I 'otici d historiador,

ens

pscio pel coneixement del nostre
pre tar amb dades

romentiques

algun

ide recerques

on

trobem davant de persones amb

entorn

temps.

I eieccio

una

preocu

mes immediat que volen saber i inter

provades.

Aixo es pales

en

diferents IIocs de Catalunya.

L 'intent, edhuc, d inventariar la quantitat de treballs histories fets arreu del
de fa
demostre, per una banda, I 'existencie de treballs fets i/o iniciats des
'

pats

'

sltre, la necessitat de donar-Ios a coneixer per tal d indagar, com mes
aviat miller, ello que en podriem dir, I 'estet de la qiiestio de la nostra Histo
envs i per

ria Local.
Es evident que

son els eixos que

en

la

Un, el

recerca:

propie -es

ment de la Historie

'squeste actitud hi ha sovint dos sspectes

rerafons d

mouen

a

convenciment

que

sense un

que

coneixe

dir, des de les beceroles i d erreu del pa(s- els

mancats d 'una visio
punts de pertence poden ser falsos 0 dubtosos, i sempre
entorn. L 'eltre, el convenciment
al
nostre
succeit
i
succeeix
ha
d
'sllo
que
global

que la memoria col-Iectiva

es

perd

a

trsves del temps

en

algunes de les

mes essencials i fidels ala veritat dels fets. I mes, eixo passe, si
un espei temporal on els testimonis puguin col-Iaborar amb les
Per

9

uttim, hi podem afegir

papers i estris d 'srxius i
greu

un

pot representar

rspidement per tal de

no

encara

cases es

seves

comunica

seves

vivencies.

d
que I estst documental i mobiliari

malmet pel pas del temps, i que la

perjudici per a la nostra historie. Cal
perdre el fil dels nostres oriqens.

parts

no es

seva

que eixo

s

en

alguns
perdue
esmeni

En aquest marc de situacions ben reels, I 'Associacio Cultural de Granollers,
convenient de contribuir a la recerca i d/fusio del coneixement geografic

creque

i historic de la Ciutat i la Comarca.

Arxius, documents i fotografies de I' Hemeroteca, han estat co
i discutits pels qui han fet la feina d investiqscio i pels qui han seguit
'

d

Lligalls

'

mentats

sessions d

unes

'

Historie Local amb cerscter fins i

tot

de

portadors de nottcies

i dades.

Part del resuttet,
que

teniu

a

mans.

els fulls que formen part de la publiceclo
Hi falten els treballs de Flora, dins del Medi Natural, i de

queda transcrit

I' epees Medieval, que
en una

no

en

han estat incorporats

squi, pero

que

poden spereixer

altra edicio,

'esperiencie feta no pot quedar adormida. La il-lusio de conti
com les del
nuer, amb rigor i afany de divulqscio, unes qiiestions tan properes
via despres
han
de
fer
nostre
caminar
historic,
coneixement del nostre medi i del
En tot cas, I

d

'esmercer

han fet

molt,

a

el

una

cam (

cosa

de

recuperar i

Segurament tots plegats -conferenciants i assistents
la qual ens podem sentir satisfets: han col-leboret, poe 0

in iciat.

explicer fets

tan

senzills i

tan

vida de IIocs comuns, pessets, presents, i que
la nostra historie.

Associaci6 Cultural
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importants

ens

com

poden ajudar

a

els del medi i la

interpretar mes

(1986)
«Aproximació al medi natural i a la història de Granollers»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 1 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

Estudls

De Granollers i del Valles Oriental

Presentaci6

Es

cada cop mes

balls de
de la
la

geografia,

qual

tis I

recerca

que,
etc

....

important, quantativament i qualitativa, el

en
,

els camps de la

es

porten

a

historie,

terme sobre

de I

'economie,

nombre de tre

de la

sociologia,

Granollers i el Valles Oriental, per

fa

imprescindible donar-Ios a coneixer, no sols per a fer pales quin
'estet actual de les investigacions sino tsmbe perque totes les persones inte
cosa es

ressades puguin eccedir-hi tectlment.
Per tots aquests

mo

buit existent, el Servei

tius i per

Municipal

a

cobrir,

encara

de Cultura de I

sigui de forma parcial, el
'Ajuntement de Granollers va
que

prendre la determinscio d 'editer, amb periodicitst anual, la publicecio "Estudis
de Granollers i del Valles Oriental" en la qual es vol aplegar tots aquells articles
i estudis que assoleixin

un

nivell

qualitatiu important per tal de divulgar-Ios,

puguin esdevenir aix/ una eina de treball per a tots aquells que vulguin sprotun
dir en el coneixement de la nostra realitat rnes immediata.
i

EI

primer numero d 'squeste publicscio, que teniu

treballs corresponents

a

les sessions del

curs

d

a

les mans, recull diversos

'

historie local que

I' Associecio Cultural de Granollers el febrer del

1.984,

a

va

organitzar

csrrec d 'excel-tents

especialistes vallesans. EI Servei Municipal de Cultura vol expressar la seva volun
tat de garantir la continu itet de la publiceclo i al mateix temps deixar cons tan cia
11

del

seu

eqreirnent per la bona acollida per part dels grano//erins

Consell de Redacci6
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Proleg
A poe

a

poe, per

un

lIarg cam!

d

'

intel-liqen cia,

estudi i

Nombre d 'estudiosos han anat recuperant les senves d
ciutet i del nostre

Valles Oriental.

mereix el reconeixement

public.

La miscel-lenie que

tenim

esforr;:

constant.

la nostra

a

Es

les

una

un

bon

nostra

recull

una

petite

mostra d

'equest

Els temes son prou variats i interessants: la realitat ffsica de

ciutet, la fauna comercsl, les primeres arrels de la

tantfssima petje dels
de Granollers als

constencie,

identitat de la

voluntariosa i profunda, que

tasca

mans

'

romans a

nostra

vile, la impor

la nostra comerce, la realitat social i economics

segles XVI, XVII, i la

nostra

historie del XVIII fins

a

la guerra

civil. Les persones que els han redactat i exposet, son 'temoe testimoni d elqune
que sovint

cosa

no

amb que comptem.
intel-Iectual

hom preveu,
Amb la
que

sabem

es

quantitat i qualitat d 'estudiosos

donen la me homes d 'una
a

I' inici

-0

no

experiencie

tent= d 'una tasca que

publicecio present, I Ajuntament de Granollers vol contribuir

culture, tembe es

ens

una

a

fer

siguin mes conscients de la nostra identitat
conegui mes be tothom. Que, al cap i a la ti, difon

conciutadans

col-Iectiva i, tsmbe, que

13

prou: la

lIarga i consolidada i joves
tecitment, rica i profunda.

tots els nostres

dre la

apreciar

En aquest lIibre

forma de cultura.

Rafael Barrus i Molina
Alcalde de Granollers
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La formaci6 del relleu i la funci6
de les aiques a Granollers
Salvador Llobet i Reverter
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Estudis

La formaci6 del relleu
Encara que el trtol

cipi, caldra

tracta

lfrnlts extrictes per

seus

del relleu del muni

sectors sortir una

alguns

en

EI temps postmiocens

Granollers

a

m_ica

miller els

comprendre

a

dels

'

diferents fenornens que s hi han succeft, Perque
per a comprendre el relleu actual cal cercar els seus

orlgens

en

temps

qeoloqics

una

mica reculats.

Aquests soles de les valls dirigides en general de
a Sud, quasi paral-Ieles, recorregudes de Ilarg

Nord

Ilarg per

a

a

d

uns cursos

des d

tants

'

alguns

'aiqua rnes

0

remots torrents

meny.s im.por

Malgrat tot, cap al final del Plioce. ja en el Pleis
toce inferior 0 Vilafranquia. es dipositaren alguns
materials prop de les muntanyes, els quais s 'ano
"peu de muntanya", i encara se 'n troben en

men

algunes parts altes del Mioce, prop de les serrala
des. Prop de Granollers, en tenim mostres als vol
tants de Bellulla, a la part alta de la Urbanitzacio
de Can Duran, tallats per la carretera 0 autovia de
I' Ametlla.

lonqitudinals

Eis materials d

'aquests ressenyats diposits antics

'

cabaloses, son d instal-lacio
recent, qeoloqicarnent pari ant.

fins

miocens

0

les rieres rnes

son

Pliocens,

predominantment de pissarres amb

73 per cent de

un

Codols, ames

d 'una mica de

quarts, arenisques triasiques i granit principalment,
tot demostratiu que els corrents en massa,

superfi

cials, que les transporten podrien provenir del
EI rebliment mioce
Ja es molt conegut que el Valles es

Miquel Crusafont, tinque Iloc junt amb
terraplenament coetani a I' enfonsament de la

fossa. La durada d 'aquest fenomen tindria uns 25
milions danvs, des del Burdiqalia, comenc;:ant pel
a

arribar al

Pontia

del Terciari Superior, fa uns 7 milions
'anvs, tambe segons apreciacio del mateix paleon
toleq Dr. Crusafont, Eis fossils classificats pel ma
d

teix autor, fundador del Museu Provincial de Pale

16

ontologia,
tan

temps
Eis

a
Sabadell, semblen provar aquests
reculats, per la seva fauna caracterlstica.

est rats que es formaren en la

deposicio

restaren inclinats uns 150 a causa

cena

sarnent

Pre-litoral, es

per Castellar cap

corre

a

mio

de I 'enfon

progressiu que havia comencat pel

de la Serralada

costat

dir la falla

Oest, que
tard.tambe
enfonsant,just ala falla
a

Terrassa. Mes

tota la zona Oriental sana

que limita amb la Serralada Litoral que ens separa
del Maresme, i aixf sana reblint el Valles amb els

materials de les serralades properes que, al mateix
temps, al seu torn, havien anant enfondint les seves

propies valls muntanyenques en la intensa erosio
d 'aquells temps tan reculats. Per altra banda, i de
mica en mica, sofriren canvis climatics importants
en distints perlodes qeoloqics, en alguns dels
quais,
prou
sa

hurnlts,

que

en

I 'erosio consubstancial fou rnes inten

altres.

AI final del Pontia
estrats 0 capes

quedaren,

com

hem

dit,

uns

inclinats, que foren remoguts per

algunes petites falles

que descornpensa alguns blocs
i canvia la inclinacio d 'alqunes capes i I 'erosio im

mediata els

Plioce, amb

decapita, es

a

dir, els escapes, ja

els corrents d

en

el

'

aigua que baixaven de
forca per a gratar el
terreny que encara no estava afaic;:onat en valls, i el
deixa superficialment en Ileuguera inclinacio vers
la mar. Per un sondeiq fet per encarrec de la Fabri
ca
Roca Umbert, en el Mioce, part de dalt de
I 'estacio de Franca, vers I 'any 1.955, sabem que el
les muntanyes i tenien prou

'

gru ix d aquest material es de 799 m; al dessota
s
hi troba la roca de granit, la mateixa que hi ha a
la Serralada Literal, la qual cosa dernostra I 'enfon
'

sament

vallesa.

es

que

dominen

on

cos

aquests

fossa

que, segons

costat occidental de la cornarca, fins

Montseny,

materials.
una

de subsidencia (enfonsament lent) que es produf
durant el Terciari, en el per Iode Mioce Inferior
un

del

tat

La primera

de la vall

configu raci6

Pensem que

del Mioce i del

despres

Plioce. el

terreny que avui es Granollers

era

del cim de la torre de

a Belulla, per
el Quaternari antic

exemple. De mica

degueren

en

horitzontal des

Pinos fins

mica,

en

a configurar-se les formes ac
plana del Valles i, per tant, del voltant
de Granollers. Una erosi6 incipient, amb per (odes
de calma intercalada, ataca el Mloce 0 Pontia (allo
que en la coma rca anomenem la "cod ina") deque

comenc;:ar

tuals de la

trobar-se al Valles. Trobem
a

la

riba dreta

de

unes

valls molt obertes

Pages Veil de Canovelles

can

I'

Ametlla, a can Ninou de Palou, i aplanats en Ileu
pendent, aplanaments que son anomenats
"glacis" i enllacen amb la terrassa alta del pie Qua

ger

ternari, de forma que

es

confon el

relleu

en

la

[uncle.
Aquests aplanaments

seva

que, per la seva esquena,
arriben fins al peu de les carenes Miocenes, molt
mes amples que les terrasses al-Iuvials de les quais

parlarem rnes endavant,

ens

plantegen I' interro

gant de per que aquests aplanaments 0 glacis que
daven tan alts abans d iniciar-es les valls actuals.
'

La vall del Congost a Granollers, en aquest quater
nari prirnitiu, era molt rnes alta que en I 'actualitat,
car el desgastament dels materials miocens era poe

important. La forrnacio de la vall actual,
Ilarga.

en

canvi,

fou lenta i

Recordem novament que el nostre riu depen del
a la Garriqa-Fiqaro i del Portell de Montca

congost

en aquests llocs, el seu Ilit rocos no per
ei rapid enfondiment, i per tant, I 'erosio pre
gona, dels materials rnes tous dels lIims, conglome

da, perque
met

i gresos del fons de la plana de Granollers no
podia esser molt profunda. EI resultat del pendent
actual del riu Congost depengue i depen deillindar
rocos de la Garriga a la sortida del Paleozoic del
Montseny i de I 'altre Ilindar, tarnbe rocos, del Pa
leozoic de Montcada. Si be el Ilindar de la Garriga
es actualment a uns 300 m. i el de Montcada a 35,
es logic que abans, en el temps prequaternari, esti
ques molt mes alt. Entremig dels dos hi ha una his
toria geologica que explicaria I 'arrel de les formes
rats

actuals del Valles.
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Estudls

La

Villalta

L 'enfondirnent de la vall

tinque, pen), molta im
pie Quaternari, car enfondl bon
xic rnes d allo que assenyala la superHcie de la
terrassa, es a dir, uns metres per dessota de la su
perflcie d 'ara. La terrassa es reompl I despres amb
portancia [a

el

en

'

caixal d

quatermlria

terrassa

primera

Elephas que fou classificat per J. F. de
corresponent a un exemplar d Ele
'

com a

phas primiqenius, una especie d 'elefant que degue
correspondre al perfode interglaciar Riss-Wurm.

'

graves i

lIims

en

recobriren amb

un
uns

deposicions en
pendent longitudinal

tes

nem

gruix d 'un sis metres, que es
lIims rogencs damunt. Aques
una quasi plana d 'un lIeuger
i

transversal, es el que

anome

"terrassa".

Son materials transportats pel riu, que superfi
enllacen lateralment amb II ims moltes

vega des baixats de les

a

carenes

mioeenes

mes

0

irnportancia.

Congost,

la

a

carretera que

ve

contacte amb el

la riba dreta,

Garriga, i es

molt visible

de I' Ametlla i

a

I' autovia

granit de la falla de
avail, ja

en

Marges

i

la

el

Garriga,

per

el terme de

va

Llerona, es
prosseguint a una vin

tena de metres sobre el lIit actual.
ta a can Nasi de

la

a
en

vintena de metres. Pel mateix

a una

costat, continua
molt clara a can

17

en

La terrassa rnes alta que tenim
Granollers cornenca en sortir el riu de lenqorjat

del

Canovelles,

!::s ben manifes

alcada aproxima
da, tallada per la carretera a I Ametlla, i es contem
plen molt be els materials amb un predomini de
paleozoic, un 75 per cent, en els codols rodolats
que junt amb petites proporcions de quars, arenis
ques triasiques i granits (a part de petites propor
cions de calcaries}, i una important granuda, asse
nyalen la seva dependencia dels cursos daiqua pro

Montsenv

cedents del

amb la Riera de Picamena

petita transcendencia de les aiques procedents
de les parts altes del Congost actual.
Pel costat de ponent encara es troba a uns 20 m
de la divisoria del terme de Granollers, a la Urba
can

erosionats, gastats.
Eis gruixos dels materials observats

Diviu,

a

la Font de

can

Carrenca i

a

de lestacio ferroviaria del Nord pogueren haver-hi"
pero se 'n pogueren conservar petits retails al bose
Mes avail

no se

Granollers

a

Catala. aCI

Pages,

la

Pujada de I' Escanyat.

'n troben fins al final del terme de

Palou,
a

a

a can

15 m.

6

uns

en

les

exca

m.

laparcarnent
Correus, cosa sembi ant al Parking Sant Car
Ies del carrer de Sant Jaume, i aix I mateix al carrer
de la Princesa, cantonada al carrer de Navarra, per
exemple. Les argiles inferiors, de color verdes, amb
en

feta de

diverses capes de graves i sorres alternants amb pa
lets de pissarra predominants en un 65 per cent.

En el que es
un

bloc de

el

ara

Sant

Parking

pedra arrodonit

per

Carles, apareque
desgast en la part

superior de les graves de la terrassa d 'una
eruptiva, i d 'unes mides espectaculars: l 25

roca

'

m. x

'

1 '20

x

15

1

m.

Petita dissimetria de la terrassa alta
terrassa molt ben

Aquesta

Ribes de la Serra i

a can

conservada, al

con

trari del que passa amb els pocs retails de la de Po

nent,
del

veu

es

manera

mes baixa que la de la riba dreta, de
en el carrer dels Caputxins, abans

que si

pont sobre el ferrocarril, esta

sobre el nivell del riu

actual,

en

a

la

13

uns

zona

m.

alta del

perfil transversal, al trencall de la .carreter a de
Montrnelo amb la del Masnou, es nornes a 10 m.
pero amb la particularitat que el marge que asse
nyala la vora de la terrassa alta amb la segona es
nornes d t 5 m. Una part d 'aquesta diferencia del
marge pot ser deguda al fet que, en formar-se la
'

la part baixa de la carretera de Caldes. EI torrent
de can Gi lis 'ernporta les antigues restes que al dret

de la Torre d 'en

xic:

de graves i argiles
subterrani "EI Sot" darrera lesta

un

a una

i la

nitzaci6 de

fonaments i excavacions per a construccions, pous,
amb els seus codols caracterfstics rodolats,

etc.

vacions oscil-Ien

cialment

menys

Aquesta terrassa alta de Granollers es ben cone
guda dels granollerins a part de la seva superHcie
quasi plana, pels materials que es troben en fer

terrassa

'

el

segona,

curs

d

'

aigua corresponent

'arnorra molt endintre de la terrassa antiga al cos
tat Oest, i com que el perfil transversal es sempre
s

rnes alt

sobre el riu iamb materials

en

la

vora

de la confluencia amb els mate

antics, la diferencia es mes sobtada.

rials

De

totes maneres tant una

ribera

com

I 'altra

van

relacio amb el riu actual, i

se

desapareixent de mica

en

semblants.

baixant de nivell

Aquesta mateixa terrassa alta, procedent tarnbe
de la Garriga, continua amplament per la riba es
querra, a Ilevant, a una alcada aproximada a la de

guint Congost avail

la riba d 'enfront, Es molt tacllrnent visible la

Aquesta dissimetria de les terrasses de la vall ha
estat de cornprensio diHcil. Es evident que, com

seva

contextura, als voltants del Pont de Llerona sobre
el Congost, al qual lloe el riu s ha acostat forta

mica

i

es

d 'arribar

a

en

va

confon amb la segona
Mollet.

terrassa

abans

'

ment, ha descalcat el mioce subjacent que ha cai
gut en blocs, arrossegant el quaternari del damunt,
i ha format un petit cingle, que te el nom local de

"penva", Es

veu

be al dret de lestacio de ferroca

rril de Llerona, immediat al pont sobre el riu. Va
baixant Ileugerament en altura relativa i esta a uns
13

m.

sobre el riu

en front

de lestacio ferroviaria

de les

Franqueses i continua baixant a poe a poe
Granollers, si be en Ileuger
pendent transversal, cap al riu.
Ocupa encara la major. part del nucli granollerl
i arriba fins rnes a I' Est de lestacio de Franca, on

en

I 'antic nucli urba de

'

en

I'

el

pou constru it

Estrella, davant de

en
ca

I' antic Forn d obra de
I'

Esquella,

es

troba

un

hem apuntat, les

son rnes altes

a

alcades

amidades transversalment,
allunyada de cada sec

la part rnes

possible que aixo no ho
expliqui del tot; a cop d 'ull es visible i en els pla
nols de precisio a escala 1 :500 del terme municipal
cio transversal. Pero es

les

mesures

que

es

troben son les que aCI sespe

cifiquen.
EI jove doctor Daniel de Mas, geoleg que ha es
tudiat el Valles, ha trobat sobretot en la banda oc
cidental vallesana algunes falles longitudinals i
transversals infraquaternaries que podrien ajudar a
explicar aquesta diferencia altitudinal. No passa
d esser una hipotesi possible que va Iligada tal ve
gada al problema de les oscil-Iacions marines dintre
'

del Quaternari.
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La troballa del caixal d

(avui

'

Elephas primiqenius,
Granollers) al pou del Forn de

al Museu de

I' Estrella, ens dataria el material, segons Sole
Sabarfs, en el perfode glaciar Wurm 0 be en I' in
terglaciar Riss-Wurm, fa bastants mils d anvs,

i

rnadament,
de

convent

el

repla immediat del dessota del

les

Germanes Josefines, que poden

considerar-se

com de terrassa poliqenica.
Despres d aquest enfondiment per un curs
d aigua probablement fort i divagant,
vingue un
nou perf ode que
reompl f el solc que s havia
format, i que ha resultat ser la segona terrassa.
Aquest atac deixa un qalib 0 calibre en uns lIocs
rnes amples que en altres, i s 'arrarnba sobretot a la
terrassa de la riba dreta, de forma
que desapare
gue quasi be la terrassa per aquell costat tal com
hem indicat anteriorment, deixant nornes restes
'

'

'

Eis

glacis correlatius i l arnplada
primera

de la terrassa

els

En relacio amb aquesta terrassa antiga, estarien
suaus pendents rnes alts de la vall primitiva ante.

quaternaria,
sa
alta, en

que enllacen actualment amb la terras
suau

pendent, ajudades

per

erosio de "retroces de

costers", que portaren els
Ilims baixats de les vessants de les carenes mioce
'

enllacar amb la terrassa que s havia instal-Iat
al peu de la vall primitiva del quaternari incipient, i
que al principi hem assenyalat. Aquestes quasipla
nes suaus, com hem dit abans, es veuen perfecta
nes a

Canovelles, i
Pages Veil, i seria

ment a
can

terfstic

els I fmits del municipi, a
una mostra de "glacis" carac
en

daquests tipus de relleus, i bon xic mes
parroquia de Palou, tambe a la riba

dintre la

avail,

dreta del riu,

a can Ninou. Ni en altres indrets
d aquesta riba ni a la riba esquerra no es troben
exemples de glacis com els indicats. En tot cas son
'

poc

vial

desenrotllats, petser perque I 'antiqa erosio flu
'acosta torca ales carenes i deixa poe espai i

s

pen dents els terrenys miocens de I 'antic relleu. En

18

alguns casos la presencia d 'un torrent de curs per
pendicular al riu, com el de can Duran a Canovelles
i el de Can Gili a Granollers, amb una bona conca
de recepcio i I 'enqorjarnent consequent, foren una
de les

causes

d

'aquesta

poca

riquesa de glacis.

L'

alcada definitiva del que ha resultat esser la
petita: d 'un parell de me

segona terrassa es molt
tres a la vora del

'

de la part baixa del bose de la Torre d 'en Pages,
damunt la via del ferrocarril del Nord, passant
horitzontalment cap a I 'actual
teve de Granollers i arribant

esqlesia de Sant Es
aproximadament a
del Ferrocarril de Franca, L 'amplada de

plana horitzontal era d 'u ns 1.900 rn., que si be
retallada, com tot seguit indicarem,
fou un lIoc ideal per a la lnstal-lacio despres de

riu,

a uns

6

metres a

la

vora

de la

terrassa rnes

alta, en un lIeuger pendent transversal.
L' amplada d 'aquesta plana es bon xic rnes estreta

que la de la terrassa alta. Eis materials son tarnbe

diferents de la
es

tats

circulacio

primera, i el gruix de materials

mica

una

menor en

apor

els lIocs centrals de la
4 metres d alcada al
'

de I'

aigua: uns
carrer de Roger de Flor, amb
graves en les quais
predominen els codols de 5 a 25 cms. de lIarg, i
entremig alguns de 60 per 60 i per 40, i adhuc al
carrer de Roger de Flor, se
n destaparen uns de
l' 20 m. per 100, per 80 cm. La base de la
sego
na terrassa assenyala I 'antic Ilit del riu en els mo
'

ments

previs de I' excavacio i

forca del

corrent

que

aporta

ens

determina la

tota

aquesta gran
de materials. Aixo vol dir que el riu passava
mes profund que en I 'actualitat i molt per dessota
de la seperficie actual del terreny.
massa

Queda
es el que

Si reculem a pensar com era el relleu de Grano
lIers al final d aquest perf ode hem de dedu ir que
I 'amplada d 'aquesta terrassa era molt extensa: des

I 'actual via

testimonials.

la lenta

encara
s

un

nivell inferior de terreny que
inundacio pero que acf

'anornena Ilit d

'

queda molt confos pel treball de I' home que en
molts casos I' ha aprofitat per a conreu, amb la
qual cosa ha dilu it 0 esborrat les vores d una i al
tra. En I 'actualitat, amb els murs de contencio en
'

el Ilit del riu ha

desaparegut adhuc

el veritable Ilit

'

d inundacio que

en

alguns lIocs

es conservava.

18

mes tard fou

Les riuades

quaternaries antigues

i les recents

'

I 'antic nucli que havia d esser Granollers.
La

importancla dels sediments de les diferents

terrasses permet deduir les enormes

Un cop aquesta terrassa rnes alta instal-Iada, i
despres de diferents canvis de climes, aquesta plana
.fou atacada de bell

nou

avingudes, que
desgast del rei leu primitiu i despres en el
rebliment, hi degueren haver en els temps quater
naris. Possiblement hi haurien algunes oscil-Iacions
de corrent d 'un costat a I 'altre, que havien d 'anar
el

en

La segona terrassa

per I 'erosio que deuria te

formant

el calibre definitiu de la vall. EI

gruix

eillarg del riu. Es desqasta novament el
lIindar de La Garriga i probablement tarnbe el de
Montcada i la vall s 'enfondf altra vegada, fins al ni

d 'uns quants metres en els sediments, el
gran
lum d 'alguns blocs arrossegats, demostren com

veil de la part del dessota de la segona terrassa, ins
tal-Iada rnes tard. L' enfondiment tinque lIoc per

d esser molt important.
Si tenim en compte que el Ilit del riu te un fort
pendent i les terrasses son sensiblement paral-Ieles

nir lIoc tot

plana baixa, els limits de la qual son asse
nyalats pels marges que somament hem deserit en
explicar la plana de la primera terrassa que s ha
conservat. Es possible que, en la primera erosio,
quedessin alguns retails lIeugerament rnes baixos
que la primera i mes alts que la segona, com per
exemple el repla que recorre el brae de carretera
que va de la de Barcelona a la de Caldes aproxitota

la

el

curs

de les

vo

en

avingudes la quantitat d 'aiqua havia

'

al

curs

'

'

es d

u

actual del Congost, veurem que el pendent
per cent des del pont de ferro del ferrocarril

del

Nord, quasi en ellfmit del terme de Granollers,
fins al dret de I' Esqlesia de Palou, es a dir, en qua
tre

115

quilornetres del
m.

Es

estem a uns

cu

rs, a una

alcaria absoluta de

desnivell considerable si pensem que
25 km. de la desembocadura.

un
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Podem finalment comparar entre les grans avin
i els cabals que generalment

gudes de I' antiguitat
tenim

ara

"pal

pal",

na

a

en

el riu.

Poques vegades la

veiem de

diu la parla popular, quan va ple
I "altra, A I 'estiu, ni hi circula aigua

com

d 'una riba

a

seguidament, almenys
mes hurnit el cabal es
de pluges abundants i

per la

superffcie i en temps
escas, excepci6 de per lodes
seguides.
,

a

Sabem pen), per records d homes coetanis, que
hague una enorme riuada I 'any 1897 en la qual
I 'aiqua no era engolida per lull del Pont de Ferro
de Canovelles i vessava, seguint el terraple de la via,
hi

i retornava per dessota el pont del pas inferior del

ferrocarril del carnl vall de Canovelles. Del nostre
record hi ha la gran riuada del 15 de desembre del
1943 i una altra dos mesos rnes tard, el 23 de fe
brer del

a u nes grans pluges ge
la part alta de la conca del Con
gost. Contrariarnent, el 27 de setembre del 1962,

desaparici6 de molts camps d 'antic conreu.
Molt important era la Mina del Rec Monnar

a

dia de grans devastacions

la

a

zona

occidental del

tingue en el nostre riu una forta reper
cussi6. Aquestes anteriors riuades, malgrat el so
breeiximent en el Ilit de la riera, no tingueren cap
mes acci6 important que leroslo forta de la vora
de les ribes i del Ilit del Congost sobre les graves
del Ilit d inundaci6 i I 'arrosseqall de codols i graves
no

'

aillarg del riu.

'

del moll

la familia

era

al dret de la desembocadura del Torrent de la Font

de

a

per

i

Duran de Canovelles. Fins I

can

regar els camps de

encara

avui

els punts

on

19

Resultat de I' existencia d
rnosos, sorrencs i

'aquests materials lli

pedregosos, aportats pel riu,

presencia del terreny mioce subjacent, rnes
pacte i consolidat dels materials rnes antics

quasi be impermeables,

0

i la

com

mio

deixa passar fa
cilment I' aigua filtrada de la pluja ni de les deus
que hi circulen damunt, es lexistencia d uris dipo

cens

que

no

'aiqua subterrania 0 mantells freatics 0 nivell
aqu Ifer, que tots aquests noms poden tenir, que
han proveit d aigua durant molt de temps en

sits d

'

Granollers.

Es mundialment reconeguda I "eficacia 0 la ne
presencia d 'aiqua potable per a la ins
tal-laci6 humana, junt amb I 'existencia de terrenys
fertils per a laqricultura. Les bones comunicacions
i la cruilla de camins possibilitaren la instal-laci6
dels primers pobladors d aquesta plana on queda
cessitat de la

'

instal-Iat allo que seria Granollers.
La construcci6 de pous, a mes de donar

regadiu
queden rerniniscencies de regatges

la conducci6

Ileugers c6rrecs per dessota el material quaternari,
pels quais nornes discorre I' aigua subterrania en
'

alt. ocupa

tota la

car

si el mantell freatic es

superficie

del mateix baix subsol,

Si aquests pous casolans foren importants per
la
en

captaci6 de

I

'aiqua de

tant en

0

el

que

anaven

a

una

tant el

Eclesiastica del segle passat, naixia
riu, part de dalt de la Riera de Caldes, i

prop del
per la

Mol I
el

vora

quasi

alta de la terrassa baixa passava cap al
a tocar el carrer de Joanot Martorell i

distancia d 'un

0

dos

moldre gra, tasca que dura fins I 'any 1925 apro
ximadament, i anava a regar els camps de rnes avail

despres de la
en

carretera de Barcelona.

a

era

la del Mol I d 'en

el subset de la

Many,

que

riera, vers ponent, molt
de Barcelona, i regava els

poe abans de la carretera
camps de la baixa terrassa des de cal Pastor fins al
Mol( d 'en Many, arran pero a Ponent, de la via del

ferrocarril del Nord. L' anomenada Mineta
que utilitzava durant

0

Mina

'aiqua de la
Mina d 'en Fortuny de Canovelles, passa encara pel
carrer del Bisbe Grive per la vora de I' antiga via
ferria de Franca (quasi a I' ara avinguda de Sant
Nova,

Esteve),

dies I

uns

i regava els camps del

seu

recorregut i

vers

Palou.
I

encara

dintre de

i d

Granollers,

'aiqua potable,
captaci6 en

hi havia la mina d 'en Sans, Nascuda la

Riera del Congost, part de dalt del Pont
de Ferro del ferrocarril del Nord, pero dintre el
tocar la

municipi de les Franqueses,
Cam! Ral i al

carrer

de

anava a

parar

a

I 'antic

sempre per mina

Corr6, i

subterrania, penetrava i penetra a I' interior de la
Vila per a servir aigua potable als qui havien adqui
rit en propietat alguna ploma d 'aiqua.
Queda finalment la mina de captaci6 per aigua
potable de Granollers per part d "Aiques Potables
del Valles", vulgarment anomenada "aigua den
Serra", que est a no massa lIuny del Congost, en
terres

de Canovelles.

aigues potables

a

Actualment tarnbe arriben

Granollers procedents del Ter,

fora de la nostra cones, per
"Sorea".

a

cap

quilometres aprofi

dulen I 'aiqua, rodada, que servia despres per

les moles de

recent carrer de Vic, Alia movia

recorregut las deus aquoses, les ai

Ileuger pendent del terreny del subsol

pocs anvs

amortitzaci6

gues de les quais foren importants i transcenden
tals per a laqrlcultura. Efectivament, I 'aiqua capta
da

Capellans, fa

i que havia estat de la Comunitat de
Preveres de Granollers fins al temps de la Primera

huma, igualment
quaternari s 'excavaren

galeries subterranies,
seu

en

ha estat destru ida.

desapareguda,

consum

el contacte del rnioce i el

"mines"

no

'

aigua

per al consum, demostra que el subsol de les terras
ses no es pia, horitzontal, sin6 que hi han amples 0

temps d aiques baixes,

'any 1974 servi

de "sobre moles"

La Mina del Mol I dels

naixia

la filtraci6.

tantes terres te

la vila. La mina

a

Una altra mina
a

Sans, que

servia, a rnes de regar camps
de la terrassa alta i baixa, per a moldre gra i s 'utilit
za en aquesta funci6 fins I 'any 1923 aproximada
rnent, Tenia I 'oriqen al costat de Ponent de la riera,
nien

fins

Valor de les terrasses per
Pous i mines.

0

del Moll de la Vila, situat entre els actuals carrer
d An (bal i carrer del Mol f. Propietaria de la mina i

1944, corresponent

nerals i sobretot

Valles,

els camps. Avui estan desapareixent en gran part,
destruides per ledlficacio, lobertura de carrers i la

con

regar
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ANEX A L' ARTICLE

La formaci6 del relleu i la funci6
de les aiques a Granollers
de Salvador Llobet

La formaci6 del rei leu

o

a

Granollers

E
230111

Can

Pages

Veil

7/�
Perfil

anterior

ales terrasses

E

o

En el moment de la

deposicio

de la terr assa alta

E

o

La terr assa inferior

0

mitjana

E

o
181

EI
.

Bose de la Torre

,//

m ,>

(pujada

de I

de la vall actual

perfil

Escanv

et

a

Granollers

j

F .C. lIel Nord

//�o��������
//

EI Ilit d

inundacio quasi contos amb la terrassa rnitjana
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La fauna del Valles Oriental
Antoni Jonch i

Cuspinera
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Justificacio de la
Aquestes

maci6

planeta i plataforma d 'assentament del
acte de la "vida" i, la
segona, tot el
complicat -0 senzill, segons es miri- proces de

metodologia
la"Fauna del Valles Orien

notes sobre

en

meravel16s

tal" responen a la invitaci6 feta per I' Associaci6
Cultural de Granollers que va tenir I 'encert d 'orqa

I 'evolucio d

nitzar

un "Curser d
Historia Local" amb I 'addicio
aspectes del Medi Natural, dividits en tres ses
sions: "EI Relleu", "La Vegetaci6" i "La Fauna".

cataleq

Aquestes dissertacions
sortida

al

es

la

Eis substrats solids, liquids i gasosos en que, fa
milions danvs. va transformar-se la Terra, fo
ren
el brou de cultiu que, juntament altres ele
uns

amb

complementaven

amb

camp,

intencionalitat de

la

servir de cloenda

vegada,

No hi

ha dubte

prou bona didacticamen t

interes,

metodologia

i, fins i tot, d

un

era

marcat

trius evolucionistes

originals del
Aix I,

afegint,

en

voler

.i

a
donar, a
plantejament

ser

la

ens

obli

publicades, a posar-nos a escriure
transcripci6 encarregada, un nou

que

substitueixi

les

imatges

per

la

escrita, fet que desdibuixa, altra vegada, el
perfil animal i ens impossibilita, aixi mateix, a una
nota

descripci6 adient, degut ales limitacions d 'espais
imposades. EI resum de tot aixo sera que ens limi
tarem a descriure la part de biologia
general, que [a
varern exposar a I' in ici de cad a ecosistema i una
relaci6 de les especies mes significatives que hi han
presents, intentant donar

una

lies que han

0

desaparegut

per altre costat, les que

EI medi

natural, inici

es

Ileugera visi6

que estan

troben

en

en

d

'aque
recessi6 i,

expansi6.

de tota la historia

No hi ha dubte que I 'aparicio en la nostra gala
petit element denominat "Terra" d6na Iloc

Ilarga

i

apassionant

h istoria dividida

en

les

les empremtes sobre materials del Carbo

conserva
n

ifer trobades ales rodal ies de les
i d 'altres

perfectes falgueres

dues

recerca

en les
tasques
fetes amb la Secci6 d Estudi de I Aqru

paci6 Excursionista

de

Granollers).

La historia de I 'evolucio animal es apassionant.
AI Valles Oriental tenim forca testimonis de la
fauna Terciaria i Ouaternaria. En I'
Medi Natural

portada

Ilers I 'any passat.
de

la

nostra

es

a

del

Exposici6

pel Museu de Grano

terme

mostraren tres peces d 'an imals

prehistoria vallesana:

dos

queixals

'

d

Elephas

sp;

(segu rament

de I

'especie

I 'un trobat al Forn d 'en Colomer i

F.

Antiauus)

en un

pou de la

bobila L'

Estrella, situat a I 'acabarnent de I 'anorne
nada esplanada de la via del ferrocarril M .S.A., i
I 'altre

sense

saber-ne la localitzaci6 exacts. La

ter

'

cera

peca correspon

a

un

ullal d

Elephas primi

genius, trobat a Parets del Valles i que, malaurada
ment, fou trossejat per a reparti r-se' leis treballa
dors que el desenterraren;

Ilargada

i

ten ia u ns dos metres

de

possible, encara, recuperar-ne algun
altre tros, pero no poder-Io refer del tot.
Perc, per interessant que sigui, no podem conti
nuar fent historia, fet d 'altr a banda,
indispensable
per a donar coherencia i justificaci6 a la fauna ac
es

tual. Cal dedicar-nos
i

a

allo

que avui

tenim, trobem

ben llastimos que coneguem
i fets de "personatqes" del man

observem, puix es

tantes coses, noms

esportiu, musical, cinematogratic, etc., dels quais
sense voler judicar Ilurs valors -encara que la ma

joria de vegades
nomenclatura
amb els

quais

almenys,

com

no

dels

entenguem-,
nostres

mentre

"germans

ignorem la
naturals",

restem units per vincles tan estrets,

els d

'aquells superdotats "idols".
En descriure la fauna del Valles Oriental hau

rem

d

'accepter. almenys,

tres condicions:

no

sera estrictament la

politicament parlant, sin6
'addicio del Montseny i d 'alqun

marca,

la

amb I

altre Iloc.

co

"natural",

b) Que sols farem referencia als animals verte
brats, i entre aquests al rnes destacats, obi idant
nos dels
invertebrats, no per manca d interes -que
en tenen molt- sino per la
quantitat i especialitza
ci6 que ho impossibilita, i
c) En les descripcions, com ja hem fet amb els
comentaris inicials de cada sessi6, utilitzarem unes
'

...

ben diferenciades parts: una que annexiona les di
ferents fases que se succeeixen fins a la transfor-

Abadesses, de

plantes,
'

de

a) Que la contrada

xia del
a una

'

dos mi I mi lions d anys,
plantes i els essers elementals;
uns

'

per part meva, la

Ara be, totes aquestes consideracions
guen,

de formes que compo

despres -uns 400 mi I ions d anys- apareixen els
licodopis. els equisets i les falgueres (hom encara

tan

'

conjunt

in iciar-se fa

cornencat per

hauria estat

no

moltes direccions i motlles

en

variat

viu, amb I 'home entre elles.
presses, anira continuant aquell proces

sense

va

que

ver

possible donar-Ios cabuda,
incapacitat per desenrot
liar una descripci6 substanciosa d 'aquests grups.
Les diapositives, per altra part, ens assegu raven
poder veure la imatge de I 'animal amb les caracte
ristiques rnes destacades i diferencials, fet que,
unit a una millor agilitat i agradable atenci6 dels
assistants. podia contribuir a garantir, dins el possi
ble, una estona -que havia d esser forcosarnent
curta- menys cansada, especialment si despulla
vem al maxim
eillenguatge de tecnicismes.
gran que

permeteren el
0

la historia del man

nen

'

referencies han sigut fetes a I 'entorn d 'animals
tebr ats, puix el nomb re dels invertebrats es

terme-

dirigit; natu
doriqen divi: cadascu que pensi allo que rnes
be Ii sembli- de les eel-lutes. unitats basiques de
tots els essers i del concepts "vida", amb direc

entendre, imprescindible dins un
context panoramic de la comarca. Pero heus ad
que mentre els aspectes qeoloqics i botanies tenien
assegurada una practice tangible, puix la fenorne
nica del rei leu i les plantes no podia desapareixer,
no succeia el mateix amb els
animals, totalment in
certs en Ilur presencia i, rnes encara, de diffcil ob
servaci6 practice comentada.
Aquest fet va portar-nos a modificar el mecanis
me de I 'exposicio pensada inicialment -i
per aixo
hem cregut pertinent esmentar-ho justificant la
metodologia seguida- portant a terme, rnitjancant
I "ajut de Ilibres il-Iustrats i daltre material qrafic,
propi i de prestec, unes 300 diapositives en color
d especies de la nostra fau na i d algu ns biotops
caracterlstics i rnes singularitzats en que hem divi
dit la descripci6 dels grups faunistics. Totes les
22

primer

en

ra 0

al nostre

'

Sol

desenrotllament sinte tic -ocasional

I 'esrnentat Curset.

a

que aquesta

-el

ments

completar els aspectes teorics explicats en les res
pectives conferencies pels seus diferents titulars i.
a

singular que ens porta a
dels essers vivents fins arri

bar als nostres dies.

'

d

una

fet tan

'aquest

la confecci6 del

'
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expressions planeres, despullades, si es possible, de
nomenclatures tecniques. Aixi mateix, I 'animal do
mestic, malgrat la seva extraordinaria irnportancia,
tant en allo que fa referencia al Ilarg i enqinvos
proces de la dornesticacio -un dels grans triomfs
de I' homeI' animal

per la vinculacio d

com

silvestre

i,

La industr ial itzacio

'oriqen amb

Valles,

porta

ens

en

dels rius es

'

n

se

les

pren

fauna. Seria

poc

d

retornar a un

llunva sino

per

prenent

a una

velocitat

una

'

una

inconsciencia. La canalitzacio

falsa

aquestes "distresses"

forca"

'empobrirnent de la nostra
una entelequia voler

no

va

perfumades amb olors estranys.
destf -natura i homes incloses+ que

el

Vulgui

menys que

passat,

comencarnent de

secretaries

per

incidencia en el context del paisat
indispensable esmentar, puix que si no
consciencia, pot portar-nos a unes conse

quencies irreversibles

a

anvs

imatge de conservacionisme,
puix les voreres de ciment desnaturalitzen Ilurs Ilits
natu rals, mixtificant els conceptes mes elementals
de I 'ecoloqia, EI riu, el paisatge, els animals i, per
que no? el mateix home, son com camperols que
s
han vestit de "senvors", per a poder sobreviure a
uns dictats concebuts en taules sofisticades, fixats

altres factors d
que es

espanta,

ques muntanyes d

'

ge

nascuda

forca conta
minadora i de deixalles que molt be pot ofegar-nos
en un respirar d 'anqoixa i soterrar-nos en autenti

comentar

a

tots ens

a

que

la natura

Aquesta referencia de I 'animal domestic
contrades del nostre

,

segle i potenciada els darrers

important, la
explotacio ha hagut
d 'experimentar el camp en perjudici de la seva fiso
nomia i la incidencia en la poblacio faunlstica au
toctona, no pcdra ser contemplat, per la mateixa
rae de tants altres aspectes que restringeix la man
ca d 'espai 0 de temps.
en

"tubitex ", consumidors de

orqaniques en descornposicio. testificacio
profunda transforrnacio que han sofert.

de la

seva

I ncidencia de I' home

cues

deixalles

molt mes

cosa

transforrnacio que per la

poblats pels

estan

ens

que

esdevinguin "camises de

no

deixin anul-Iats.

Consideracions biologiques

per intens

d

i de forta actualitat imposada, com es el retorn de
I 'alz inar, les improcedents xarxes de vies de comu

'

ordre
Fer

lcacio, les indiscrimi nades fonts de produccio i
transmissio d energia, les anarquiques u rbanitza
cions, etc. SI que es possible, i entenem que cal im
posar-ho,la seva requlacio efectiva, deixant de lirni-.
n

brats

general

una

relacio solament enunciativa dels verte

Valles Oriental

del

va

semblar-nos que

no

'
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confeccionar solament leqislacio i po

tar-nos

a

sant

parentesi

un

la

a

practice

efectivitat

seva

tural del

Montseny hi hauria un equipament mili
electriques d alta tensio i carreteres i
camins a desdir. Aquests fets, potser per Ilunyans 0
estatals, deixem de tenir-Ios en compte, pero po
'

AI

carrer

fet

un

del Rec -i

en

tan senzill com

la

casa

il-Iustratiu:

nurnero 15,

viscut sempre- fins als anys 50 va
d 'aiqua potable -d 'ad el nom del

on

passar-hi
carrer

en

la Verneda den

les

estacions

Franqueses. Travessava
"torrs" de

casa

deixadesa,
especialment en

creixent barri de

Canovelles-

el

i

les

del Rec, voltava la
a Palou, on s es

carrer

can

les conduccions
creuar

el riu

varen

en

tren

Congost,

Xarlet -avui el gran

convert!

es

ferrocarril,

a

en

i regava camps fins

gotava. Per
car-se,

Fortunv,

Granollers-Canovelles

de

i el

poble de

claveguera. Tota la fau

morir; els camps de conreu que regava varen
esdevenir blocs i, finalment, el de sempre; la mort
na va

ecologic important:

d 'un sistema
de volum d

Aquest

'aiqua
fet

tres llocs: el

del

1

m.

per 40

cms.

constant.

podrlem fer-Io
Mogent, sota
a

extensiu

molts

ells el notable peix "espinos"

a

molts al

el Castell de la Roca

animals,

entre

(gesterosteus aquela

tus] de biologia singular per a I estudi del compor
animal, i que tantes vegades havlem obser

tament
vat

en

excursions

escolars

que,

com

dels Itineraris de la Natura, portavern a
els alumnes del Col-Iegi d Ensenvanca

a

avancada

terme

amb

'

Mitjana de

Granollers. Avui, molts d 'aquests reservoris d 'aiqua

una

,.

un

xic rnes el

documentacio del

nostre

addicionar-hi

la

uns
vegada,
contingut faunistic i,
el
millor
cal
coneixer,
pos
afanys proteccionistes,
sible, les aspecies que I' integren. La presencia de
qualsevol animal, sigui del grup que es vulgui, ens

a

ha de

produir

una

satisfaccio i

encara

dirlem admi

racio. Es molt corrent, encara, en el nostre pais,
associar I' animal amb la intencionalitat de perse

quir-lo i, fins i tot, donar-li mort. La serp, eillan
gardaix, el rat-penat, i tants d 'altres essers son per
seguits i es considera un triomf, compartits per
del pobre
grups nombrosos, la persecucio i mort
De les

anima 10.

seves

virtuts

res

no

en

sabem; la

desconeguda; sols han
biologia
d
'una
manca
elemental
cultura, establir
sabut, per
es totalment

seva

una

els

riu

Valles, donava vida

Per tal d obten ir

del Rec
'

I 'altre costat del Pont de Ferro del

'

un rec

vivien, en nombre copies, anguiles, barbs, crustacis, moluscs, insectes aquatics i molts d altres
anima lets. Neixia

ja hem esmentat, nodreixi
contingut d 'aquesta comu nicacio.
el que

jo he

on

tre

'

xarxes

dem relacionar

deixar-nos

cripcio de les singularitats de cada especie. Heus
aci, perc.que en un oomentari escrit com el que es
hem dit que no era possible ni
tem fent, aixo ja
per la despesa que representa ni per I 'espai que exi
geix. Malgrat tot, hem d intentar -en les sessions
ja varern fer el possible- addicionar-hi alguns co
mentaris de biologia general que, complementant

que,

definitiva, es el que val. Si aix r s Ttaques fet, la
pineda no tindria caracter invasor, ni en el Parc Na
en

tar,

satisfets, ni tenir suficient justifi
cacio. No hi ha dubte que la sessio, acornpanvada
de diapositives, Ii donava un bon complement, rnes
encara si, addicionalment, es feia una petita des

podia

a

separacio

total

Iliga,
fer

no

de I 'ar anva amb I 'home;

res no

hi ha similituds. Qui es capac d 'arribar

a aquesta mena de gent, unes
manifestes? Qui pot intentar descobrir

comprendre,

identitats

les semblances, i menys cantar les virtuts, d uris es
sers que sols una cultura iniciada en la infantesa

podria
encara,

haver-los portat per altres camins?
en

un

pais

on

Estem,

supersticio i, mes, la igno
un bon grau, i les "carreques
la

rancia. ens domina en
anscdotiques" han de fer-se presents molt reitera
dament. Actes culturals son eficac vacuna que hem
d 'aplicar tan reiteradament com ens sigui possible.
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duccio de les

La fita de tot esser vivent
la cadena

Dins

bioloqica que den entrellacats,

intimament, les plantes arnb els an irnals i el seu
substrat, i I 'element complementari, constitu i't pels
diferents minerals. Directament
el "continuum

terrnediaris,

'

0

per

rnitja d

biologic" es

in

essencialment

aus

i

reptils

citar-les del tot, fins

fer-Ies

a

desapareixer.

reali

una

tat que necessita d

'aquests elements per a subsistir.
Deixar-ne rnalparats uns es comprometre els altres,
D' acf que el conservacionisme natu ral s
hagi de

L" alimentaci6 i I 'ordre social

contemplar dins d 'una panoramica integral,
preferencies.

primer Iloc, atengui el sosteniment racional de la
propia persona, haurem d 'acordar que la funcio

Tenint

'

La finalitat suprema de les

sense

especies vivents es

la

em

compte que cada individu cal que,en

nutritive ha d 'esser

un

capitol preocupant. Ja hem

directrius que componen
Malqrat tot, accions d 'ordre di

establert la Intima correlacio que hi ha entre els
components vius, animals i plantas. i els minerals.

+ambiental. troflc, cI irnatic, intraespec(fic 0
extraespecrfic, etc.- pressionen, generalment sense
presses, la incorporacio 0 rnodificacio de fisiolo
gies, morfologies, comportaments, etc. que provo

Aquests darters no son productes de primer ordre
pero sf complementaris que poden intervenir en les
funcions fisioloqiquss i qufrniquss de la diqestio i
assirnilacio consequents 0, uriicament, actuar d 'ele
ments rnecan ics en la practica al irnentaria -pedres
en I'estomac triturador daus, etc.- Les plantas
son, en definitiva, les "materies primeres" de I 'ali
mentacio, siguin les seves parts verdes, fruits i Ile
vors, 0 els productes rnes 0 menys fermentats, uti

fidel

perduracio,
el

codi

seu

a

unes

genetic.

vers,

quen la rnodificacio dels

"canons", diguem-ne, tra
"dissenvs" dels essers.
L "evoluclo predicada per Darwin i molts d
'altres,
cornplernentada amb les Ileis mendelianes, ha testi
ficat tots aquests raonaments, agil itzats, avu i dia,
dicionals i provoquen

nous

arnb les

noves directrius que dimanen dun molt
rnes profund coneixement de la qenetica i, espe

cialment, de I "arquitectura rnol-lecular. Aquestes

practiques son

utilitzades

els camps de les

en

plotacions industrials de bestiar i

24

especies,

=peixos en aiques contaminades- que deixen 0
impossibiliten ta practice essencial d 'aquesta faceta
bioloqica de la reproduccio, que pot cornencar per
allunvar determinades especies i acabar per incapa

no

afecten

ex

-cre

litzats tots ells per animals herblvors -amb deno

minacions

diferents, segons els elements utilitzats:
Ivers. fitofaqs, cacofaqs, carpofaqs, foliofaqs.
etc. 0 els animals +carruvors.
insectrvors, etc.- els
elements trofics, hem de reconeixer que uns son
gran

iem que sortosament- els animals selvatics mes
que d 'una manera marginal, rnitjancant I 'accio que

derivats de Is altres i

poden

per I 'astre

provocar-se amb els

de

tes

conreus

(rnics.

qu

activades

adobs, pesticides, plan

rnitjancant elements bio

rai

solar, el
Terra, aquell que,

la

'element mine

fotoslntesi

provocada

gran sostenidor de la vida

en

Ia

qui no fa res, es el punt
I 'ordre viu que podem contemplar. Eis

clau de tot

etc.

La practica reproductiva

extrets tots de I

rnitjancant

-terra-

com

'

per la

egipcis i molts d altres pobles varen tenir-li un
reconeixement de gratitud i justrcia que a nosaltres

consta.

creiem que

es un terna

apassionant

quantltat de sinqularitats i artificls de que
La copula te mecanismes especials, pero
considerem que es la pre-copula allo que annexio
na mes sofisticacions, algunes d elles de
gran visto
'

sitat,
ments

d 'altres notoria bellesa i sempre amb addita
i practiques on el ritme, la gesticulacio ola

simple mecanica,

portancia

d

estan presents i

'aquesta

facet a

evidencien la im

biologica.

La formacio del cau, niu

0

raco de cria es aix I

mateix, objecte d 'una cura especial, i

totho�

co

neix les

autentiques arquitectures que tradueixen
especies de mam(fers i, especialment, d 'aus.

moltes

La descendencia obtinguda presenta moltes va
uns son vivlpars, uns
altres, oVlpars; i uns

riants;

tercers -com la salamandra

i_pocs d 'altres- combi
ambdues funcions. La gestacio en el ventre de
les femelles no es adient comentar-Ia en aquesta

ens manes.

En els estudis

biologics, els afectes i mecan ismes
de I "alimentacio constitueixen un problema com
pel que fa a la captura de la presa, com
preparacio dels productes al imentaris
a consumir, la seva
composicio, etc. Aquest darrer
aspecte es molt important quan es preten adaptar
plex,

a

tant

I 'obtencio i

algun animal a la captivitat amb finalitats concre
tes -Parcs Zoologics, laboratoris,
experimentacio
en granges, etc.perque pot variar des de substan
cies unitaries, a una Ilarga Ilista d ·elements. Les
experiencies que hem pogut obtenir en el Parc Zo
ologic de Barcelona ens podrien donar motiu de
comunicacions tan interessants com impensades en

nen

aquesta concreta tematica.
Derivades del proces alimentari

senzilla descripcio; la incubacio dels ous, con
trariament, presenta mo Ites variants, totes elles
molt estudiades: alternancies del mascle i la feme
Ila, sofisticacio del niu propi 0 utilitzacio del d 'al

criu

tan

tres

especies -cucut-,

cions

a

les

cries

etc.

ocuparien

Finalment,

les

aten

espai: aus
"nidofiles" 0 be "nidlfugues", segons si els pollets
romanin molt de temps al niu 0 be tot seguit se

n

'allunyen,

un

gran

etc.

La dessecacio de les

re

terior. Un

examen acurat d' aquestes formacions
pot donar una informacio molt extensa de la
fauna integrada dins el "territori" on actua I' oliba,
ens

convertint-se

ports -trial, etc.- I 'accio industrial i els diposits
d 'escombraries i les deixalles de manufacturats i re

nyaire

determinades i

d 'ordre qu

negatives

lniic, son

contra

causes

la normal

ben

repro-

per

exemple, I' oliba utilitza com a elements alimenta
ris petits mam(fers i algun ocell, dels quais assimila
les parts carniques pero no els pels, plomes, ossos,
becs, etc., materials amb els que confecciona unes
pilotes anomenades agropil-Ies, que expulsa a I 'ex

zones humides, els incedis
forestals, les practiques indeterminades de certs es

sidus, especialment

podrlem des

consequencies veritablement notables;

anar

mes

en
original practica analltica sense
Iluny del Iloc fix on roman aquest rapi

per passar el dia.

La successio d 'animals que juguen el doble pa
per de "depredadors" -consumidors d' altres

"presa" -productes
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anomenades

"cadenes

quais la composicio

alirnentaries"

respon ales

la comunitat i del territori

de

les

afanys perfeccionistes semblants als que pugui te
nir I'home sota els signes del proqres cultural.
Una estirnacio que ens ha de quedar clara es la

disponibilitats de

viuen.

on

diferenciacio

Ordre social i comunitats
Pot

que -amb

ser

desconeixement lamenta

un

pugui semblar que els essers en la Natura
son completament Iliures, sense condicionaments,
ordre ni jerarquia que els Iligui ales Ileis concretes.
Es pari a i defineix, amb reiterada i equivocada fre
ble-

ens

"engabiat". Totes

I'

opinions han de

les

ser

respec

tades i escoltades, especialment quan hi ha fona
mentacions val ides. No es aquest el moment de
discutir

problernatica

una

animals i altres la voldr(em

entre uns

com un "canvi de situacio ", potser duna
"nova filosofia de la vida". Aquestes expressions

definir

tenen un sentit antropoloqic i no poden
acceptades sota uns signes estrictament biolo
gics, pero, incapacitats per a un rnes extens i cien

sabem que
ser

els

tfflc

tiva

d

"piramidal ",

rents segons Ilurs

'

acord amb valoracions

i

biologic general
25

de la

quedara situat

I' home

exemple,

intel-liqencia

en

"territor!",

les

seves

0

sigui

activitats

amb la maxima

pecialment

en

en

no

espai
i

biologiques

on

piramide

desenrotlla

que es defensat

'

delimitar-Ios -per tal d evitar la
daltres animals- amb signes concrets:

-orina, excrements, secrecions odor(feres,
'

d aconsegu ir

miren
i

allunyar les

o

la

perdua

causes

d

la

conservar

0

seva

etc.-

(

integritat

d 'enfrontarnents

'aquestes arees

tan

-agresivitat
patentitzades. EI

concepts de "Biorna" defineix una comunitat eco
lcqica establerta entre vegetals i essers animals,

pero referida
de

a

gran
"Ninxol

0 regions naturals i, per tant,
Contrariament. els anomenats

espais

extensio.

ecologic" queda circumscrit
delimitades i especialitzades.

"acte

ell

sense

no

cura.

necessita

intel-ligent"

laprenentatqe,

obtindrern cap resposta

0

traduc

cia. Poden fer-se moltes consideracions sobre lacte

inte-ligent i laprenentatqe que Ii cal. Ens limitarem

pero,

definir-Io dient que es "una

a

consequencia"

gans de Is sentits,

solen

especies
inqerencia

podr(em pensar-nos, i cal

com

estudiar-Ios amb molta rnes
L'

progenitors,
ffers, etc.)

concret,

la

en

son tan senzills

seus

crits d 'ocells imam

laspecte

majoria de casos, es
els per (odes reproductius. Moltes
energia

0

en

el vertex de la

un

ffers, les boques dels ocells

en

corresponent.
Retornant al concepte de "II ibertat", assenyala
rem que cada animal 0 grup queda circumscrit en
un

i que

que va rnes enlla del que capten els organs dels sen
tits. Es a dir, el rnon perceptiu, per rnitja dels or

que determinen i compo

els diferents estrats. Per

nen

dife

jerarquies, perfeccionament fisio

logic, preterericies, etc.,

es

mam

puix
sota una perspec

genetic,

pot veure, els actes instintius (el mamar
que s 'obren per

Com

molts dels cants

d acontentar-nos amb

_haurem

raonament,

codi

seu

beneficiar-se del menjar ofert pels

'

aquesta trival consideracio.
Eis animals estan estructurats

el

en

queda alliberada.

sols volem refermar el concepte que I 'animal "lliu
re" no existeix =inclos I' home- i que la diferen
cia essencial

"aprenentatqe ".

...

Nosaltres

extensa.

tan

i

condicionaments que cada

a) Que hi hagi un "estfrnul signe".
b) Existencia d un "receptor" 0 desencadenant.
c) Que la percepcio entri per la periferia cere
bral del receptor i ell laccepti (filtre peri
feric},
d) Que seguidament passi a centre nervios i, aixf
mateix, sigui acceptada (filtre central), i
e) Si tot esdeve d 'aquesta manera la conducta

"

exemple,

uns

especie porta impresos
podr(em resumir en:

dins el context dels Parcs Zoo logics, per
de I' animal "ll iure
i de lultratqe de

quencia,

"instint"

entre

EI primer requereix

a zones

molt

transmet inforrnacio -dins la

ens

ciencia Etoloqica aquests enriquiments de dades es
coneix amb el nom d "umwelt"- que recullen les
'

diverses arees cerebrals

idonies, i aquestes, elabo

rant-Ies,

consequencies mes

en

treuen unes

subs

complexes, que les reaccions -no ela
borades- pels "actes instintius".
La "cornunlcacio" 0 "Henquatqe animal" pot

tancioses

0

participar

d 'arnbdues manifestacions descrites:

ser

aplica les directrius del seu
codi genetic, amb tot el proces que hem anunciat,
o
be, anant mes enlla, elaborar les expressions,
"aprenent" dels seus progenitors 0 companys de
qrup, i aconseguint quelcom mes complex: els
ocells de cant modifiquen i enriqueixen les seves
expressions de la "siringe", escoltant d 'altres can
tors mes perfeccionats 0 adhuc, rnitjancant artificis
musicals mecanics: alguns papagais aprenen a "en
raonar"; hi han xirnpances que poden expressar-se
un

acte

instintiu que

rnitjancant gesticulacions
unes

250 diferents- de

fitxes -han arribat

0

Ilenguatge dels sords-rnuts,

a

molt semblant al

manera

La comunicacio

etc.

pot esser "visual" [aquiles. ocells de niu), "olfacti
I nstint i aprenentatge
"ordenats"
-amb

cada

en

totes

les

manera

variants

senzill

0

que

poguem

establir

"comportament animal"
complex, segons I 'angle des d 'on volguem

especie observa

analitzar-Io. La

metodologies

un

cornpltcacio

que observa i

es

deriva de les moltes

les variacions que es

capaca de donar-Ios d 'acord amb les seves possibili
tats rnecaniques i intel-Iectives. La senzilla sera
d 'estlrnacio convencional
mem

d

animal

'

i, segons nosaltres, lesti

acord amb el concepte que cada especie
limita a una conducta suficient per a so

es

breviure,

garantint

la

(gos, formigues) i "acuustica" (balenes, etc.).
Aquestes tres essencials expressivitats es designen
amb el nom etolcqic de"triangle del man receptiu"
ve"

que els animals romanen
les "ptramldes" 0 els "ecosistemes"

De la mateixa

seva

perdurabilitat,

sense

Molts animals fan servir al

'

hora rnes d 'una d 'a

questes facultats; les abelles, amb les seves cornpli
cades dances, en poden ser un autentic exemple.
concreta del que

Aixf mateix cal aclarir la distincio
"facultat d

'

significa
puix poden portar-nos

imitacio
a

"

i

"intel-I iqencia",

la confusio. La "creativi

tat" es una facultat intel-Iectiva amb que I' home
es defineix i pren la singularitat d 'ocupar el vertex
de

la

"pirarnlde bioloqica"

amb tota

propietat,

que tal facultat lallunvi -com algu preten=
de qualsevol concornitancia amb el man animal.
sense
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I' Area de Ciencies Natu
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Montagud, documentats

i Elia

vives

I' agra irnent

constar

Toni

a

en ma

ornitofauna del Valles.

EI treball de sonoritzaci6 dels texts, feina corn
plexa, varern portar-Ia a terme amb lamic Sr. Az·

piazu Casellas. A

tots

ells, el

aqrairnent.

nostre
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Relaci6 de les especies de vertebrats que componen la fauna del Valles Oriental

En

aquesta segona part farem

recopilacio

una

dels animals vertebrats que, sense esser exhaustiva,
incorpori la major part dels existents, tenint en

compte lIurs condicions de sedentaris, nidificants,
hivernants i alguns esporadics que podern, de tant
en

tant.

veure

passar

en

les

epoques

de

miqracio, ja

Nuclis urbans i

zones

habitades
Per tal d evitar desorientacions
nomenclatura dels
teixa

0

adoptarern,

direccio nord, retornant a altres habitats
sigui
on nidificaran, 0 be estacionats en les nostres con

da per altres bioleqs, sigui en conferencies 0
nicacions escrites, puix sense voler caure

trades buscant

plagi -per aixo ho aclarim-

en

unes

millors condicions

trofiques, mes adients
Aquestes argumentacions i
o

ales

seves

climatiques
exigencies.

cites tindran un cert ca
racter convencional, de la mateixa manera que pas
sara quan relacionem els "biotops" en que els en
ni son exactes i

quadrarem, puix
da

especie

-excepte algunes d 'elles- superposades mol

cret
tes

resta en un

delimitats, ni ca
medi geofisic i biologic con

vegades. Entenem, pero,

pas la de buscar exactituds

que la

pretensio

rnaternatiques

ni

no

es

caure

des i

allunyen

ens

semblen

treball d

investiqacio -del qual

una

sense

voler dir que

subordinaci6, pero

ha modificat el medi

0

ha

labrlqall,

privilegiada

que constitueix

les comarques
del Valles, especialment si hi addicionem el Mont
molts diferents
senv, puix ens permet "viure
"biotops" que des dels estadis subalpins arriben
fins ales suavitats mediterranies.
"

un

seva

'aquetls

etc. els fa acceptar aquests

"cornensalismes"

activitat

proporcionat elements

lIocs- per a desenrotllar-hi les seves
part d 'elles. La seguretat, els elements
autentics

terra

en

encerta

aquell hi tingui

Sl que amb la

que els animals han acceptat, -d

allunyats- sino explanar una visio generalitzada de
la riquesa i nomenclatura dels essers que, junt amb
tots nosaltres, ens acompanyen en aquest tros de

n

cornu

confusionismes.

indirectarnant,

estern ben

un

la

La comunitat que cornpren aquesta tipologia
ens es donada per laccio de I' home, directament 0

'

en

en

que esmentarem, la ma
sembi ant denominacio que ha sigut ernpra

biotops

0

altres

biologies 0
alimentaris,

oportunismes,

-animals

que

viuen

'

d altres

sense

perjudicar-Ios- que els han

conven

cut a establir-se.

L' ordre que adoptarem en la
ressenya de les
especies sera el sequent: Nom cornu catala: nom
cornu castella; nom cientlfic (Hatr): ordre
(catata},
i fam II ia (IIaH).
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MAMIFERS: Rata comuna; Rata comun: Rattus norvegicus; Rosegadors; Muridae.
Ratol i casola: Raton casero; Mus musculus; Rosegadors; Muridae.
Rata

pinyada

Murcielaqo cornun: Pipistrellus pipistrellus; Ouiropters: Rhinolophidae.

comuna;

OCELLS: Oreneta

vulgar; Golondrina cornun: Hirundo rustica; Passeriformes; Hirundinidae.

Falciot negre; Vencejo cornun: Apus apus; Apodiformes; Apodidae.
Oreneta cua blanca; Avion comun: Delichon urbica; Passeriformes; Hirundinidae.
Pardal cornu: Gorrion cornu n; Passer domesticus; Passeriformes; Ploceidae.
Verdum; Verderon cornun: Carduelis chloris; Passeriformes; Fringilidae.

Mallerenga petita; Carbonero garrapinos; Parus ater; Passeriformes; Paridae.
Titella; Bisbita cornun: Anthus pratensis; Passeriformes; Motacillidae.
Oliba: Lechuza; Tvto alba; Estrigiformes; Strigidae.
Gralla; Grajilla; Corvus monedula; Passeriformes; Corvidae.
Estornell vulgar; Estornino pinto; Sturnus vulgaris; Passeriformes; Sturnidae.
Estornell negre; Estornino negro; Sturnus unicolor;

Passeriformes; Sturnidae.

REPTI LS: Colobra d

'aiqua: Culebra de collar; Natrix natrix; Esquamata; Colobridae.
Drago; Salamanquesa; Tarentola rnauritanica: Esquamata; Geckonidae.

Conreus i

erms

Aquesta comunitat te moltes semblances amb
descrita, puix els camps conreats
denuncien la presencia activa de I' home i alguna
I' anteriorment

edificacio. La conca del riu Besos Ii dona
tat d 'establir moltes terres de regadiu, i la
de sequeral
amb

tota

0

una

camps abandonats i boscs

succecio d

'

herbes molt

oportuni
resta

son

malparats,

importants

satisfer les

a

apetencies dels

MAMI FERS: Mostela;

pen de les
n

caracterlstiques

d 'altres variades

itats.

Comadreja; Mustela nivalis; Carn (vors: Mustelidae.

Rata negra; Rata campestre; Rattus rattus;

Rosegadors;

Muridae.

Erico fosc; Erizo cornun: Erinaceus europaeus; lnsectivors: Erinacidae.
Conill de bosc; Conejo; Oryctolagus cuniculus; Lagomorfs; Leporidae.
Erico clar; Erizo moruno; Erinaceus algirus; Insectlvors; Soricidae; Erinacidae.

Musaranya cornu;

que hi fan

,

amb oportunitats de recollida de fruits i Ilavors per
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animals

estada, molts d 'ells, permanent. Es un dels medis
rebost rnes rics de que pot disposar-se i al qual,
potser, podriem afegir els jardins, plantacions
practicades aixf mateix, per I' home, i que pertici

Musarafia cornun: Crocidura russula; Insectlvors; Soricidae.

Musaranveta: Musarafiita; Suncus etruscus; Insectlvors; Soricidae.
Talpo cornu: Topillo comun: Pitymys duodecimcostatus; Rosegadors. Microtidae.
Ratoll de camp; Raton moruno: Mus spretus; Rosegadors; Muridae.
Rata negra; Rata campestre; Rattus rattus; Rosegadors; Muridae.
OCELLS: Esmerla; Esrnerejon: Falco columbarius; Falconiformes; Falconidae.
Mila negre; Milano negro; Milvus migrans; Accipitriformes; Accipitridae.
Mila reial; Milano real; Milvus milvus;

Accipitriformes; Accipitridae.
Esparver cendros: Aguilucho cenizo; Circus pygargus; Accipitriformes.
Guatlla; Codorniz; Coturnix coturnix; Galliformes; Phasianidae; Accipitridae.
Perdiu cornu: Perdiz roja; Alectoris rufa; Galliformes; Phasianidae.
Coli; Colin de Virginia; Colinus virginianus; Galliformes; Phasianidae.
Faisa: Faisan cornun: Phasianus colchicus; Galliformes; Phasianidae.
Guatlla maresa; Guion de codornices; Crex crex; Galliformes; Rallidae.
Daurada; Chorlito dorado cornun: Pluvial is apricaria; Charadriiformes; Charaiidae.
Fredeluga; Avefria; Vanellus vanellus; Charadriiformes; Charaiidae.
Torlit; Alcaravan: Burhinus oedicnemus; Charadriiformes; Burhinidae.
Gavina vulgar; Gaviota reidora; Larus ridibundus; Charadriiformes;
Mussol cornu: Mochuelo cornun: Athene noctua; Estrigiformes; Strigidae.
Xot; Autillo; Otus Scops; Estrigiformes; Strigidae.

Gaig blau; Carraca; Coracias garrulus; Coraciiformes; Coraciidae.
Abellerol; Abejarruco; Merops apiaster; Coraciiformes; Meropidae.
Puput; Abubilla; Upupa epops; Coraciiformes; Upipidae.
Terrerola vulgar; Terrera comun: calandrella cinerea; Passeriformes;

Alaudidae.

Cogullada vulgar; Cogujada cornun: Galerida cristata; Passeriformes; Alaudidae.
Cuareta blanca; Lavandera blanca; Motacilla alba; Passeriformes; Motacillidae.
Capsigrany; Alcaudon cornun: Lanius senator; Passeriformes; Laniidae.
Cucut reial; Orlalo; Clamator glandarius; Cuculiformes; Cuculidae.

Xot; Autillo; Otus scops; Estrigiformes; Strigidae.
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Abellerol; Abejarruco; Merops apiaster; Coraciiformes; Meropidae.
Puput; Abubilla; Upupa epops; Coraciiformes; Upupidae.
Capsigrany; Alcaudon cornun: Passeriformes; Lan idae.
Bitxac cornu: Tarabilla comun: Passeriiformes; Turdinae.
Sit negre; Escribano montesino; Passeriformes; Emberizidae.
Cruixidell; Triguero; Passeriformes; Emberizidae.

Gratapallers; Escribano sotefio: Emberiza cirlus; Passeriformes; Emberizidae.
Pinsa cornu: Pinzon vulgar; Fringilla coelebs; Passeriformes; Fringillidae.
Passarell cornu: Pardillo cornun: Acanthis Cannabina; Passeriformes, Fringillidae.
Pardal xarrec; Gorrion molinero; Passeriformes; Ploceidae.
Comella negra; Corneja negra; Corvus corone; Passeriformes; Corvidae.

Garsa; Urraca; Pica pica; Passeriformes; Corvidae.
Griva cerdana; Zorzal real; Turdus pilaris; Passeriformes; Muscicapidae:
Gafarro: Verdecillo; Serinus serinus; Passeriformes; Fringillidae.
Piula gola-roja; Bisbita gorgirrojo; Anthus cervinus; Passeriformes; Motacillidae.
Gavia fosc; Gaviota sombria; Larus fuscus; Charadriiformes; Laridae.
Esparver d 'estanv: Aguilucho palido: Circus cyaneus; Accipitriformes; Acccipitridae.

Trobat; Bisbita campestre; Anthus campestris; Passeriformes; Motacillidae.
Arpelia vulgar; Aguilucho lagunero; Circus aeroginosus; Accipitriformes; Accipitridae.
Falco cama-roig; Cernicalo patirrojo; Falco vespertinus;
Siso: Sison; Otis tetrax; Gruiformes; Rallidae.
Gorriol

Falconitorrnes:

Falconidae.

pit-roig; Chorlito carambolo; Eudromias morinellus; Charadriiformes; Charadriidae.

Bitxac rogenc; Tarabilla nortefia: Sachicola rubreta;
Passeriformes; Muscicapidae.
Hortala: Escribano hortelano; Emberiza hortulana; Passeriformes; Paridae.
Tord

ala-roig;

Zorzal

alirrojo; Turdus aliacus; Passeriformes; Muscicapidae (Turdinae).

Griva cerdana; Zorzal real; Turdus pilaris; Passeriformes;
Muscicapidae. (Turdinae).
Verderola; Escribano cerillo; Emberiza citrinella; Passeriformes; Emberizidae.
Pinsa mec; Pinzon real;

Fringilla montifringilla; Passeriformes; Fringiliidae

AMFIBIS:

Gripau petit; Sapillo moteado; Pelodites punctatus; Anomocels; Pelobatidae.
Gripau desperons: Sapo de espuelas; Pelobates cultripes; Anornocels. Pelobatidae.
Gripau corredor; Sapo corredor; Bufo calamita; Procels: Bufonidae.
Totil: Sapo partero; Alytes obstetricans; Opistocels: Discoglossidae.
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REPTILS: Llangardaix;

Lagarto ocelado; Lacerta lepida; Esquamats; l.acertidae.
Serp verda; Culebra bastarda; Malpolon Monspessulanus; Esquamats; Colubridae.
Sargantana cornu: Lagartija comun: Podarcis hispanica: Esquamats; Lacertidae.
Serp blanca; Culebra de escalera; Elaphe scalaris; Esquamats; Colubridae.

Vores de rius i aiques corrents i estancades
Es

gua,

una

comunitat molt

perque

part,

perc,

ment

te

una

singularitzada per
dependencia directa amb

per altre costat,

liquid

en

en

res"

Malgrat tot,

trobar-se aquest ele

liocs ambientals molt

diferents, fa

tingui multiples possibilitats. Tarnbe I "aiqua

que

pot trobar-se
des: aigua

en

condicions sensiblement distancia

de rius, de fonts, de basses de re
bestiar, rescloses, etc. Aixi mateix
poden romandre embassades, lentes 0 rap ides, ne
tes 0 contaminades, "dures" (calcaries) 0
"Ileugegar

0

corrent

abeurar el

(sense

una

I 'ai

qairebe

substancies

dissoltes, etc.).

la fauna d aquests medis naturals es

rica, especialment afavorint el desenvolupament de
larves de moltes especies que tenen imposats
aquests tipus de biologia. Es facil de comprendra
que la disponibilitat d 'aquest medi, basicarnen t tan
concret, esta subjecte, en moltes ocasions, a fortes
alteracions i, fins i tot, a I 'esqotarnent, circumstan
cia que deixa malparats, repetides vegades, els
cicles vitals.

MAMi FERS: Lludria; Nutria; Lutra; Carnivors; Mustelidae.
Musaranya d 'aiqua: Musqafio de Cabrera; Neomys anomalus; I nsectivors; Soricidae.
Rata d 'aiqua: Rata de agua; Arvicola sapidus; Rosegadors; Microtidae.
OCELLS� Arpella vulgar; Aguilucho lagunero; Circus aeruginosus; Accipitriformes; Accipitridae.

Blauet; Martin pescador; Alcedo atthis; Coraciiformes; Alcedinidae.
Agro roig; Garza imperial; Ardea purpurea: Ciconiiformes; Ardeidae.
Bernat pescaire; Garza real; Ardea cinerea; Ciconiiformes; Ardeidae.
Martinet blanc; Garceta cornun: Egretta garzetta; Circoniiformes; Ardeidae.
Martinet de nit; Martinete; Nycticorax nycticorax; Ciconiiformes; Ardeidae.
Martinet menut; Avetorilio cornun: Ixobrychus minutus; Ciconiiformes; Ardeidae.
Hasclo: Rascon; Ralius aquaticus; Gruiforrnes: Raliidae.
Fotja; Focha cornun: Fulica atra; Gruifolmes; Raliidae.
Polla d

'aiqua:

Polla de agua; Gallinula

chloropus; Gruiformes; Rallidae.
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Xarrasclet; Cerceta carretona; Anas querquedula; Anseriformes; Anatidae.
Anec

cuallarg; Anade rabudo; Anas acuta; Anseriformes; Anatidae.
coll-verd; Anade real; Anas platyrhynchos; Anseriformes; Anatidae.
Gavina vulgar; Gaviota reidora; Larus ridibundus; Charadriiformes; Laridae.
Gavia fosc; Gaviota sombria; Larus fuscus; Charadriiformes; Laridae.
Xivitona vulgar; Andarrios chico; Tringahypoleucus;Charadriiformes; Tringinae.
Gamba roja pintada; Archibebe oscuro; Tringa erythopus; Charadriiformes; Tringinae.
Gamba roja vulgar; Archibebe cornun: Tringa totanus; Charadriiformes; Tringinae.
Gorriol petit; Chorlitejo chico; Charadrius dubius; Charadriiformes; Charadriidae.
Cames lIargues; Ciquefiela: Himantopus himantopus; Charadriiformes; Recurvirostridae.
Oreneta de ribera; Avion zapador; Riparia riparia; Passeriformes; Hirundinidae.
Oriol; Oropendola: Oriolus oriolus; Passeriforrnes- Oriolidae.
Cuereta groga; Lavandera boyera; Motacilla flava; Passeriformes; Motacill idae.
Boscarla de canyar; Carricero cornun: Acrocephalus scirpaceus; Passeriformes Muscicapidae.
Rossinyol; Ruisefior: Luscinia megarhynchos; Passeriformes; Turdinae.
Merla d 'aiqua: Mirlo acuatico: Cinclus cinclus; Passeriformes; Cinclidae:
Cuereta torrentera; Lavandera cascadefia: Motacilla cinerea; Passeriformes; Motacillidae.
Papamosques gris; Papamoscas gris; Muscicapa striata; Passeriformes; Muscicapidae.
Rossinyol bastard; Huisefior bastardo; Cettia; Passeriformes; Muscicapidae.
Balquer; Carricero tordal; Acrocephalus arundinaceus; Passeriformes; Muscicapidae.
Xarxet cornu: Cerceta comun: Anas crecca; Anseriformes; Anatidae.
Becadel( sord; Agachadiza chica; Lymnocriptes minimus; Charadriiformes; Scolopacidae.
Xivita; Andarrios grande; Tringa chropus; Charadriiformes; Tringinae.
Anec

AMFIBIS: Granota cornu: Rana comun: Rana perezi; Diplaciocels; Ranidae.
Granota roja; Rana roja; Rana temporaria; Diplaciocels: Ranidae.

Reineta; Ranita de San Antonio; Hyla meridionalis; Procels: Hylidae.
Trite pirinenc; Triton pirenaico; Euproctus asper; Salamandrids; Salamandridae.
Trite jaspiat; Triton jaspedao; Triturus marmoratus; Salamandrids; Salamandridae.

daiqua: Culebra de collar; Natrix natrix; Esquamats; Colubridae.
Esquamats. Colubridae.
Tortuga d 'aiqua: Galapaqo leproso; Maurenys caspica; Ouelonis: Emydidae.

REPTILS: Colobra

Colobra escun;:onera; Culebra viperina; Natrix maura;
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PEIXOS:

Anguila; Anguila; Anguilla anguilla; Anguiliformes; Anguillidae.
Bagra; Cacho; Leuciscus cephalus; Cipriniformes; Ciprinidae.
Bagra idus; Idus; Leuciscus idus; Cipriniformes; Ciprinidae.
Barb; Barbo comun: Barbus barbus; Cipriniformes; Ciprinidae.
Carpi; Carpin: Carassius carassius; Cipriniformes; Ciprinidae.
Peix vermeil; Pez rojo; Carassius auratus; Chipriniformes; Ciprinidae.
Carpa; Carpa; Cyprinus carpio; Cipriniformes;Ciprinidae.
Truita; Trucha; Salrno trutta; Clupeiformes; Safmonidae.
Barb de muntanya; Barbo de montana; Barbus meridional is; Cipriniformes; Ciprinidae.
Barb roig; Foxino comun: Phoxinus phoxinus; Cipriniformes; Ciprinidae.

Alzinar i suredes
L 'alzina es I 'arbre per excel-lencia de les nostres
con trades

vallesanes, i la majoria del bosc estaria

format per aquesta
cia

de I' home

no

indirectes, deixant que la pine
la seva forca, entre d 'altres, d un crei

directes

pressions
da estenques
xement rnes

especie vegetal si la interferen
I' haques destru it rnitjancant

0

faci], rapid

L 'alzinar es

un

especies,

abrigall de

gran

positivitat per

el substrat
la

manca

bre

d

'

sec

que I

a

d

essers

te

'adaptacio

aus, mancades d 'un notable grau

al vol.

I' alzinar-

encara

sol.Ta que un gran nom
puguin viure: molts insectes,

hi

no

La sureda es

a causa

'envolta, la densitat arborea, i

del benefici del

reptils i diverses

i resistent al foc.

de la perennitat de la co
bertura foliacia que ofereix. Contrariarnent la man
ca de sol, i fins i tot de lIum, fa que la vegetaci6 simoltes

gui relativament pobre i els animals trobin pocs
productes alimentaris, cosa que els obliga a cercar
los en altres indrets mes profitosos. Per altra part,

un

on

altre estrat -dels diversos que
condicions de sequetat son

les

mes altes que les de I 'alzinar.

MAMIFERS: Erico fosc; Erizo cornun: Erinaceus europaeus; Insertivors; Erinacidae.
Raton de campo; Apodemus sylvaticus; Rosegadors; Muridae.
Ratoli de

bose:

Toplllo

rojo; CI;thrionomys glarceolus; Rosegadors; Microtidae.
Talpo roig;
Lir6n
careto; Elyomys quercinus; Rosegadors; Gliridae.
Rata cellarda;
Conill de bose: Conejo de bosque; Oryctalagus cuniculus; Lagomorf; Leporidae.
Geneta; Gineta; Genetta genetta; Carruvors: Viverridae.
Gat mesquer; Gato montes; Felia

sylvestris; Carn rvors: Felidae.

(1986)
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Teixo: Tejon; Meles meles; Carnlvors; Mustelidae.
Guineu; Zorro; Vulpes vulpes; Carnlvors; Canidae.
Senglar; Jaball; Sus scrofa; Artiodactils: Suidae.
Rata

pinyada de

Murcielaqo troglodita; Ouiropters: Vespertilionidae.
grande; Rhinolophus ferrum-equinum; Ouircpters.Rhvnolophidae.
Aguila rr.ercenca: Aguila culebrera; Circaetus gallicus; Accipitriformes; Accipitridae.
Gamarus: Carabo: Strix aluco; Strigiformes; Strigidae.
Tudo: Paloma torcaz; Columba palumbus; Columbiformes; Columbidae.
cova;

Rat-Penat de ferradura grosa; Rinolofo

Merla; Mirlo; Turdus merula; Passeriformes; Turdinae.
Gaig; Arrendajo cornun: Garrulus glandarius; Passeriformes; Corvidae.

Mallerenga blava; Herredillo comun: Parus cae.ruleus; Passeriformes; Paridae.
Pit-roig; Petitrrojo; Erithacus rubecula; Passeriformes; Mucicapidae.
Cargolet; Choch In; Troglodytes troglodytes; Passeriformes; Troglotytidae.
Astor; Azor; Accipiter gentilis; Accipitriformes; Accipitridae.
Esparver vulgar; Gavilan comun: Accipitriformes; Accipitridae.
Tortora: tortola: Streptopelia turtur; Columbiformes; Columbidae.
Mosquiter groc petit; Mosquitero cornun: Phylloscopus collybita; Passeriformes; Muscicapidae.
Bruel; Reyezuelo listado; Regulus iqnicapillus: Passeriformes; Muscicapidae.
AMFIBIS:

Salamandra; Salamandra; Salamandra Salamandra; Salamandrids; Salamandridae.
meridional; Esquamats; Colobridae.

Colobra Ilisa; Culebra lisa

Pinedes i brolles

Es
d

cos

si6 i

una

comunitat que ha substituit els veils bos

'alzmes. pero que avui dia te

forca. Terres

una

gran exten

seques iamb poca terra, situades

baixes, son els estadis rnes facilment ocu
pats pels pins. L 'accio de I' home, tallant lalzinar
per beneficiar la fusta; la seva reqistencia al foc
(especies pir ofites) i un creixement relativament
en zones
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rapid

en

comparaci6

amb

lalzina, han fet creixer,

en

camps i

vinyes abandonades, brolles de moltes

especies

que, envoltades pels pins, han donat Iloc a
la integraci6 de grans masses verdes d 'aquesta co
munitat.

Eis animals que hi
part, de

labriqall

lies perennes, amb
en

habiten, participen,

que els concedeixen les

lavantatqe

d

'

en

bona

seves

esser rnes

aliments i insolaci6.

MAMI FERS:

Esquirol; Ardilla; Sciurus vulgaris; Rosegadors; Sciuridae.
Rap-penat mediterrani de ferratura; Rinolofo rnediterraneo; Rhinolophus eurydale; Ouirooters:
Rhinolophidae.
Erico clar;Erizo; Erinaceus algirus· Insectivors; Erinicidae
Conill de bosc; Conejo de bosque; Oryctolagus cuniculus; Lagomorfs; Leporidae.

OCELLS: Falco mostatxut; Alcotan: Falco subbuteo; Falconiformes; Falconidae.
Esparver cendros: Aguilucho cenizo; Circus pygargus; Accipitriformes; Accipitridae.

Aligot; Ratonero cornun: Buteo buteo; Accipitriformes; Accipitridae.
Astor; Azor; Accipiter gentilis; Accipitriformes; Accipitridae.
Picot verd; Pito real; Picus viridis; Coraciiformes; Picidae.
Cucut; Cuco; Cuculus canorus; Cucufiformes; Cuculidae.

Enganyapastors; Chotacabras gris; Caprimulgus

europaeus;

Caprimulgiformes; Caprimulgidae.

Colltort; Torcecuello; Jynx torquilla; Piciformes; Picidae.
Tortora; Tortola cornun: Streptopelia turtur; Columbiformes; Columbidae.
Rossinyol; Ruisefior: Luscinia megarhynchoa; Paseriformes; Turdinidae.
Oriol; Oropendola: Oriolus oriolus; Paseriformes; Turdinidae; Oriolidae.
Mallerenga carbonera; Carbonero cornun: Parus major; Paseriformes; Paridae.
Siboc; Chotocabras pardo; Caprimulgus ruficolis; Caprimulgiformes; Caprimulgidae.
Botxl; Alcaudon real; Lanius Excubitor; Paseriformes; Laniidae.
Cargolet; Choch In; Troglodytes troglodytes; Paseriformes; Troglodytidae.
Tallarol gros; Curruca mosquitera; paseriformes; Muscicapidae.
Tallarol de casquet; Curruca capirotada; Sylvia atricapilla; Paseriformes;
Tallarol capnegre; Curruca cabecinegra; Sylvia

Muscicapidae.
melanocephala; Paseriformes; Muscicapidae.
Tallarol de garriga; Cucurruca carrasquefia:
Sylvia cantillans; Paseriformes muscicapidae.
Tallareta cuallarga; Curruca rabilarga; Sylvia
undata; Paseriformes; Muscicapidae.
Mosquiter pal-lid; Mosquetero papialbo; Phylloscopus bonelli; Paseriformes
Muscicapidae.
Mallerenga emplomallada; Herrerillo capuchino; Parus cristatus; Paseriformes

Mallerenga petita;

Carbonero garrapinos; Parus ater;

;

Paridae.

Paseriformes; Paridae.
Raspinell cornu: Agateador cornun: Certhia bratchydactyla; Paseriformes; Certhilidae.
Trencapinyes cornu: Piquituerto comun: Loxia curvirrostra; Passeriformes; Fringillidae.
Mastegatatxes; Papamoscas cerrojillo; Ficedula hypoleuca; Paseriformes; Muscicapinae.
Lluer; l.uqano: Carduelis spinus; Paseriformes; Fringillidae.
Cadernera; Jilguero;Carduelis carduelis; Paseriformes; Fringillidae.
Tallarol emmascarat; Curruca mirlona;
Paseriformes; Muscicapidae.
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REPTI LS: Tortuga; Tortuga rnediterranea: Testudo hermanni; Quelonis; Testudinae.
Sargantana cuallarga; Lagartija colilarga; Psammodromus algirus; Esquamats; Lacertidae.

Sargantanet petit; Lagartija cenicienta; Psammodromus hispanicus; Esquamats; Lacertidae.
Escurco morrut; Vibora hocicuda; Vipera latasti; Esquamats; Viperidae.

Roquissards i penya-segats
Aquests dos

noms

volen reunir

unes

amb notories concornitancles

Aquestes especials condicions fan que Ja seva
sigui especialment pobre i, moltes
voltes, accidental, be sigui per buscar-hi refugi,
abrigall i esquerdes adients on practicar la nidifica
cio. practice que correspont, especialment, als pe

comunitats

fauna sedentaria

I

'enserns,
perc. que
participen de sensibles diferencies. Ambdues s6n
pobres de vegetaci6, per la manca de terra fer til,
especialment d arbrat, encara que els matolls i
alguns arbusts aconsegueixen arrelar-hi.
a

'

MAMiFERS:

nya-segats.

Rata pinyada ratera; Murcielaqo ratero; Myotis myotis; Ouiropters: Vespertilionidae.

Aguila daurada; Aguila real; Aquila chrysaetus; Accipitriformes; Accipitridae.
Xoriguer gros; Cernicalo vulgar; Falco tinnunculus: Falconiformes; Falcanidae.
Falco peleqr i: Halcon cornun: Falco peregrinus; Falconiformes; Falconidae.
Duc; Buho real; Bubo bubo; Estrigiformes; Strigidae.
Ballester; Vencejo real; Apus melba; Apodiformes; Apodidae.
Xixella; Paloma zurita; Columba oenas; Columbiformes; Columbidae.
Corb; Cuervo; Corvus corax; Passeriformes; Corvidae.
Gralla; Grajilla; Corvus monedula; Passeriformes; Corvidae.
Roquerol; Avion roquero; Hiruundo rupestris; Passeriformes; Hirundinidae.
Merla blava; Roquero solitario; Monticula solitarius; Passeriformes; Turdinae.
Cotxa fumada; Colirrojo tizon: Phoenicurus ochruros; Passeriformes; Turdinae.
Pardal roquer; Gorrion chillon: Petronia petronia; Passeriformes; Ploceidae.
Cercavores; Acentor alpino; Prunella collaris; Passeriformes; Prunellidae.

OCELLS:
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Rouredes, fagedes i
Aquestes
que estant

tres

tipologies de veqetacio,

associades

substancials

avetoses

en

diferencies

un

mateix ep iqraf tenen
,

morfoloqiques com
biologiques. La roureda es molt escassa al Valles,
i sols en trobem petits claps castigada tarnbe per
I' home, i substituida pel pi 0 el castanyer. La fa
geda, que vegeta en les parts altes del Montseny,
esta formada per denses masses arbories, d expan
tant

'

sic creixent. Tots dos arbres perden la fulla
vern

i, especialment, el faig ho fa

tat que es diflcil

fageda.

L

arribar

a

a

I 'hi

assetjada per ell, imatge que molt be pot albirar-se
a I' epoca hivernal, puix el
faig, sense fulla, emmar
ca

els rodells d 'abets de fulla d 'un verd intens i

permanent.
__

Aquests estadis s6n bastant pobres
les extremes condicions cl

portar;

irnatiques

en

fauna per

que han de

so

malgrat tot,

quan ve el bon temps es fa pa
muni6 d essers: el senglar, per exem
'

tanta

quanti
caminar pel mig d 'una

'avetosa, queda afincada,

MAMiFERS: Musaranya

'

residual -el rnes meridional d Europa- i la tro
bem al Montseny, per sobre els boscos de
faiq, i

encara

en

com un

element

tent tota una

pie, es

un

bon menjador de "faja" -el fruit del

faig-, especialment substanci6s.

de muntanya; Musarafia colicuadrada; Sorex araneus; Insectivors; Soricidae.

Talpo agrest; Ratilla 0 Arvicola agreste; Microtus agrestis; Rosegadors; Microtidae.
Rata esquirolera; Liron gris; Glis glis; Rosegadors; Gliridae.
Gorge blanc; Gardufia: Martes foina; Carnfvors: Mustelidae.
Rata pinyada de cova; Murcielaqo troglodita; Miniopterus scheibersii;
Ouiropters: Miniopteridae.
Talp; Topo; Talpa europaea; Insectivors; Talpidae.
Musaranya petita; Musarajia enana; Sorex minutos; Insectrvors: Soricidae.
Rata pinyada de muntanya; Murcielaqo montafiero: Pipistrellus kuhli;
Quiropters; Vespertilionidae.
Falco vesper; Halcon abejero; Pernis apivorus; Accipitriformes; Accipitridae.
Astor; Azor; Accipiter gentilis; Accipitriformes; Accipitridae.
Mussol banyut; Buho chico; Asio otus; Estrigiformes; Strigidae.
Picot garcer gros; Pica pinos; Dendrocopus major; Piciformes; Picidae.
Becadell; Aqafiadixa cornun: Gallinago gallinago; Charadriiformes; Scolopacidae.
Becada; Chocha perdiz; Scolopax rusticola; Charadriiformes; Scolopacidae.
Durbec; Picogordo; Coccothraustes coccothraustes; Passeriformes; Frigillidae.
Mallerenga d 'aiqua: Carbonero palustre; Parus palustris; Passeriformes; Paridae.
Pinsa borroner; Camachuelo; Pyrrhula pyrrhula; Passeriformes; Fringillidae.
Tord cornu: Zorzal comun: Turdus philomelus; Passeriformes; Turdinae.
Pica-soques blau; Trepador azul; Sitta europaea; Passeriformes; Sittidae.
(1986)
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Escorxador; Alcaudon dersirrojo; Lanius collurio; Passeriformes; Lanidae.
Esparver vulgar; Gavilan cornun: Accipiter nisus; Accipitriformes; Accipitridae.
Mussol banyut; Buho chico; Asio otus; Estrigiformes; Strigidae.
Capsigrany: Alcaudon cornun: Lanius senator; Passeriformes; Laniidae.
Mosquiter xiulaire; Mosquitero silvador; Philloscopus sibilatrix; Passeriformes; Sylviinae.
Lluer; Lugano; Carduelis spinus; Passeriformes; Fringillidae.
AMFIBIS: Trite jaspiat; Triton jaspedao; Triturus marmoratus;
Salarnandrids: Salamandridae.
Granota roja; Rana roja; Rana temporaria; Displaciocels: Ranidae.

REPTI

LS: Escurco: Vfbora aspid; Vipera aspid: Esquamats; Viperindae.
Vidriol tridactil: Eslizon coman.Chelcides chalcides;
Esquamats;Escincidae.

Virvola; Lagarto verde; Lacerta viridis; Esquamats; Lacertidae.
roquera; Lagartija roquera; Pod arc is muralis; Esquamats; Lacertidae.
Colobra d Esculapi; Culebra de Esculapio; Elaphe longuissima;
Esquamats; Colubridae.

Sargantana
'

'OBSERVACI6 OCASIONAL: (generalment en vol).
Cigonya blanca; Ciquefia cornun: Ciconia ciconia; Ciconiformes; Ciconidae.
Cigonya negra; Ciquefia negra; Ciconia nigra; Ciconiformes; Ciconidae.
Espluga bous; Garcilla bueyera; Bubulcus ibis; Ciconiformes; Ardeidae.

AUS 0

Grua; Grulla coun: Grus grus; Gruiformes; Gruidae.
Aguila pescadora; Aguila pescadora; Pandion haliastus; Accinitrlforrnes: Triginae.
Gamba verda; Archibebe claro; Tringa nebularia; Charadiiformes;
Triginae.
Oca salvatge; Ansar cornun: Anser anser; Anseriformes; Anatidae.

Landes i prats
Aquestes
sinqularitzat
a
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zones

sub-alpins

dues comunitats son de caracter molt
i

circumscrit,

dins la nostra

molt concretes del

Montseny

coma rca,

en

les

seves

parts rnes altes. Les diferencies cI irnatiques que
imposen les estacions d 'estiu i hivern, son notaries
i

recomanen

a

la

majoria

d

'

especies animals

un

bustives, generalment baixes, hi tinguin estada.
desapareix a I' hivern,
sigui ja "endorrnint-se algunes especies, sigui en
rnes gran nombre, buscant altres estades rnes afavo
A I "estiu la vida sanirna. i
"

rides. Eis insectes troben forats per
abrigar-se 0
h ivernar les seves crisal ides 0 ous, en espera del sol

trasllat quan no son favorables. La manca d 'arbres
-aixf mateix de biologia molt especialitzada

vivificador. Per aixo son, potser els rnes abundants
pobladors d aquestes contrades on sols I' herba

malparats per I' home i restringits per les condi
cions ambientals, fan que sols algunes plantes ar-

acompanya els humils arbustes.

,

'

MAMI FERS: Talp; Topo;
Talpa europea; Insectivors; Talpidae.

Llebre; Liebre; Lepus capensis; Lagomorfs; Leporidae.

OCELLS: Gaig; Arrendajo cornun: Garrulus glandarius;
Passeriformes; Corvidae.
Griva; Zorzal charlo; Turdus viscivorus; Passeriformes; Turdinae.
Colit gris; Collalba gris; Oenanthe
oenanthe; Passeriformes; Turdinae.
Colit ros; Collalba rubia; Oenanthe
hispanica: Passeriformes; Turdinae.

Merla de pit blanc; Mirlo capiblanco; Turdus
torquatus; Passeriformes; Muscicapidae.
vulgar; Alondra cornun: Alauda arvensis; Passeriformes; Alaudidae.
Cotoliu; Totovia; Llullula arborea; Passeriformes; Alaudidae.
Alosa

Cogullada fosca; Cogujada montesina; Passeriformes; Alaudidae.
Piula dels arbres; Bisbita arboreo: Abthus trivial
is; Passeriformes; Motacillidae.
Grasset de muntanya; Bisbita riberefio
alpino; Anthus spinoletta; Passeriformes; Motacillidae.
Tallareta vulgar; Curruca rabilarga; Sylvia
undata; Passeriformes; Muscicapidae.
Merla roquera; Roquero rojo: Monticola
saxatilis; Passeriformes; Turdinae.
R EPTI LS: Colobra d

'

Esculapi; Culebra

de

Eusculapio; Elaphe longissima; Esquamats; Colubridae.
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Consideracions generals
Aquest cataleq danirnals ressenyats no es pas
exhaustiu, ni hem prates que ho fos. La intencio
nalitat

solament donar

era

una

visio pan orarnica de

riquesa faunfstica de la nostra comarca, ben se
gur insospitada per molta gent, i que, amb aquesta
evidencia, es molt possible que es desperti el seu
interes per coneixer Ilurs caracterfstiques i biolo
gies, totes interessants que, sense adonar-nos-en,
la

porten

ens

el

cap

cam

r

constructiu

del

protec

cionisme.

Tampoc

no

podem

assegurar que les

turals que, per

especies

es
na

una certa tradicio hem acceptat, ni
les
nomenclatures
no admetin qualsevol obser
que
vacio 0 disconformitat per part dels cientffics,

0

d

per

un

costat hi ha conviccions diferents

"investiqacio.

Per acabar aquesta ressenya volem
-per

poe

que hi ha

d

que

ocells, i el conill i la Ilebre
o

molt semblants als nostres

Contrariarnent

hi

conegudes,
i, contrariarnent,

en

cam

que son

iguals

lfers.

I de

desapareixer:

dels conreus, puix que la

com en

-tant en I

'aspecte

me

el

'

al medi

podem citar-ne, entre d 'altres. les sequents: pardal
cornu. oreneta cuablanca; el ballester; el pardal xa-

-I'

ns

estan

ocells

mam

qufmic, aixf com la variaci6 de les
plantes conreades- els ha perjudicat en gran mane
ra, i algunes ja s han extingit: el martinet; el marti
net menut; el martinet blanc; la fotja; el rascl6; la
majoria d anecs i, en general, els animals vinculats

tor;

veure

els

industrial itzaci6 de la terra
canic

etc.

poden

poques que se'

prou

tots

-encara

'

esmentar que

prenguem interes= observarem

especies,

qairebe

fan rnes presents. De les primeres

es

intro

'exemplars cineqetics. Podr Iern citar la Perdiu gre
Coil de Virginia; el Faisa cornu. entre els

que qairebe ja
n
hi ha unes

no

especies

pels cacadors, amb la finalitat de poder
practicar el seu esport, tant minvat per la manca

,

i, per altre, insistim que el desig era de tipus divul
gatiu i popular, despullat de tota pre tensio dogma
tica

consider acio especial aquelles

una

duides

ga; el

mentades correspongu in exactament als espais

puix que

rrec; el pinsa cornu: el pinsa borroner; el tord; el
pit-roig; la qarca: I 'estornell vulgar i I 'estornell ne
gre; el qavia argentat i la gavina vulgar; etc. Es clar
que aquestes constatacions requereixen, molt so
vint, una observacio atenta i, a vegades es fan evi
dents, solament, en algunes contrades. Mereixen

aquatic,

degradat per la contarninacio
aliqa cua-barrada; el talco: el vol
I 'aufranv: I' al iqa daurada; I 'alqot: el xoriguer,
son, junt amb qairebe totes les rapinyaires
aliga marcenca, I 'astor i l esparver estan rnes
tant

i altres factors. L'

'

estabilitzades- sofreixen ostensible disrninucio.
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cultor i sembra camps amb lIavors de blat, d 'ordi 0
de civada, que Ii asseguren la subsistencia. Tarnbe

EI Paleolftic.
Eis

primers

passos de I' home.

Donada la llrnitacio de I

'

'espai de que disposem,

per alt el tema dels primers homes. Es
extsns i, avui per avui, qairebe no ens afecta.

passarem
massa

Tan

sols

anotarem

'

han fet

s

les principals troballes que
referents a aquest immens

a casa nostra

Del temps de Ithome de Neanderthal-Paleol (tic
Mitja, de 90.000 a 35.000 anys abans de J.C.- en
Valles Oriental portem

nostre

localitzats cine

indrets amb restes -caixals i ullals- d un dels ani

impressionants de

mals rnes

la fauna d

'aquest

pe

rfode -I' Elephas-, molt rnes conegut per la gent
amb el nom de mamut. Un caixal d 'aquest probos
m. de profunditat, en un pou
Estrella", dit tambe d 'en Colo
final de I' Esplanada de I 'actual Esta

cidi fou trobat

a

13

al Forn d 'obra "L'
mer, situat al

cia de

Franca de

Granollers.

'

quarsita i de silex, fetes ales
quaternaries del riu Congost i dels seus

troballes d eines de
afluents.

Pertanyents a algun moment de I' Home de Cro
Manyo -en I' anomenat Paleol ftic Superior- po
dem donar compte de tres peces excepcionals, tro
bades superficialment. L' una es un gratador, per
tanyent al Perfode Aurlnvacia, i fou trobada a la

Garriga,
36

a

la Bobila de Malhivern.

Pot tenir

uns

30.000 anys d 'antiquitat, Les altres dues eines tam
be son gratadors i son del Perfode Solutria -uns
15.000

anvs

enrera-.

L' un, amb bons retocs late

rals, el qual, segons em van assegurar els seus des
cobridors, fou recoil it en el forn d 'obra d 'en Colo
mer, prop de Cal Jardiner, al final de I' Esplanada
de I 'actual Estacio de

per a

totalment de la

dependre

no

sa

quel 'obliqava

cacera

ni de la

fins aleshores, co
vida nornada, de continuada

a una

com

transhumancia.
En consequencia, i per primera vagada, te la
possibilitat d 'establir-se en un 1I0c fix, sense neces
sitat de moure-sa 'no ts aixf com I' home esdeve se
dentari. Una nova forma de viure que Ii permetra
de disposar de moments de lIeure dins la seva acti
vitat diarla, un fet transcendental envers el seu fu
tur progreso D 'aquesta forma sorgeixen les prime

agrupacions humanes estables, que vol dir tant
els primers pobles. A causa d 'aquest fet, les

res

com

Cal que esmentem ara, com atribuibles a un mo
ment del mateix Paleol (tic Mitja, algunes recents
terrasses

cabra, el pore i la vaca, mentre sorgeix una nova
feina, la de pastor, per a tenir cura dels ramats que
es posseeixen. Cornpta, doncs amb prou mitjans
recoil ida de fruits silvestres

perf ode de levolucio inicial de I' home.

el

ha cornencat a domesticar un conjunt d animals
que Ii seran d 'una gran util itat, com el gos, el be, la

Franca de Granollers. L'

al

tre, molt bonic, de retocs fin fssims, va ser trobat
prop de la Font d Abril, a Santa Eulalia de Ron

relacions humanes

plexes i donen

tornen cada vegada rnes
gradual divisio del treball

es

una

com

entre

els components del grup.
Ara podra servir-se d atuells domestics -olles,
plats, gerres- que seran de terra cuita. en 1I0c de Is
'

de fusta

0

culpa del

cuiro que, per

madisme,

veia

es

torcat

fins

seu

ara

constant

no

utilitzar. Sera

a

comoditat que Ii perrnetra de millorar ostensi
blement la seva cuina, perque d 'acf en endavant,
una

,

podra

coure

els

menjars. Cornenca

a

vestir-se amb

robes de teixits, que ell mateix es fabrica amb la
lIana i el IIi, i, fins i tot, es calca amb sandalies d 'es
part. En definitiva, es la gran obertura a la Ci
villtzaclo.
Per les nostres terres, aquest Perfode de la Pedra
Pol ida, tan decisiu per a la civilitzacio humana, po
dria ser dividit en els quatre grans subperfodes

sequents:

'

cana.

a) EI Neolftic antic.
La cultura de les

coves

amb

ceram ica decorada.
E I Mesol ftic.

Agafaria del 6.500

estendrem sobre aquest curt perfode,
anomenat tarnbe Epipaleol ftic. Es tracta d un espai

sequents fases:
a) Una d inicial,

cronoloqic de transicio,

Epipaleol (tic

No

ens

que

agafaria dels 12.000

als 6.500 anys abans de J.C. i que no ha deixat cap
rastre a casa nostra, si no es algun possible "taller
de silex de superffcie", dels
tard.

quais parlarem

mes

qual

es

a.

J.C.

seu

cursa

envers

la civilitzacic.

Sembla

les

cornenca

a

que tant

podria anomenar-se
ceramic, durant el

Neol (tic Pre

practicar la ramaderia i rnes tard

segona fase

pero

encara no

I' ocupa I 'anornenat Neol (

Cardial, que aniria del 6.000 al 4.300
Rep aquest nom de Cardial perque durant el

transcurs I' home cornenca

vegada,

a servir-se, per pri
d 'atuells domestics fets de terra cuita

que son decorats amb

impressions fetes amb la

vo

I' Edat de la

dentada d 'una petxina que porta el nom cient(
fie de cardium edule.
c) Un tercer subper iode conegut com a Epicar

la

dial,

entrem en una curta -encara que molt fecun

epoca, coneguda amb el nom de
Pedra Pol ida. Ara, I' home, cornenca

da-

J.C., amb

Antic

mera

J.C.,

com

veura el naixement de I 'aqricultura.
s 'utilitza la ceramica.

b) Una

Amb aquest perfode, que cornpren un espai de
temps centrat entre els 6.500 i el 1.800 abans de

a.

'

tic

EI Neolftic.

al 3.600

ser

seva

gran

que,

de

I' Orient, encara que molt retardades i disrninui
des, arriben suficients influencies i manifestacions
per a transformar radicalment el sistema de
vida fins aleshores vigent. Des dara, I 'home antra
rapid. d 'un invent a I 'altre. Ha apres d esser agricom

'

ra

,

que unicament es

distingeix de I 'anterior

per

la decoracio diferent de la ceramica.

d) Una quarta facies es la que ha estat batejada
nom de Montbolo, nom de la balma prop
de Ceret, al Vallespir, que es on, per primera vega
da, s hi estudia aquesta nova cultura neol(tica
antiga.
amb el
'
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b) EI Neal.tic Mig.

bronze,
amb el

Els primers pagesas del pia.
La cultura dels sepulcres de fossa.
Ara entra

I 'escena del nostre

en

molt

tica

adopten
macio

seves

"abrics sota

es conserven.

enter raven en

descobrir al "Cau de la Mostela",

enterrament individual. Eis enterraments

0

que

be

seus enterraments, que
i distintiu el de la inhu

tret cornu

a

'estanv

dotzena els sepul
Tam

encara una

megal (tics =dolrnens=

va

a. J.C.-, del qual es
arrels, pero te una caracter is

propia, la dels

com

tant per cent d

un nou

de Fossa -del 3.500 al 2.500

desconeixen les

petit

Sepulcres

paisatge

la Cultura dels

inteqr ara

un

En el Valles son
cres

grup social que

barrejar

en

coure.

quia del Coil,

roca".

com
a

la

el que

es

ex-parro

Llinars del Valles.

a

Neol.tic indeterminat.
Els

jaciments

de silex de

superffcie,

'

s

efectuen

a

un

metre

fosses

profunditat -generalment
sota el nivell del sol- i, molt sovint, en
revestir. EI mort era rodejat d 'ofrenes,

a

sense

certa

una

que consistien normalment

sonal -peces de
geta; destrals de

silex,
pedra pol

en

el

seu

utillatge

per

ganivets i puntes de sa
ida, collarets de calaita:

com

atuell de terra

algun petit

cuita, etc.
forca abundant en tro
balles d 'aquesta mena de sepulcres. N' hi coneixem
uns onze, entre els quais valla pen a de destacar el
EI nostre Valles ha estat

tracta de

Es

horitzons

nous

En

de

[oca.

Montornes. exposat

en

el Museu de Granollers.

d

cultural

facies

37

2.200

a.

J.C. EI

tat

la

Franca

a

Ii

nom

ve

de

el

situen

radiocarbo

neol (tica

I' any

entre

aquesta
2.800 i el

de Veraza esta ben represen
Meridional i a Catalunya. EI seu

Grup

duna balma situada

el

en

a

-com

podien

-com

I 'aire Iliure dedicats

ser

eren

ganivets-

d

0

a

I 'ela

'

armes

les puntes de sageta-, totes tre

ballades gene raiment

a base de la pedra dura anome
semblance del material amb el
jaciments que coneixem mes be, podem

nada "silex". Per la
'

altres

Valles Oriental

s

es tracta

una

En el Valles Oriental hi ha localitzats una vinte
de jacirnents d 'aquesta mena. EI rnes important

na

es el del

"Camp de Is avellaners", de Can Gafa, de

Santa Eulalia de

Ronc;:ana,

on

tarnbe

taller de fabricacio de destrals de

es

troba

un

pedra.

Oepartament

hi porten

descoberts

jaciments d 'aquesta variant cultural. EI grup

cinc

(em del

d unes restes a les quais es pot
cronologia que pot anar de les darre
ries del Neol (tic fins els primers temps de I' Edat
del Ferro, segons el Dr. Miquel Tarradell.

de I' Aude (Franca- Meridional), d'on ha sortit el
material rnes caracter(stic d 'aquesta cultura.

En

ara ten

'

assignar

recent.

datacions

tallers

'antiquissims

boracio d eines

d

La facies del Verazia.
Les

la visio que fins

el

passat prehistoric. EI nombre rnes gros de
troballes esta constituit per les restes superficiels

deduir que

c) EI Neal.tic

a

en

poden aportar

nostre

'

de la Bobila d

descobriments de fa pocs anys

Valles Oriental que, ben estudiats,

Les

pintures rupestres

de la

"Pedra de les Orenetes".

rnes interessant ha aparegut a la Granja Luque, to
cant a Can Just, prop de Ca I' Amell Gros, a Santa

les senzilles

Eulalia de Ronc;:ana.

tres de la

Possiblement del Neol (tic Final

pero

"Pedr a

0

Calcol (tic, son

interessant(ssimes pintures rupes
de les Orenetes". Aquesta fa com

gran balma, en el fons de la qual s hi veu una
franja ondulada pintada de vermeil, d 'uns dos 0
tres metres de Ilargada. Oalt d 'aquesta ratlla, en la
hi pot distingir, forca
seva part central, encara s
una

d) EI Neol.tic final (Calcolltic).
La civilitzaci6

'

Megal'tica.

possiblement no havia desaparegut
la civilitzacio dels "pages os del Pia" que enterraven
Ilurs difunts en "sepulcres de fossa", comencen a
Ouan

encara

sorgir a les zones de muntanya uns altres tipus de
sepulcres ben diferents de les de "fossa" i que co
neixem amb el

nom

de

meqalits, perque

son

cons

truits, qairebe sempre amb grans Iloses. Mes co
rrentment solen rebre, perc, el nom generic de
"dolmens", encare que, pari ant amb propietat,
aquest nom nornes es refereix a una forma deter
minada d aquelles construccions megal (tiques.
'

L'

enterrament

en

els dolmens

era

de

tipus col

lectiu.

L'

epoca de maxima

vitalitat d

'aquesta civilitza

cia cal establir-Ia entre el 2.200 i el 1.500
Un

epoca es

fet que caracteritza aquesta

a.

J.C.

que hi

apareix per primera vegada el metall, encara que
sigui d 'una forma tan simple com la del coure pur.
que, per la seva poca duresa, no tindra un exit mas
sa

esclatant

en

principi. Per

a

conseguir-ho cal

d

'alcada.

L' Edat del
'

I

Bronze

Edat del

Ferro.

L' Edat del Bronze pot dividir-se en tres perro
des: el Bronze Antic, el Mitja i el Final.
EI Bronze Antic, que duraria, rnes 0 menys, del

1.800 al 1.500

ristiques

a.

J.C., te

la continuitat

caracte

Mitja -que dura entre el 1.500 i el
tipologies ceramiques varien
Apareix I' anomenada ceramica amb apendix de
bote. Comencen a fer acte de presencia, utilitzant
ja el metall, les puntes de fletxa, els punvals d 'espi
En el Bronze

1.200

a.

J.C.- les

difongui la que

ga amb

metal-lurqia del

navalles d 'ataitar i altres.

descobreixi i

notes rnes

I' us de la cerarnica del

Vas Campaniforme, introdu ida cap el 2.100 en els
inicis de la Cultura Megal (tica. Ara comenc;:a la ve
ritable rnetal-lurqia del bronze.

pot qualificar de revolucionaria

es

com a

en

es

dra esperar que
es

un

clarament, els contorns d 'una silueta representant
una figura humana, potser femenina, d 'uns 16 cm.

reblons, espases, ffbules. bracelets. anells,
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'

Material funerari del "sepulcre de fossa" de la Bobila d En Joca.

(Montornesl

(3.500

-

2.500

a.

J.C.)
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EI dolmen de Can Planes (La Roca del Valles).

(2.200

-

1.500

a.

J.C.)
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planes de vorells, I' us de les quais [a

destrals
'

s

havia iniciat

el Bronze Inicial anterior.

en

daquesta Cultura es lanome

L' ultim per Iode

650

que es situa entre el 1.200 i el
data de la introducci6 del ferro. Co

Final,

nat Bronze

J.C.,

a.

mencen

a

religioses

notar-se canvis d

'

idees i de concepcions
Vers

epoques passades.

amb

relaci6

en

'

I' any 1.000

introdueix massivament

s

de la incineraci6

el

tual funerari,
difunts.

0

un

nou

ri

cremaci6 de

a.

Tot

just acabaven d 'eritrar a Catalunva, el segle
les ultirnes tribus celtes, quan, per causes
que concretament continuen desconegudes, la po
blaci6 que fins aleshores havia viscut tranquil-la
ment i pacifica en el pia, I 'abandon a tot de cop i
V

J.C.,

a.

se'

viure

n va a

les parts rnes alteroses dels turons

a

hi construeixen els

on

propers,
cultura

poblats. La

nous

Integra del pais queda totalment transfor
mada, igual com I 'estructur a social de la col-Iecti
vitat. Es I 'anornenada civilitzaci6 iberica, un feno

Uns comentaris sobre els pobles
incineradors del bronze final i ferro I.

(750-500

La segona edat del ferro.
La I beritzaci6 (500-200 a. J.C.)

molt transcendent per

men

a com

prendre

millor el

proces de la posterior romanitzaci6 de les

J.C.)

nostres

terres.

Eis Ibers tingueren

Si durant els dos primers per iodes de I' Edat del

moneda,

pres pels

romans, que tenien molt d

un punt final a aquest estancament is' incor
de
pora
pie al nou moviment, fenomen que afecta
tota I' Europa meridional i que es conegut amb el

d 'altres avencos, cal

'

d

Indoeuropeitzaci6, per referencia a la lIen
gua indoeuropea que sembla ser que parlaven.
Aquests nouvinguts tarnbe s6n coneguts amb el
nom de pobles incineradors 0 dels camps d
urnes,
pel costum que tenien de cremar els morts i posar
les cendres dins d 'urnes 0 gerres, que despres ente
rraven. Tarnbe reben el nom de celtes, per la filia
nom

'

'

etnoloqica

ci6

que

Is atribueix. Altres els

se

ano

pobles hallstattics, perque es a Hallstatt
(Austria) on fou descoberta una de les necropolis
rnes representatives d 'aquesta gent.
menen

De les

'

'

en trades

d aquests

grups d

indoeu

ro

'

peus

a

Catalunya,

se

poden

n

fer dos grans

con

junts ben diferenciats: el primer, dit el poble de Is
camps durnes, procedia de la conca del Rin, i fou
el que sestabl i, vers el segle VIII, ales comarques
del Valles, del Penedes, del Camp de Tarragona i
de I' Urgell, buscant amb preferencia el pia. Fou
un grup exclusiu de Catalunya, i portava una eco
nomia rnes aviat agricola.
EI segon qrup, que provenia del Nord d ltalia,
s 'establ I preferentment a la muntanya i s 'estenque

trada d

grup fa la

'aquest

gia del ferro,

aparici61a metal-lur
Catalunva la primera

seva

inicia

que

a

Edat del Ferro.
La

nova

gent te

una

manera

un

collir

lIocs de facil defensa per

m6n

pacific;

no

es

de viure que tra

preocupa gens d 'es

dueix

a

construir-hi els

poblats i habita el pia. En el Valles mateix no
tenim notlcies de cap poblat, pero sabem, per con
tra, que el poblament fou molt dispers. Les seves
restes
essent
rrer

de

les hem trobades

en

una

apareguda
Llinars

del

acompanyaven

prop de I'

Valles.

esqlesia del Coli,

Les

en

ofrenes

les cendres dels

llocs,

bronze de

terme

rituals

guerrers

al

maxima agilitat

la

nar

interes

a

do

perc. tarnbe

comerc,

intentaven obtenir el maxim de facilitats per

a

lIur

'

impostos. Entre

pol itica fiscal de recaptacio d
remarcar

que els (bers saberen

passar de pressa de I 'elaboracio de vaixella de tipus
domestic rudimentari a la fabricaci6 en gran escala

de la de tipus industrial, qracies a I' us del torn
rapid, introdu it el segle V pels grecs, junt amb la
utilitzaci6 de forns
Pel que fa

a

qres, qracies

I

tancats per

'aqr icultura,

-; coure

la terrissa.

cal subratllar-ne el pro

al capgirament promogut per la

nova

metal-lurqia del ferro, quant a la creaci6 de nous
tipus d 'elnes de treballs pel camp.Aixo perrnete una
rnes arnplia difusi6 del carro en poder-se utilitzar
el ferro a les rodes, canvi que provoca una transfor
maci6 en els cam ins que si, fins aleshores, no eren
,

res

rnes que corriols per

a

fer-los

a

0 a

peu

bast,

ara

ja canvien lIur amplada i esdevenen camins carre
ters.

A la nostra
situats

iberics,
volten

comarca

qairebe

la comarca,

cornptern amb 31 poblats
de turons que en

tots dalt

Cellecs, Sant Miquel de

com

Montornes, Puiggraci6s, Tagamanent,

EI

poblament prehistoric

terme de

etc.

dins del

Granollers.

Municipal de Granollers hi ha dos
quais s han fet troballes d 'una certa
importancia, relacionades amb el seu poblament
primitiu. L' un es I 'antic Forn d 'obra d 'en Colomer
anomenat tarnbe de I' Estrella, tocant a Cal Jardi
ner, al final de I' Esplanada de la nova Estaci6 de
Franca, un ernplacament que, en temps ja qairebe
Dins el

terme

'

indrets

en

els

post-romans, no ha tingut continuitat
de poblament.
L' altre es el solar de I 'actual

Placa

com a

de I'

base

Esqlesia

parroquia de Sant Ecteve de
Granollers, del poblament del qual, en temps pre
on

avui

s

aixeca la

histories i romans, i de la seva relaci6 amb I 'actual
nucli de Granollers parlarem despres.

que

cornpre

ceramics, orna
brides de cavall, 5 puntes de

nien fonamentalment 8 6 10
ments

trentena de

la rnes important, la d 'una tomba de gue

pesos

'

'

per tota la Peninsula. A casa nostra tinque el seu
predomini entre els segles VII iVa. J.C. Amb I 'en

em

en

primer pels grecs i des

cunyaren

havia

s

posar

39

alfabet propi; tarnbe

un

quedat endarrerida en
relaci6 amb els grans corrents de civilitzaci6, tan
ben assimilats per les regions del Llevant i del Mig
dia peninsulars, amb I 'arribada de la nova gent pro
cedent de les grans planes europees aconsegueix

'

Bronze, Catalunya

d 'en Colomer.

a) Forn d 'obra

vasos

'

En el Forn d obra d

'

en

Colomer,

la ubicaci6

'

llanca, de ferro, i

una

iem que cal situar-Ia

en

espasa tarnbe de ferro. Cre
pie segle V a. J.C.

del qual hem descrit abans, s hi va recollir I 'any
1949 la part superior d 'una olleta, decorada amb
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la

mugronets, que es pot classificar com a pertanyent
la Cultura dels Sepulcres de Fossa, del Neolftic

forma, es podrien atribuir a la primera epoca
iberica, coneguda tarnbe com a segona Edat del
Ferro, que podrlem col-locar entre el 500 i el 250

a

i

Mitja,

pot atribuir perfectament
J.C.

que es

3.000 anys
Dalt del

a.

cam

de distancia

( de la carena, situat

Ponent del Forn i

a

barri de Can Grau de
19485' hi

recollir

van

uns

L

1.500 anys

-uns

a.

u ns

uns

uns

150

m.

350

m.

del

tot cas, son fetes a
rna, i, per tant, han
esser anteriors al 450 a. J. C., que es la data en
que els grecs introduiren el torn rapid a casa nos.

de la

de I'

com

'

Eis usuaris d

tra.

'aquestos gerres fetes a rna haurien
gent iberica que encara viurien en el pia, ja
que, poc despres, motivats segurament per ques
estat

Edat del

J.C.-.

tions

bel-liques, aquells mateixos pobladors del

1947, fruit d "unes recerques insistents
en el mateix Forn,
cornencaren a apareixer restes
de cerarnica d epoca republicana
romana, consis
tents en fragments de terrissa de vern IS
negre i d 'al
tres, nombrosos, pertanyents a gerres de cuita ibe

Sant

rica. Aquests fragments permeten situar
solar un establ iment dels primers

La troballa de les anteriors paces
iberiques ens
porta a parlar d 'un fragment ceramic que va sortir

'any

'

aquell

en

temps romans,

durant el segle I a. J.C.
Dins del nucli habitat granollerl
5' hagi trobat mai cap moneda

canvi,

les

en

seves

tre, d

consta que

'

Iitircescen (Lleida), i I 'al.

'

Eusti

Bobila d

'

(Caldes de Montbui), recollides a la
En Guix, que es trobava
prop del earn!

antic d 'anar

la Roca i

a

Mataro,

a

en

cornencar la

pujada de la Torreta. Un quilornetre rnes avail
d

'aquest punt,

0

'

d

sigui, a la nostra Bobila 0 Forn
Jardiner) un "as" de Bolscan

En Colomer (Cal

(Osca). Prop de la Font dels Capellans
tocant a

riu

la torre d 'en

Congost,

un

Pages,

que hi havia

la banda dreta del

a

pia comencarien

"as" tambe de Boiscan

(Osca).

poblats iberics d 'altura,

on

lIers, podem dir·ne el sequent. Es

tracta d

'una

area,

'

rnes

0

quadrada,

menys

d

200

uns

de costat,

m.

baixes

terres

coneguts
el de

el de

Cellecs,

etc.

els corredossos de Sant

Cristofor,

el tram

en

entre el carrer del Porta let i el de Bares

lona, en excavar-hi un vall per a una conduccio
electrica. Es tracta d un petit fragment de ceramica
Mica -0 sigui grega-, vernissada amb un
bla
negre

vas

brillant,

tat que ens

400·375

a

la

qual podrrem atribuir

porta cap
J.C.-.

a.

principis del segle

a

antiqui

una

IV -anys

Aquestes troballes han fet que ens haquessirn de
replantejar la questio dels origens del nucli habitat
de Granollers. Aquell solar aturonat de la
Placa de
I' Esqlesia hauria pogut servir d 'ernplacamant
ape·
tites agrupacions de cabanes des de finals del Neo
lltic fins als cornencarnents de I' epoca
iberica, per

convertir-se, finalment,

important

Pel que fa al solar de I 'actual Placa de I' Esqlesia
5 'aixeca la Parroquia de Sant Esteve de Grano

com ara

Miquel de Montornes,

cornpres

a

b) Solar de I 'actual Plaea de I' Esgh�sia.

abandonar les

a

per passar a viure dalt dels turons rnes estrateqics
de les serralades ve ines, constru int-h i els

en
no

iberica, pero 5(, en
proximitats. En principi, cornp

tem amb dues -I' una d

40

J.C. En

a.

d

Roca, I 'any
quants fragments de ceo

rarnica que fou classificada
Bronze

a

Vallderiolf,

a

a

vil-la

I 'assentament d 'una

en

imperial romana,

el naixement de

la

qual cal situar-la en un moment rome-republica,
pels volts de I 'any 60 a. J.C.
La clau del

'

desenvolupamanr d aquell establi
roma, rnes que cap altre factor, fou, perc,
I' encert d haver-Io bastit, primer. en el centre

ment

'

situada

en

Segons
ara

fa

indret prominent del nucli antic.
el nostre punt de vista, aquest
5.000 anvs com a minim, faria com un
un

indret,

uns

aturonament d "uns

petit

aprofitant

quants

metres

d

'alcada,

residuals de la terrassa rnio

est rats

uns

cenica del riu

Congost,

que, per erosi6 dels nivells

veins, sobressortiria dels terrenys plans immediats.
Pel que
cions

sembla, aquest paratge reuniria unes condi
optimes com a 1I0c d habitacio que, a traves
'

de les capes de terra que hi han anat

afegint

les

posterior ocupacions daquell espai, han convertit
aquell primitiu nivell fossil de la terrassa miocenica
en

un

'

veritable

"tell",

a

I 'estil

-encara

mes modest- dels que 5' han descobert

que molt
en

el Pro.

xim Orient. Com

a mostra tenim un
fragment de
ceramica de pasta grollera, feta a rna, amb un mu
nyo de cinta per nansa, trobat I 'abril del 1975 en

obrir

una vall arran de I 'antic casal de Can Vilaro,
ocupat per avui dia per un establiment d "hostele!e
ria, tocant a la porta d 'entrada de Llevant de I' es·

d

'

rica comarca

una

tuacio
de

en

tres

camins naturals

principis del segle
repoblacio el

va

gitats de
de

(Praetorio)

a

construir

5' 50

m.

una

de

del Museu

fabrica de gel-,

profunditat,

en

5' h i

anava

arribar

a uns

on

apareixer les restes
d 'unes gerres, de les quais alguna era sencera.
per
van

Barcelona,

apol

travessant

a.

IX

s.

J.C.,

i que,

a

partir de la

despres de J.C.,

te totes

les

arabs,

se.

cop fora.
rebria el nom
un

possibilitats, rnes

que

(Arragone).

arqueoloqlca de Granollers y sus alrede
2
Garriga. Granollers, 1955.
origens de Granollers i del Valles Oriental. G.

dores. J. Estrada

lona, 1984.

carrer

a

Sintesis

nollers

.Sant Jaume amb el

el de la

cruilla,

I

i Sabadell

Arrizabalaga,

de

illa

altre punt vel, de correspondre a la rnansio
romana, anomenada Semproniana, de la
qual par
len els Vases Apol-linars 0 de
Vicarel-lo, els cone.
guts itineraris romans de principis del segle I des.
pres de J.C., i que la situen entre Llinars del Valles

Eis

carrer

si

cru

cap

EI dia 15 de marc del 1949, amb motiu de bui
dar els terrenys de davant del Museu antic de Gra
la cantonada del

seva

earn! dels Vasos

la nostra comarca els

Granollers,

Neolftic

a

sesqueia la

la Plana de Vic i el
Valles, i el camf interior des de
Caldes de Montbui (Agua Calidae) a Mataro
(1Iuro).
EI nucli habitat que
sorgf en aquesta
a

Bibliografia:

-precisament

i segon, la

on

importantlssims:

Jonquera a Tarragona -el
linars-, el camf de Ripoll

glesia parroquial de Sant Esteve de Granollers.
Aquest fragment podria datar-se cap el 2.500
a. J.C. i correspondria a alguns fons de cabana del

Recent, dins d 'una facies del Verazia.

agricola,

el mateix indret

vis de

J.

Pardo,

i J. Sadurnf. Caixa d'Estal

Catalunya i Ajuntament de Granollers.

Les Arrels de

Catalunya.

Barce

Barcelona 1962. M. Tarra

dell.
EI Neolitic

a

Catalunya.

1981. Taula rodona de Mont

serrat 1980. Publicacions de l'Abadia de Montse
rrat.
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I ntroducci6
Si avui podem parlar amb la contundencia que
els testimonis arqueoloqics, es qracies als

donen

'

treballs de recollida de dades que s
iniciaren el
segon quart del segle XX. A mes de les dades reco

vis, fins a I' instant en que desapareix la unitat de
I' I mperi com a superestructu ra de I' estat. Dins
d 'aquest Ilarg per Iode es produeixen el conjunt de
transformacions, en alguns casos processos d 'acul
turaci6 clar isslrns, que son englobats dins del con
cepte de

romanitzaci6 cultural.

La fase de

con

Ilides per Tomas Balvey. Antoni Gallardo i Salva

questa i de control militar inicial es, doncs, el

dor

Llobet, disposem en aquests moments de mol
inforrnacio aportada els darrers quaranta anys
per Josep Estrada i Garriga, qui enqeqa, de forma

menc,:ament de tot el

plena, I 'estudi sobre els origens de la

dencia de la romanitzaci6

Per

ta

nostra

co

De forma sistematica ana recollint dades,
sobretot de camp, dun Valles encare verge. Gra
marca.

ell, la nostra comarca e-s una de les rnes cone
gudes arqueoloqicarnsnt. La feina feta per Josep
Estrada no sols es important per esser molt exten

cies

un

caracter anal (tic

capdavanter,

i

esser actualment impossible de, repetir donat
el creixement i les sensibles transformacions esde

dem fixar-nos

en

el

paisatge vallesa. Josep Estrada

esser el primer estudios

a

va

emprar el terme "vil-la

romano-republicana" a I' hora de catalogar el po
blament rural d 'aquest sector de Catalunya, i fou
un dels primers d anonar-se que la rornanitzaclo
'

molt intensa des d.'

era

epoca republ icana.

'

Eis darrers anys s han fet un seguit de troballes i
estudis que situ en Granollers de forma plena, dins
del proces
dins del Valles Oriental.

un

conjunt da
transcen

la nostra comarca, po

a

les variacions que

es produiren en
proces,
'aquest
En primer lloc, no hem d oblidar que aquest
en

'

grup de canvis

protagonistes,
el substrat

Eis

i variacions culturals tenen
no

indigena i el

romans es

des per

seu context

trobaren amb

pobles amb

uns

uns

com a

colonitzador, sin6

sols I 'element

eco-cultural.

unes

trets

terres habita

culturals homo

genis, pero sense una unitat polrtica. Les activitats
ecoriorniques fonamentals d 'aquests pobles es basa
en I 'aqricultura cerealista iamb el suport de la
yen
ramaderia, propi d economies mixtes. EI cornerc
havia estat intensament practicat amb grecs i feni
cis des d epoca molt antiga. La majoria dels pro
'

'

'

Actualment el coneixement cientlfic del Grano
Ilers rorna es troba en una etapa de forta evolucio.

de romanitzaci6 amb

el valor del

el decurs inicial d

per

vingudes

concretar

questes transformacions i comprendre la

a

sa, sino per tenir

de

tal

co

proces.

paper cabdal

ductes importants procedien del Nord d Africa i
de I' area d influencia de I' Eivissa cartaginesa. Eis
'

grecs, arribats directament de les colo

productes

nies i factories instal-lades

a

la Mediterrania Occi

pels mateixos cartagi
nesos, s6n localitzats de forma frequent en els ni
veils d ocupaci6 del segle IVa. J.C. dels poblats
(ber s. Aquests pobles, familiaritzats amb el cornerc
i la moneda, i per tant oberts als contactes amb els
pobles de la rnediterran ia, ten ien els seus poblats

dental,

0

be comercialitzats

'

42

'

L'

objecte d aquest redactat es intentar

metre

serie d

una

'

idees

basiques

que la romanitzaci6 es

comprendre
important, del qual

s

com a

nucli,

permetin
proces molt

que
un

inicia I 'evolucio d 'allo que

avui es el Valles Oriental

Ilers

trans

mercat i

com

a

comarca, i Grano

als cims dels turons,

en

facil, ides

Ilocs de defensa

podien controlar els conreus i lIocs de tre
ball situats a la plana.
Abans del 218, a. J.C., s inicia una progressiva
d 'on

capital.

es

'

entrada de

EI concepte de Romanitzaci6
La

Romanitzaci6

es un proces cu Itu ral molt.
qual intervenen distints elements.
En pocs anys, els pobles indigenes del m6n penin
el

complex,

en

sular

passar de la

van

divisi6 simple del

uns

tat de control i

"tribu", unitat pefita amb
poder, a la "provintia", uni

explotaci6 al servei d 'una

nova

for

fabricats

productes

que

d 'una confrontaci6 pol (tico-rnilitar entre romans i
cartaginesos per la disputa del control economic i

politic de

la

Mediterrania.

Va

d

'orqanltzacio social: I' estat. En aquest proces
podem distingir diferents moments. Una primera

inici estricte de la rornanitzacio.

fase

,

tropes

Despres del 218,

els (bers

trateqics

per al control

218

Nor-est.

Seguint

J.C.,

moment en el que comenca I

'establi

i el control territorial

guarnicions militars,
amb una ocupaci6 de sol sistematica. Posterior
ment es consolidaren les primeres fundacions que
desenvoluparen un nou paisatge, amb zones rurals,
nuclis urbans, serveis publics i comunicacions. A
poc a poe es conqueriren i ocuparen tots els terri
toris de la Peninsula Iberica.

Amb
d

Octavi

August

'

Hispania havien

estat

les

i

els

pobles
plenament romanitzats.
terres

Les fases posteriors es desenvolupen ales nostres
de forme similar a la resta de provmcies

terres

de I' imperio Oueda doncs ben clar que tot el
proces de romanitzaci6, entes en el sentit ampli,
abastaria un Ilarg per Iode comp res d abans del
218 a. J,C., moment dels contactes comercials pre'

romanes

que

van

instal-Iaren

eminentment militar, iniciada amb el desem
barcament de les naus romanes a Empuries, I 'any
a,

esser

en

el

marc

d 'aquests enfrontaments -Ies guerres puniques=,
que es produeix el desembarcament a Ernpuries.

ma

ment de

la Peninsula ltali

a

posen en contacte ambdues cultures. Per
altra banda, el man ind igena es va trobar al mig
ca

s

global de

el camf

natural

rebre la visita de
en

els punts es

tota la zona del

de la

depressi6

pre-litoral, van establir un Praesidium a Llinars del
Valles, important cruilla de camins protohistorics,
i un destacament al cim del turo de Can Taco, a la
confluencia del Mogent i del Congost. Aquest con
trol militar inicial va servir.per a imposar un siste
ma tributari, i per a protegir les primeres explota
cions

aqraries

millors terres.

lloc,

una

romanes

que

Aquest proces

distorsi6

es

va

constru

iren

produir,

en

en

les

primer

nivell de les relacions econo

a

miques indigenes sota un domini tributari politic
garantit per la milfcia, iamb una ocupaci6 de les
millors terres de conreu per part dels immigrants
italics, sobretot de la regi6 de Campania. A part de
les consequencies d aculturaci6 que implicaria
I
aquesta entrada de noyes formes culturals, en
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cas amb tot el suport logistic de I' est at,
(molt mes poderos i complex que la tribu), forma
ra part d 'aquesta evolucio cultural el conjunt d 'ac

aquest

tituds que el

poblamelit autocton

desenvolupar.

va

apol-linars, es va localitzar en desxifrar la informa
cio gravada en uns vasos dedicats a Apol-lo i loca
litzats a Vicarello (ltalia}, on hi figura el nom de
les parades de I' Itinerari

Aquesta irnportancia de la dinarnica indiqena es
veu prou definida amb exemples com el de les en
cunyacions de monedes amb aquesta Ilegenda i

distancia

model

cions

havia

amb

lberic, pero
hagut

forta

mana, prou

com

romana.

Hi

'ocupacio

ro

metrologia

activitat anterior

una

per

que avui coneixem amb el

a

que

a

nom

I

aquestes terres,

de Valles

Oriental,

encunyar moneda propia durant I 'etapa
inicial de la romanitzaci6. Ens referim a la moneda

poguessin

de "Lauro" de la

qual parlarem posteriorment. Per
banda, cal preguntar-se quin seria el destf de
la poblacio iberica. Sabem que coexisteix cultural
ment, adhuc es possible que algunes de les vil-Ies
romanes rnes antigues fossin Iloc de residencia dels
personatges ind igenes mes poderosos, Pero (que
gruix de la gent que paulatinament
abandons els poblats? Una part es probable que

Cadis i Roma, i la

entre

entre cada

parada.

Eis toponirns compresos des de Tarragona a la
fan referencia a ciutats, 0 nuclis en fun

Jonquera

urbanes, en els quais es podien atendre els
viatgers allotjats en hostals. Aquests nuclis son els
sequents: Tarraco, Antistiana, Ad fines (Martorell),
Arragone (Ia Salut, Sabadell), Semproniana (proba
blement Granollers, Praetorio (Llinars del Valles),
Seterras (Hostalric), Aqvis Vocontis (Caldes de Ma

lavella), Gerunda, Cilniana, Ivncaria.

altra

succef amb el

milles

en

Ames d 'aquesta arteria vial, hi ha altres camins,
en epoca anterior, que s6n condi

tarnbe utilitzats
cionats

pels romans. A I 'actual Granollers es creua
epoca antiga, a rnes de la via preaugusta, el
camf que anava d Ilvro (Matar6) a Aqvae Calidae
(Caldes de Montbui), el de Barcino) a Ausa (Vic), i
ven

en

'

altres que formaven la

de comunicacions

xarxa

en

'

inteqres

s

que

com

altra

una

a

es

rna d 'obra de les vil-Ies romanes,
mantiriques en diverses activitats

artesanals, instal-Iant-se

loqicament

mes

fenornen, aleshores
me,

les

en

seves

gega

i la resta fos absorvida per

eren

Tot

prou

Iliures,

sense oblidar el
frequent, de I' esclavis
aix

o

manifestacions rnes diverses.

explotats per vil-Ies. La vil-Ia romana era una
d explotacio aqraria, que tenia un lot de
terres dins d 'on era construida, i on es desenvolu
'

paven

totes

camp.

Les

romana

cases es

d

'

epoca

vessants
r

molt

Valles han

antiga. Les
de les

suaus

estat

treballats des

terres de la

plana i els

esser

aprofitats

carenes

van

apidarnant pels primers colons. Per aquest motiu
frequent restes materials d 'aques

trobem de forma
tes

explotacions

molts camps i

Valles
eren

romanen

que

cases

de la

van veure com en

parcel-Iats

xecaren

cases

propis, i
duccio

silencioses

comarca.

pocs anvs aquests

terrenys

i ocupats per colons italics que ai

de

com

sota

Eis (bers del

pages, constru ides segons
auqmenta espectacularment

models
la pro

tecniques i coneixements
tarnbe vinguts de la, cada vegada rnes propera,
pen insula italica. Aquesta onada irnmlqratoria, i el
qracies

a

noves

dels

la vida

romans

eren

de

molt

que les de I 'actualitat.

la part

construien

cions per

Eis camps del

de

propies

activitats

rustiques

Independent
residencial, hom disposava de la
de magatzem i les arees de treball. Aquestes

zona

del Valles Oriental

les

cases

arnplies

ment de

Arqueologia

poblament dispers.

unitat

rnes

4J

arees de

arnplies

Es precisament aquest poblament rural que en
la riquesa agricola de la comarca. Eis camps

i

en

dolents,

nuclis urbans.

altres

solars deixats

tre les

a

a

les

zones

amb millors condi

I 'assentarnen t: Llocs

dents suaus, orientats
cornunicacio

amb

,

a

aigua,

migdia,

planers, amb

pen-.

prop de vies de

a

i evitant els

aiguamolls.

Es sobretot la part situ ada al Nord de Granollers
on localitzem la major concentraci6 de vil-Ies. Com
'

exemple de les vil-Ies d epoca republicana, citarem
la de Can Marti, 0 Can Flaquer, a Sarnalus. Aques
ta luxosa casa romana va funcionar a pie rendi
ment

des d un

moment anterior al

destru ida i abandonada

130

a.

J.C. i fou

'any 40 a. J.C. La ca
sa constru ida segons models italics, estava distri
buida en terrasses, i orientada il migdia, dominant
la

vers

I

plana del Valles.
Aquesta, com la majoria de vil-Ies d 'aquell

ment,

es

construf segons models

mo

arquitectonics

tr

'

progressiu cornerc i moviment entre ambdues pen
(nsules. va esser mes facil qracies a una xarxa de
comunicacions

construides

I' exercit. Amb poc temps

sota
era

direcci6

la

possi ble enviar

de
tro

mercaderies, impostos, d 'una banda a I 'altra.
Aquest sistema de comunicacions garantia la co
municacio i, per tant, la consolidaci6 de la presen
pes,

cia

romana.

La depressio prelitoral ha estat, des de sempre,
el cami natural per on han circulat els pobles i cul
tures d ambdues bandes dels Pirineus. Segons la

pies de I' epoca. Aquestes cases s inspiraven en la
Domvs, 0 casa urbana. No tan sols arribaven els
arquitectes que projectaven aquestes construccions
sino que vingueren i aplicaren les tecniques i estils
que

estaven

rnes de

moda

a

ltalia. Una entrada

migdia, amb un acces a un pati central,
que era I' ambit a partir del qual sarticulaven les
altres cambres, distribuides al seu entorn (Atrium),
i al fons d 'aquest pati, la cambra anomenada'Tabli
nivm, que durant el temps varia de funci6, pero
orientada

a

'

mitologia antiga, Herakles
per

adrecar-se ales

va

seguir aquest camf

famoses columnes de I 'estret de

Gibraltar. Despres del 218

J.C., els

que continua esseht la rnes

important de la

casa,

els arnb its que definien aquest model de vi
venda. A Can Marti es conserva rnes del 50 per
eren

Aquesta via,

planta total de la casa. Actualment, ta
pats i protegits de les inclemencies del temps, ro
manen els paviments i les restes dels mu rs del tabli

construida seguint el camf natural, travessa la nos
tra coma rca. Molta informaci6 sobre la via Hera

nivm, decorat amb mosaics de quarsita blanca, de
I' atrium (pati central) i d 'un cubiculum (dormito

cessitaren urgentment

ques els

nous

una

a.

territoris conquerits.

klea, tarnbe coneguda

com

romans ne

arteria vial que comuni

preaugusta,

0

dels

vasos

cent de la

ri), ambd6s pavimentats arnb
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'

vil-Ies

Poques

republicanes

s

han conservat

com

aquesta, pero coneixem I' existencia de moltes al
tres

qracies

recollits en superffcie 0
parcials realitzades de forma casual.

als materials

per troballes

S6n

vil-les

aquestes

que

,

I' existencia

confirmen

'

d 'una

parcel-lacio i ocupaci6 intensiva des d epoca
republicana. D' aquesta mateixa epoca localitzem
un nombre important de jaciments amb materials
de tradici6 iberica i elements de terrissa
treball (Dolia) i de teules
restes
terres

(Tegula

de cabanes de gent indlgena que treballava
no parcel-lades 0 com a bracers de les exp!o

tacions

En molts casos, les sitges que es
llocs sense restes arquitectonlques,

romanes.

localitzen

en

dispersos de treball. Aquesta

Ilocs

indiquen

rorna

nitzaci6 del poblament i intercanvi cultural es fa
pales en localitzar cerarnica de tradici6 iberica ales
'

vil-las d

cal itzat forns d

'aquestes arnfores a Caldes de Mont
bui, Santa Eulalia de Ronsana i Llinars del Valles
(Can Collet). Esperem que nous estudis i troballes
puguin aprofundir rnes el coneixement de I 'arqueo
logia comarcal.

Arqueologia

Tot el panorama descrit al cap (tol anteri or

igual

panorama

nou

cultural. A part de les

epoca alt imperial, hem d 'afe
gir la localitzaci6 de jaciments corresponents a
Ilocs de treball. Un exemple de vil-la imperial el
trobem al terme municipal de la Garriga. Aquesta
Montsenv, es molt rica

[aci
ments. Aquest fet va unit a factors que han perrnes
la conservaci6 de les restes arqueoloqiques, possi
blement perque en aquest sector del Valles el nom
bre d 'assentarnents fou rnes gran. Per altra banda,
la part baixa del Valles (Mollet, la Llagosta, etc.)
Hers i les faldes del

te terres tan bones

trional, i han
molls
d

en

'aquesta

estat

epoca antiga

les de la part septen
la formaci6 d 'aiqua

com

terrenys

en

on

hauria estat mes facil. Ames

causa, un motiu que ha col-l aborat

arribat restes de moltes

hagin

a

fer

vil-les, es

que

no ens

que

precisament en aquest sector s ha produit
major transformaci6 del paisatge amb la recent

una

implantaci6 de

la concentraci6 industrial i urbarus

Malgrat aquests condicionats, tenim
informaci6 sobre algunes viles d epoca imperial.
En canvi, aquest sector de les Franqueses, la Garri
ga, Cardedeu, I' Ametlla, etc. apareix mes pie de
restes arqueoloqiques. que indiquen, a part de con
tica rnes gran.

'

dicions

zaci6,

historiques

que han

perrnes

major ocupaci6 des d

una

la

seva

localit

'

epoca

repu

blicana.
La vil-Ia

romana

de Can Terres

(Ia Garriga), es

de les rnes espectaculars del Valles. Actual
ment encara es poden visitar els banys de la casa,
una

que

segueixen els models de moda

que

es

va

construir. Per altra

construida

a

final del

segle I

el moment

en

banda, aquesta vil-la,
a. J.C., perdura fins a

finals del segle V d. J.C. La superffcie constru ida
supera els 3.500 metres quadrats. A part dels
enterrats els

banys, romanen
part residencial,

ambits de treball, la

els magatzem i corral de la

casa.

'

Tot aquest panorama d ocupacions ·i explota
cions, va acompanyat d 'elements de la cultura ma
terial que defineixen una intensa activitat aqrfcola
a I 'entorn de la triad a rnediterrania. Es Plini qui ja

lloa la

qualitat

dels vins i olis de la

nostra comarca.

portadora de

la nostra cornarca. els

res) descoberts

Lauronense,

S6n testimonis de I "activitat

en

els ports d

'

envasos

ltalia i

a

la

ex

(anfo

Roma,

on

I 'actual.

Aquest factor, i les restes romanes
'antiqa pres6, van fer pensar a Jo
ta possibilitat que I 'actual Grano

sota I

Estrada

sep

en

'

lIers

sabre I 'antic nucli de Sem
restes arqueoloqi

constru

It

estat el

conjunt de

haques

s

proniana. Ha

ques local itzades els darrers anys
confi rmant aquesta h ipotesi,

A principis de segle

zona, que compren les terres situades entre Grano

no

a

localitzades

'

nombroses vil-les d

re

intens

toponim: Semproniana, situat a una distancia
(Llinars), i Arragone (a Sabadell)

posteriors. Despres de I 'eta
d 'ocupacio, el poblament aurnenta i es consoli
ho s6n rnes les

'

poblament rural. Per al
tra banda, cal un centre urba, 0 un nucli amb fun
cions, (concentraci6 de poder, administraci6, co
mere, seu de les activitats artesanals, etc.) que con
troles aquest man rural. Eis vasos Apol-linars citen
de Praetorium

da aquest

44

context d

un

sum

un

epoca republicana.

de Granollers

romana

Si s6n nombroses les vil-les de fu ndaci6 ital ica,
encara

pa

des per al transport d '01 i i, sobretot, de vi, es fabri
caven en serie seguint models estandard. S' han lo

de

romana

imbrex). S6n

i

Aquestes arnfores, utilitza

'n localitzaren molts.

se

es

es

que han acabat

desconeixien elements

ar

queoloqics del GranoHers rorna. Va esser Tomas
Balvey qui documents la primera resta: un petit
fragment d una canal per aigua neta revestida amb
un paviment hidraulic d
opussigninum. Actual
'

ment encara

pot

es

veure

al

carrer

de la

Constancia,

i als "corredossos" de la muralla. Va esser lanv

1942 quan,

reconstruir I

en

'esqlesia de Sant Esteve,

el Dr. Salvador Llobet documents murs, paviments
i sitges amb cerarnica romana. Cinc anys rnes tard,
en

fer obres al

mosaics,

pati de I 'antiqa pres6,

van

i diversos materials d 'una

murs

apareixer

casa rorna

que fou incendiada i abandonada a rnitjans del
segle III d. J.C. La troballa d aquestes construe
na

'

cions confirma I' exlstencia de restes
portants

a

romanes

irn

la nostra ciutat. De totes

formes, encara
Granollers haques estat

podia demostrar que
a partir del qual s 'articulava el paisatge ru
ral que hem descrit abans. Dins el terme municipal
no es

el nucli

de Granollers
Cal Jardiner

es

localitzen diverses vil-les
de I'

romanes:

Estaci6 de

Franca), Can
Malia (a Palou), ambdues de fundaci6 en epoca re
publ icana; i Can T apies (a I a T orreta), i al carrer de
Llevant (de fundaci6 alt imperial). Ouedava, doncs
aquest conjunt arqueoloqic aparegut al turonet de
I' Esqlesia de Sant Esteve, al centre de Granollers,
el

qual

d 'una

(prop

no es

casa 0

podia interpretar

encara com a restes

domus urbana.

Per altra banda anaren apareixent restes que en
grandien la superf(cie ocupada en epoca romana.
En poc temps es va poder comprobar que la tota
litat de I' area del nucli medieval (casc antic) de la
ciutat era zona arqueoloqica on, en fer-se obres,
apareixien restes de paviments, canalitzacions,
rnurs, sepultures d inhumaci6 i incineraci6, forns
de cerarnica, sitges i restes cerarniques que ens par
'

len duna

ocupada amb intensitat des de fi
J .C., conjunt massa gran per a es
segle
ser unicarnent una vila rural. Aquest panorama aju
dava a confirmar amb mes forca la hipotesi de Jo
sep Estrada. Perc va esser I 'any 1981 quan van apazona

nals del
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reixer les

espectacu lars i importants per

restes rnes

la zona. L' area territorial

la quanti tat de dades que aportaven al coneixe
ment de I 'evolucio historica de la ciutat.

tes

dels

restes

banys duna

nals del segle I
es

logicament la

interior

seu

segona

no

coincidint amb els materials localitzats I
moment

en

el

qual

se

que

esser

van

carnent amb
gueres,

pati de I 'antiqa pres6.

i

enderrocades

Granollers,

les dades

una

vil-Ia

romana.

relacionat uni

A part de les clave

superficie arqueoloqica, i de les

noves

res

tes que hom

tabrica de teixits de Can Jaume, a principis de
gle, van apareixer restes d 'unes construccions
manes

a

tant com per a no donar-li un paper

'any 1947,

ampliar les instal-Iacions de la

En construir i

J.C. A partir d 'aquesta proposta
poden relacionar les troballes de Can Jaume, la

toponims de la via preaugustea, i la posterior
evoluci6 de la ciutat cap a I 'actual capitalitat de la
comarca. Can Jaume es un jaciment
prou impor

situava I' incendi i destrucci6

de les restes trobades al

'aque

sobre

superaven crono
segle III d. J.C.,

meitat del

d 'una d

a.

cruilla de camins existent

gran casa,

molt rica i decorada luxosament. Eis materials que
varern localitzar al

dependent

nuclis podia superar els 40

poblades,

Carles) havien de localitzar-se cons
truccions importants. I efectivament, I' agost del
1981, en fer-se les obres per a construir un parking
mercat de Sant

apareixer

0

km. de diamstre. Es probable que existeixin altres
divisions anteriors, pero creiem que Granollers arti
cula les rodalies, intensament
des de fi

Totes les dades feien esperar que sota la fabrics
de Can Jaume (al carrer de Sant Jaume, davant del

van

ciutats, municipis

tes

pot localitzar els propers anys, les res
de Can Jaume pertanyen a un nucl i, possible

ment dins

ro

esdevenir el rovell de I 'ou de I 'activitat economica

amagades.

de la

d

'

se

un

marc

urba prou

important per

a

coma rca.

haver-se conservat prou be, pe
esser trinxades i abocades a I' interior de

Aquestes devien d
ro

van

'

dues piscines de I' ambit dels banys privats d a
questa gran casa. A dins d 'aquestes piscines troba
rem

nombrosos fragments 'de les construccions des

tru ides

a

i d un

de

principis
segle
mosaics de pasta

tessel-Ies amb

un

'

or, que representen
Eis mosaics parietals

L' estil decoratiu d

'aquestes

restes era exactament

segle I abans J.C. i segle I des
igual
'ernprat
pres J.C. a Pompeia (ltalla) abans que el Vesubi so
I

a

el

terres i destru is la ciutat. A part, van apereixer res
tes de paviments d opvs sectile Jets amb marbre
'

blanc i

pissarres blau-negroses, parets, paviments

i

canalitzacions. Una dada importantlssima va esser
la localitzaci6 de dues grans clavegueres, perfecta
ment

Si

angulades,

que

permetien passar

una

en

iniciar aquest treball

portancia del

paper dels

parlavern de la im
indigenes per a entendre

el proces de romanitzaci6 ales nostres terres, es
vital fer referencia a la romanitzaci6 per a com

prendre I 'evolucio historica posterior.
Eis

combinats amb estucs i petxines embotides

anaven

45

bany d

temes marins.

pol Icromarnent

maqrufic
vidre, amb algu

de

decorat amb
nes

nimfeus

La romanitzaci6 i I 'entorn actual

trets

la

naren

marcaren

geogrilfic
cia

d

definidors de la fase iberica condicio

seva

romanitzaci6,

tant com

els

romans

les

pautes de creixement demoqrafic,
i eco-pol (tic. La gran activitat i existen

'

una

econornica ind (gena inicial,
nouvinguts absorvissin aquells

estructura

provocaren que els

elements autoctons d 'una forma subtil. En aquest
sector

peninsular,

antiga, profunda

la

romanitzaci6

i sobretot

fou intensa,
pacifica. La coexisten-

persona

interior per tal de netejar-Ies. Aquestes
grans clavegueres unicament sentenien en funci6
del nucli de poblaci6, doncs eren exagerades per a

pel

seu

una

sola

casa,

Aquestes
Valles, i pel

seu

rica, donaven
calitzada
'

restes

s

troballes, les rnes importants del
genere uniques a la Peninsula Ibe

noves

un

nou

impuls

a

la

Semproniana

10-

Granollers. A part, amb aquestes noves
aixamplava amb '4.000 metres quadrats la
a

superficie del

nucli rorna de

tens de tota aquesta area de

Granollers,

el rnes

poblament rural,

ex
em

bri6 del Valles actual.

EI paper del Granollers rorna

dins del paisatge agrari del
Valles Oriental
Eis

romans

ocuparen

les terres

del

Valles

se

guint els models emprats arreu dels seus dominis.
EI territori era parcel-Iat ortogonalment a partir de
dos _grans eixos (Cardo i decumanvs) que servien
d Tnicl als projectes a paral-Ieles i perpendicu-
lars degudament projectades en un mapa. D 'aques
ta divisi6 dimensional del territori es repartien els
lots de terres als colons, es venien 0 eren utilitzats
com a

paga als veterans

en

cloure el servei militar

..

En el centre d 'aquestes divisions territorials se solia
localitzar un nucli urba que articulava I 'activitst de

Restes de mosaics parietals localitzats a I' interior
casa romana de Can Jaume. Granoliers, 1981.

de la
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I

finalment, el mercat, sfrrtesi de I 'evolucio his

torica de les activ itats econorniques, tarnbe te el
seu comportament en epoca romana. Cada dijous
te Iloc la festa del gran rnon rural de la comarca, i
cada dia Granollers esdeve, fruit de la seva evolucio
mercat del cornerc i la industria. Granollers es fruit
del

ide la

paisatge

historia.

seva
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Estudis

Granollers i Coma rca els segles XVI i XVII
EI creixement, la incidencia de la crisi

en

el tema

em
'

dos mots sobre el concepts d

segle XVI, I 'any 1.553,

mit jan

que es la data

cap fiabil itat.
Amb aqueses dificultats, donem

sembla que cal dir

"h istoria

a

documentacio. tributaria. per exemple, pero

recuperaci6

i les dificultats de
Abans d 'entrar

bar

del darrer fogatge. Podriem utilitzar altres tipus de

a

cornarcal",

per

fa

sent,

sense

algunes xifres

fitxar I 'esrnentat creixement. Cal Tenir pre
'

perque justament

aportacio

aquesta

es

en

el si

estendre

sense

ns-hi,

'

d 'un curset d

perque

tant
un

"historia local". EI rnatis es
caure en un

pot

no es

localisme ni

comarcalisme que tanqui els conceptes

deveniments
marc

a

que

cients

per

0

els

historica

analisi

una

a

en

nat per la crisi que afecta

aquest

dem trobar

un

la historia del

poble

marge d 'uns limits rnes
pari em de la historia de

amplis

tant que te una coma rca de la

qual estigui al
la ciutat es

una

del segle XIV per tal de veure millor I 'evo
(Les xifres publicades per diferents autors
sempre coincideixen, perque III lectura del do

fogatges
no

cument sovint no

foc rnes

en

es la mateixa, i pot variar

en un

menys).

0

qual forma part i es
FOGATGES:

altra observacio del motiu de fer i

1.378

1.497

1.515

129/645

166/830

191/955

'

parlar d

segle XVI es condicio
Catalunya des de mitjan

en

segle XV, I' anomenada crisi de la baixa Edat
mitjana, una serie de pestes que delmaren forta
ment la poblacio. Ens fixem en les xifres des dels

el centre.

Encara

comen

lucie.

que I 'envolten, Si

Granollers,

deu haver

el

mcqrafic

cal situar la historia local. DiHcilment po

on

de Granollers

car es

que el comportament de

en

rnaxirnament

la realitat. Es

a

anteriors,

es

histories, per que aquest es I' unic
Catalunya reuneix les condicions sufi

aprofundida i acostada
fons

tat en sessions

impor

historia comarcal. Sovint per facilitat, a
desconeixement, s ha fet la historia de

1.553

'

voltes per

Catalunya des de Barcelona, des d 'una serie d 'ar
xius, els principals, que tarnbe estan situats a Bar
celona, i allo que sembla cert alia, es generalitza a
la resta de Catalunya. Aixo no sempre ha de ser

48

209/1.045

(focs / habitants)
Sense fer

excessiu d

'aquestes xifres, s ob
menys important.
Sobte potser I' alva que es dona entre 1498 i 1515,
25 focs en 18 anys. Pot pensar-se perfectament en
un cas

rnes

aix I, i per aquesta rao es imprescindible fer historia
comarcal, sense. convertir-nos en portaveus d 'un
comarcalisme 0 d 'un localisme, sino contraposant
els resultats a aquells trets generals de la historia

de Catalunya per a confirmar-Ios 0 questioner-los.
Ens cal coneixer les realitats diferents de la Cata

segle XVI no sembla massa important
si Granollers va tenir una evolucio semblant

del Pallars

Valles,
lunya
Cerdanya.
Despres d 'aquesta introduccio
del Maresme, del

ens

0

de la

endinsem

en

part de la historia moderna de Granollers i
Coma rca. Per a facilitar I' exposicio. i tarnbe en
una

funcio de les possibilitats documentals, dividim el
tema en funcio dels dos segles XVI i XVII. I enca
ra.

en

la primera part,

Granollers,

mentre

centra rem en la vila de

ens

que

la segona subratllarem

en

'

mes tot I

arnb it

Encetem I "explicacio amb els aspectes i els ni
veils en els quais es manifesta el creixement del

Granollers del segle XVI.
Pel que fa ala situacio

dernoqrafica.

estem limi

pel tipus de docurnentacio. els fogatges i els sa
cramentaris. Eis fogatges, recomptes fets per focs 0
tats

'

XIV fins

a

mit jan

segle

exces d 'error

informacio des del

XVI per

a

segle

coneixer el

vo

en

0

d 'ells. EI creixement del

algun

mateix

resta de

Catalunya, I 'alca

pero
a

la

mes

important es registra
durant la segona meitat del segle. La hipotesi ens
queda sense resoldre perque no disposem de cap
inforrnacio sobre els ultirns cinquanta anvs del
segle.
Parlem tarnbe d 'un tenornen

tenir, per
percussio
d

una

immiqracio
com

dernoqrafic que va
Catalunya, una gran re

bona part de
la centuria.

en

'

francesos

coma rca I.

cases, son I' unica font d

un

un

creixement

serva

Ens referim al

corrent

frances. S "ha presentat I 'arribada de
una de les causes principals del crei

xement demo qr afic catala del XVI. No entrem

ara

els motius que propiciaren el dit corrent. Ens
interessa contrastar aquesta afirrnacio amb el cas

en

de

Granollers, encara que topem amb la gran difi
cultat de disposar nornes de Is fogatges que no ens
aporten cap notfcia sobre la questio Per extensio
,

podem parlar, pero, d 'allo

que succeeix

a

altres in

drets de la Coma rca, tenint present que els princi
pals focus d atraccio d 'aquells immigrats eren les
'

lum de

poblacio

cio es conflictiva

fiscal,

cosa

que

a

Catalunv

a.

pero

la

seva

utilitza

perque tenien una funcio de caire
una
implica
segura ocultacio.

Alhora, transformar

el nombre de focs

en

nombre

'

habitants exigeix aplicar un index que pot ser
discutible. En el cas del Valles ens decantem per
un index 5. La segona font son sacramentaris 0
d

registres eclesiastics de baptisrne defuncions i rna
Apareixen de forma rnes generalitzada a
partir de 1.570 i, a diferencia dels fogatges, no ens
permeten coneixer xifres absolutes de poblacio
,

trimonis.

,

sino
de

la

seva

evolucio

,

el creixement natural. Hem

lamentar, dentr ada,

que Granollers

no

disposi

de cap dels registres per I 'arrasarnent de I 'esqlesia
parroquial i del seu arxiu. Per aquesta rae, la infor
rnacio sobre la poblacio de Granollers haura d 'aca-

viles rnes grans, entre elles
i Vilamajor.

En el

cas

Granollers, Sant Celoni

de Sant Celoni

'

s

bre de francesos que apareixen

ha calculat el
en

nom

els Ilibres de

ma

trimonis. Aquest es el registre rnes fiable i que ens
dona el valor mes real de la contribucio d 'aquells

immigrats al creixement, perque suposa I' arrela
simple estar de pas. Se
gons aquesta font, i prenent el periode de la vingu
da mes important de francesos a Catalunva, que es
entre 1.570 i 1.620, de 472 matrimonis celebrats,
62 son amb un contraent vingut del regne de Fran
ca. xifra que equival a un 13 per cent del total.
ment a la comarca i no un

Pero si

ens

les altres

fixem

en

quin son els percentatges de

poblacions rnes rurals iamb menys habi-
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De Granollers i del Valles Oriental

tants, d 'altra banda les rnes abundosesa la comar
ca, trobem que entre els pobles amb una major
de casaments amb francesos hi ha

proporci6

per

registra

en

que

8 per

un

Bigues

cent.

tot el per Iode

Valles per

equivaldria

que

,

podria

el

ser

cas

de

la de mit jan

segle XVII,
que es quan inicia la devallada. Aquestes constata
cions, que caldria poder comprovar en el cas con
cret de Granollers i en algunes altres parroquies,
a

farien concloure que els percentatges de fran
d 'un maxim de 13 i una majoria de 8 i 7 per

ens

cesos

cent, no expliquen el creixement demogrilfic del
Valles Oriental durant el segle XVI. Aquest es ja
entredit alguna de les afir
han fet sobre la
mac ions generalitzadores que s
un

aspecte que posa

cialitats
ten el

la lIana en qualsevulla de les seves espe
(paraires, abaixadors i teixidors), represen

14 per cent entre els

qui fan

constar la pro

despres els dedicats a la pell i el
blanquers, els assaonadors i tarnbe

fessio. Segueixen

Si comparem aquestes dades amb les conegudes
Matar6, veiem que les xifres rnes elevades del

Sant Celoni,

treballen

en

cuir, inciosos els
els sabaters, que consten en nombre que pot sem
blar excessiu, i que podria ser una forma d 'anota
cio dels qui treballen en el ram esmentat, encara
fessin exactament I 'ofici,

no

que

despres

Considerem
es

que

pot concebre

grup rnes heterogeni,
el dels auxiliars del camp;

un

com

a dir. tots aquells oficis que proporcionen les
eines i altres estris necessaris per a treballar en el
camp. Ens referim als basters, ferrers, aixaders,

es

boters

0

cistellers; segurament

cio limitada

arnb

pero

tots ells

de produc

mercat segur.

un

'

poblaci6

catalana.

notlcies indirectes que
donar pistes de la situaci6 demogrilfica

Finalment,

poden

ens

recorrent

de Granollers,
tics que

XVI. Com

a

a

fixem

ens

produeixen

es

en

can vis

alguns

urban IS

la segona meitat del

a

segle

signe clar de creixement els anys 80,

concret 1.586-87, sabem que es realitza la per
lIongaci6 del carrer de Barcelona i del carrer de
Cerro, les vies principals de Granollers, tot obrint
la muralla i construint fora d 'ella. Perque aixo es
produ IS s havia d haver registrat un creixement de
la poblacio que exigia la possibilitat de noves ins
en

'

'

tal-Iacions.
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documentals, amb aquelles

els atzucacs

fogatges iamb aquestes referencies indi
corrobora la idea que s ha produ it un
'

rectes, es
creixement

XVI,

el

En aquest punt es on el fogatge sembla
clar, perque apareixen com a pagesos nornes
set focs, i com a bracers 14 focs (els bracers son els
jornalers normalment dedicats a la terra, encara
que en alguns casos podien estar tam be a la manu
factura). EI nombre tan baix de pagesos fa sospitar
que I' Index d 'ocultacio del sector fos important.
De fet, era forca habitual que els propietaris de la
menys

intentessin evitar

terra

dernoqrafic

a

Granollers durant el

qual probablement

segle

fou rnes intens durant

la segona meitat.

L' esmentat creixement nornes pot

ex

la del Monestir de Sant

econornica. Comencem per coneixer quina era la
distribucio soclo-protesslonal de la vila en aquest
segle, iamb aquesta finalitat utilitzem el fogatge
en

el

qual,

al costat del

nom

del cap de

figura I 'ofici que fa. Aquesta font fou utilit
zada pel Dr. Llobet en el seu estudi sobre Grano

casa,

cop mes hem de mencionar la

'any 1951. Un

poca fiabilitat de la font, tant pels no fogajats com
pel nombre relativament important d 'enreqistrats
que

no

fan constar Ilur

per cent sobre els

professio

declarants, i el

que arriba al 23

,

sector d

'ocupacio

rnes important darrera del "no consta" representa
el 14 per cent. Les xifres ja fan comprendre que la
distribuci6 que comentarem no sera massa aclari
per altra banda es I' (mica que

dora, pero

La caracterlstica

general

d

aquesta
la diversificacio.

socio-professional es

es

coneix,

descripcio
Hi

ha

la de Sant Pere de

,

families que treballaven la terra,
nim caldria sumar-hi els bracers.
la

ter de Granollers com

a

centre

comarcal,

funcio de les necessitats dels

en
,

i

sificada que

en

una

pobles

vila
que

funci6 tarnbe d 'una demanda diver

prove de

la

zona

rnes

propiarnent

perque

planteja aquest
composici6 social obre

EI problema que
en

seva

com a

sector
un

mi

agricola

altre

cam

I

d 'estudi sobre la propietat de la terra en la vida de
Granollers, aspecte que desconeixem per la manca

pero tarnbe per la manca d 'estu
'alqunes aproximacions. Dins d 'aquesta analisi
seria fonamental ponderar la irnportancia de la
petita i mitjana propietat al costat de la gran pro
de docurnentacio,
di d

pietat absentista.
Resten

aquells

tots

encara

oficis

que

abans

familia, com
poden ser els calderers, els ball esters, els corders,
etc. Un altre ofici minoritari era el de botiguer,

deiern que

era

que

eren

el d

realitzats per

una

sola

'aquells que venien teixits

a

la menuda.

De fet, cal comptar que molts dels altres oficis que
hem citat duien

a

la cornercialitzacio dels

terme

propis productes. Hi ha tarnbe un unic revene
dor un intermediari, que podr Iern dir que comple
seus
,

ta el

del Granollers que hem anomenat

quadre

una

vila-mercat.

un

nombre considerable d 'oficis que nornes estan re
presentats en 1 foc. Aixo podria explicar el carac

I 'envolten

0

apareixen en el fogatge, pero en canvi, tenen
propietats a Granollers. Alxi. dories. aquells set
focs de pagesos no deurien reflectir la quantitat de

'

rnercat

Cugat,

no

'

lIers I

control fiscal. Per

Puelles de Barcelona, 0 de Sant Salvador de
Breda 0 de Ripoll. Es obvi que aquests propietaris

pi icar-se

parti r d una conju ntu ra econom lea que el fe,.
possible. Aixr, dories. la major part de les causes de
la dita alca de poblacio cal cercar-Ies en I 'analisi

a

de 1.515

quelsevol

'

altra banda, el fet s ha relacionat tarnbe amb I 'exis
tencia de propietaris absentistes 0 senyories, com
les

Malgrat
xifres dels

Per sota del sector manufacturer hi ha el sector

agricola.

Davant d

es

que

ducci6
no

'aquesta composici6 sOcio·professional

poblaci6

de la

fa

forca

professional,

podien

interior i
com

a

de Granollers, hi ha una conclusi6
evident. I es que els nivells

en

abastar
tot cas

maxim.

No

funci6

en

de

�e p��

la dadicacio,

rnes que la propia demanda
la dels pobles de la Comarca
hi ha elements que

permetin

excedents de pro
comercial itzats en altres co
'

rural.

Quant als oficis

de

predominants,

sobresurten els

tipus de rnanufac
iura. Entre aquests domina el sector lIaner. Eis qui
menestrals dedicats

a

un

altre

suposar

la

creaci6

d

uns

duccio per tal de ser
un sol
marques (molts oficis d 'una sola familia,
confirmaria
Aixo
revenedor
un
sol
)
traginer,
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I' existencia

'

d

'

econornica d abast

estructura

una

Tot I

'exposat fins

ha de

ara no

contradir, perc,

idea prou repetida que Granollers i el Va

aquella

partir del proqres de la propia normativa or
com, al Ilarg de tot el segle, es
incrementant el nombre de privilegis, normes i

veu

a

ganitzadora. Veiem

comarcal.

van

decrets que intenten millorar el mercat. La reitera

lles feien de magatzem i de graner de la ciutat de
Barcelona. Probablement aixo fos aix i, encara que

ci6

la font anterior

reial de celebrar mercat la d6na el rei Carles I I

questio

permeti

no ens

en

avancar

aquesta

1.542.

,

Si be hem parlat de I 'existencia d uris oficis, no
res del seu nivell de desenvolupament, que

'

ha dit

s

allo que pot incidir

seria

De

ment.

comptes

fet, tampoc

el

en

proces de creixe

permetin tenir

que ens

de

disposem de series

no

imatge da

una

questa questio. Mes aviat hem de rec6rrer

a

aspec

de caire organitzatiu i institucional per apro

tes

par-nos rnes al tema.

menestral,

sector

de les peticions: la distinta tipologia son un
signe clar de I 'activitat. La confirmaci6 del privilegi

que fa al

Concretament, pel

coneixem

de la

quelcom
configu
gremis a Granollers. Com a
d aquestes organitzacions es

raci6 de confraries

0

Aquella

la forma

era

legal

'any

que assegurava la

solidesa d 'una instituci6. I al costat de la confirma
ci6

la concessi6 de I 'esmentat

ve

ge, amb la

qual

privilegi

promovia I 'assistencia al dit mercat.
Si una cosa eren els privilegis reials,
s6n

cosa

la

Vila",

que

el mercat.

bres del Consell apareixen diverses
I

a

guiat

una

es

altra

les normatives que estableix el

mitjancant el "Consell de
ment dirigia i coordinava
des

de

facilitava i al mateix temps

es

'orqanitzacio

i

municipi
era qui real

Seguint

els Ili

normes

referi

desenvolupament de I 'activi

'

nota

caracterlstica
sota

que agrupen

mateixa instituci6 oficis de

una

vegades forca diversos. Aquest fet es propi d 'altres
zones de Catalunya, i tarnbe d
Espanya, quan
'

.

'

s

inicia la formaci6 de les dites institucions i quan

el

qrau de desenvolupament dels oficis es encara
petit. Aixo no passa en canvi ales ciutats grans. Es
confirma, per tant, la idea d uns nivells de produc
ci6 redu its.

mercanHvola. Per exemple, I 'any 1.546 es pro
hibia la venda ales voreres dels camins. En aquest
cas es tractava d 'evitar la cornpetencia 0 d
'assequ
tat

el pagament de drets d 'alguns me readers
Un aspecte important del mercat era I 'aprofita
ment que en feia la vila cobrant una serie de drets
rar

.

tractava d

sobre diferents productes. Es

'aconsequir

benefici sobre el valor de les transaccions que es
realitzaven, de manera que contribuissin a engrui

un

(escopeters, serrallers, calderers). Una altra de les
confraries de mit jan segle aplega als "adobadors"
de cuiram, els qui treballen el cuir, sota I 'advoca

possibilitats financeres de la propia vila.
exemples citem els 2 diners per quartera de
blat 0 d ordi i el sou per carreqa de vi. Fins a tal
punt sign ificaven una font d ingressos que, quan
la vila tenia necessitats econorniques, es recorria a
incrementar aquells drets 0 a posar-ne de nous.
Un altre tipus de control que establia el Con
sell i del qual alhora es deduien uns ingressos, es
feia sobre alguns productes considerats monopoli
del propi Consell. En concret, era en la earn i el pa,
sobre els quais s imposaven preus i sarrendava la
venda. Aquest tipus de control requeia tam be so
bre el mesuratge de I 'oli i el pes de la farina, que
d alguna manera, alhora servien per a combatre

ci6 de Sant Marc.

el frau.

Es desconeixen les

gremis. Alguns
confirmen les

actes de fundaci6 d

serien

ordenances

seves

'aquests
segle XVI, pero

anteriors al

la dita centuria.

en

xir

les

Com

a

'

'

D 'altres

50

I

es

crearien de bell

'any 1.555

es

Aixr,

per

exemple,

forma la cofraria de Santa

Magdale

nou.

na, que aplega els sastres, els calceters i altres of i
cis diversos, relacionats amb el vestir, i es con fir
men

els

Sant

Eloi, potser

privilegis I 'any 1.585. La confraria de
rnes antiga, en un principi nornes
la formaven els ferrers, pero durant el segle passa a
seus

'

controlar

tres,

com

tots

aquells

Cap

treballaven

que

a

finals de

la de Sant Joan

segle

pari a d 'al

rajolers,

Antoni, dels traginers (abans veiem

1.515 nornes n'hi havia

metall

Baptista, formada

mestres de cases, torners, serradors i

de Sant

es

el

'

Encara que

per
0

la

que el

intuir

concret

el de I

un).

Aquestes organitzacions s6n
tat econornica, pero en cap cas

un

signe de vitali

'engrandiment dels espais que ocupava. EI 12
1.556, en les actes del Consell, es regis

de marc del

tra un acord

els oficis i les

hortalisses

organitzacions conflueixen

en

timent dels
que aquest

I' eix economic de Granollers, que sens dubte era
el mercat. Deixant de banda les questions entorn

gums

del

en

seu

origen, probablement

tem a la situaci6 un cop rnes a

el

segle

X

I,

ens acos

partir d 'elements

or

ganitzatius i de caire legal mes que amb aspectes
quantitatius, dels quais no ens ha quedat infor
maci6.
D' antuvi es indiscutible el

Aix

i,

per

vila dernana per al

seu

mercat van

gurar el manteniment i el

de relacions amb la

salvaguarda de la gent

destinats

reforcarnent de la
Citem el

comarca.

conegut dels "gu iatqes ", es
ble al

abast comarcal.

seu

exemple, els mateixos privilegis

que

va

a

dir,

la

xarxa

privilegi ja
garantia de

des de qualsevol po

mercat i el seu retorn.

a

pel qual es necessari fer un nou repar
espais del mercat a causa de I 'arnplitud
tenint, i per aixo

va

vendran

es

decideix que les

placa de I' ali, els Ile
la placa del Blat, diversos productes a la
es

placa de les Olles.

a

la

etc. De la localitzaci6 del mercat

diferents indrets

en resta encara la toporurnia a
ciutat, i aixo mateix reflecteix I 'estreta relaci6
entre el mercat i la vida dels granollerins. No hi ha

la

dubte que la decisi6 del Consell es una prova del
moment de creixement que passava I' acci6 mer
cantil.

Ens

que la
a asse

tots

cert moviment

no reflecteixen ni
veils de producci6 daquella manufactura.
La dinarnica econornica que duien a terme tots

seves

aquests elements

ens permetin
economic, un aspecte rnes
del desenvolupament del mercat pot esser

un

manca

aprofundir

en

Ilers durant el
de Is
es

productes,

possible i

un

aspecte

molt

important

segle. Es

un

importancia

de I 'accio economics tarnbe

es

a

coneixement dels preus

si rnes no, dels basics. Pero aixo

no

queden nornes alguns valors dis
persos de determinats productes que no permeten
elaborar series. Sembla, per exemple, que entorn
de 1.565 es produeix una alca d aquests preus,
ens

'

La

per

la conjuntura econornica de Grano
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pen'>

en

desconeixem les causes, fos per creixement

fos per

penuria.
Una altra font, teor icarnent utilitzable, per a
aquest objectiu, serien els conceptes de la institu
ci6 del

"Pallol",

la vila tenia per
moments de

que
a

era

el magatzem de gra, que

assegurar el subministrament

penuria,

de la qual
per fam, com es d6na
extrema

es
en

desprenques

mortalitat

altres indrets de Cata

I

lunya i fora de Catalunya. Les xifres rnanteneru
sempre uns determinats nivells, encara que de vega
des fos complex trobar tot el blat necessari.
L' aspects quantitatiu que no podem trobar en
I 'activitat del mercat nornes apareix en relaci6 amb
les finances municipals: Eis comptes que fa el Con
sell a traves del seu clavari en funci6 dels ingressos
i de les despeses que registra. Allo que mes interes
sa s6n els ingressos, perque a partir d 'ells es dedu
eixen una serie de conceptes de caire tributari, i
que depenen tam be de la situaci6 econornica de la
poblaci6. Si el poble esta exhau rit, els ingressos
baixen, 0 com a minim els tributs no es cobren
'

amb

regu laritat. D' aqu I I' in teres d anal itzar les
finances de la Universitat de Granollers (Universi

tat-Consell).
51

1.519-201.521-221.554-551.562-63 1.563-64 1.598-99

en

tarnbe amb els preus, pero es fa diflcil establir-ne
els condicionaments. En qualsevol cas, sf que po
dem afirmar que no es reflecteix cap any de penu
'

producci6 queda molt rnes desdibuixada.
Arrendament dels "Set lrnposits":

459

La principal font d

'

ingressos era els arrenda
diferents tributs. EI Consell no els cobra
va directament sin6
que, amb subhasta, els arren
dava a particulars per tal d 'assequrar una quantitat
ments de

780

576

i per a la gent que no collia.
el segle XVII. EI Pallol com

En parlarem rnes en
prava anualment unes quantitats variables que po
drien tenir relaci6 amb I 'abundor de les collites, i

ria

d 'un arrendament i que, per tant, la relaci6 amb la

(valor
L

que

indiquen).

s

'alca es clara, exceptuant lanv 1.563-64 que,
banda, podem relacionar amb I 'alca del

per altra

preu del blat que

reqistr avern el 1.565. EI descens
I' impost pot significar un

de I' arrendament de
moment de

econorniques generades

dificultats
de

una manca

productes de

su

bsistencia,

bem amb

comportament de reqirn antic

un

cions de la

surt el

petits tributs units

"esposis"

de "les

en un

de

set

imposicions ",

sol, el d "hostal

del mercat que estan

en

0

set

dels

relaci6 amb el

rendiment que se' n podria treu re.
Una altra font d ingressos eren els monopolis,
la venda de la carn d 'ovella, de la carn de xai 0 del

'

resta d

La

ingressos presenten oscil-Iacions dife

tot i que la

rents,
encara

tendencia es
clarament

tan

no

que

tam be al creixement

com

en

lexernple

manda, pero

Aquests dependrien rnes

de la de

per aixo reflecteixen millor la situaci6

ex

posat. Aquesta conclusi6 pot confrontar-se amb els
resultats globals que donen els comptes munici
pals. La dif'erencia entre en trades i sortides, tot i
s6n

no

que

de

massa

fiar, perque

les

en

sovint manquen les extraordinar ies aix I

ordinaries, amb el resultat de donar

nes

despeses
algu

com

sempre

uns

saldos positius. Utilitzant-Ios nornes com a referen
cia veiem com des dels anvs 20 fins als 60 del segle
hi ha

un

argument dels ingressos globals iamb sal
a 1.567 es produeix una

dos favorables. De 1.564

estagnaci6

certa

amb atu rada del creixement, ides
final de

a

segle

hi ha

un

descens Ileu

positius, els
ingressos i saldos
molt elevats. Amb totes les prevencions, perc, sern
bla confirmar-se una situaci6 econornica forca esta

darrers vuit anys de

segle,

amb

ble i fins i tot de creixement.

'

pes de la farina.

el

poblaci6 pels desequilibris amb les pro

ger per o sempre mantenint els saldos

daments sobre

on

pies subsistencies comporten moments puntuals de
crisi que poden fer canviar 0 no la tendencia.

tica molt

ciutadans, prac
epoca. Entre aquests arren

per
que

nivell de subsistencles es fonamental i les oscil-la

de 1.567 fins

I'

cosa

provoca lalca del preu, mentre el tribut ha de bai
xar. No es d 'extranvar aquest fet, perque ens tro

fixa i evitar enfrontaments amb els
comuna en

1.800

890

905

Iliures, els anys

en

'

Hem pari

de les

at

fonts d

principals

ingressos

'

de la vila, pero

hi havia

n

una

altra que tarnbe

aportava algun benefici alhora que era un signe de
vitalitat economica: lencunvacio de moneda. Del

economica del moment. Tarnbe sobtenia algun in
qres, pero petit, de la concessi6 de cereals, prestecs

proces d 'encunvacio

que el Consell feia

metall i el valor nominal del total encunyat. Tam

quais

es

cob raven

a

particulars

0

institucions i dels

Consell

en

es

despren

un

benefici per al

funci6 de la diferencia entre el cost del

'

uns

interessos anuals. Normal

ment, pero, era al reves. Era el Consell que havia
de fer prestecs i pagar unes pensions.
Per tal de tenir una noci6 clara de la situaci6

ha de comptar com un element de creixe
ment, segons el moment, el tipus de moneda i la
quantitat, com sigui que la disponibilitat de metal

be

s

lic facilita les

transaccions, si rnes

no

a

nivell inte

econornica que reflecteixen els dits ingressos cal
dria coneixer tam be qui eren els arrendadors per

Sembla que el moment i les condicions de
Granollers eren favorables quan s 'obte el privilegi

tal de

d

posar-ho en relaci6 amb uns grups socials de
terminats, 0, fins i tot, si eren de la vila 0 de fora.
Un cop rnes hem de dir que no en podem saber res.
Per altra banda, tarnbe s ha de tenir present que
les oscil-Iacions que registren alguns dels dits in
gressos poden dependre de factors diversos, cosa
que dificulta arribar

aquestes
"les sets

raons

a unes

hem triat

conclusions. Per totes

com a

mostra el tribut

de

irnposicions" perque es una ser ie forca
completa i al mateix temps, els seus valors estan
en funci6 dels nivells de producci6 i de demanda
(un tant per Iliura de carn 0 per quartera de blat
o per carreqa de vi). Recordem,
pero que es tracta
,

rior.

'sncunvacio.

moneda fins
de

coure

ja

que
a

consta I

'any 1.556 i

es

fabrica

1,571. La circulaci6 de la moneda

granollerina sembla

que dinamitza I 'eco

nomia de la vila, sense arribar a crear cap proces
d
inflaci6 important, tot i que tampoc no tenim
'

massa

notlcies sobre el dit fenomen.

Per

juntura

a

tenir
ens

un

coneixement complet de la con
veure la relaci6 entre els nivells

caldria

de preus, la inflaci6 i els salaris, perc la informaci6
sobre aquests darrers es tant 0 rnes escadusser a que

primer factor. Encara que sovint
irregularitats en aquest camp, no tenim
la del

es

donen

cap mes

soluci6 que rec6rrer ales notlcies sobre els
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dels membres del Consell
es

comprova tarnbe

Municipal. En aquest cas
alca, Serveixi nornes com a

una

anecdota, perque la seva relaci6
producci6 es molt particular,

amb els processos
tot i

dependre de

per acabar lanalisi econornica d

'aquest segle

de

la situaci6 econornlca
I

XVI,

cap

a

finals de

segle, i

1.620-40.

a

Granollers, doncs, confirmaria
'aquella tendencia general.

bona part d

general.

principi

en

que

ria, iniciat el 1.520, culmina
clos cap

es va

confirmant

com

de crei

xement, sobretot durant la segona meitat, fem

una

a la inversi6 publica. L 'existencia
'aquest tipus d inversions nomes es pot donar en
situacions economiques estables, i aquest es potser

EI segle XVII:
La incidencia d

'

crisi i les

una

dificu Itats de recuperacio,

menci6 especial

'

d

'

el

capitol

se

que

ns

mostra

rnes contundent sobre

la conjuntura del Granollers de la
Fem-ne un petit Ilistat.
'

uns

per tal d 'ernbellir la
ma

centuria.

(1.550) hi ha notlcies de I'en
pedrissos i d 'alquna casa vella

A mit jan segle
derrocament d

setzena

placa Major i donar-li

quadrada. Recordem

una

for

que aquests s6n els anys

quan es realitza encunyaci6 de moneda. Continua
el millorament de la vila amb lernpedrat d 'alguns
carrers

els mateixos anys 50. A la decada dels 60

hi ha realitzacions
.

teix 1.560

es

Roca; el

la

practicarnent cada any: el macapella de Sant Roc al portal de
1.563, la capella de Santa Anna; el
fa la

1.567 hi ha obres

la muralla i

a

es

capella de Sant Antoni; I 'any 1.569

construeix la
es

fa

un

nou

corral. Recordem que el Consell tenia el monopoli
de la venda de la earn, i aixf mateix es preocupa
d 'ernrnaqatzernar el bestiar. Aleshores la vila tenia

dos corrals.

EI

se

truir el convent de Sant Francesc.

52

Eis anys vuitanta es quan es realitzen segura
les construccions rnes importants. En primer

ment

lIoc (1.581-82)

fa

es

una

forta

inversi6,

no

sabem

si per

una nova construcci6 0 una renovaci6 de la
Casa de la Vila. Eis materials i el volum de capital
gastat fan pensar en una gran obra. L' any 1.584
'

s

inicia la construcci6 del

convent

dels caputx ins

a

la Serra de la Torreta. I

I'any 1.586 es quan co
rnenca ledificacio de la Porxada, Ilotja de gra de la
vila i, per tant, signe evident de la irnportancia del
mercat

de cereals

el contracte

EI 1.594

a

Granollers. La Porxada, segons
'

dobra,

ja apareix

s
un

havia dacabar I
nou

edifici relacionat amb

el mateix cornerc del gra, que

instituci6, que tindria

'any 1.587.

el

era

el Pallo!.

Aquella

propi magatzem,
fa pensar en un increment important de I 'activitat
mercantfvola de Granollers i, en general, d 'una fa
ara

seu

vorable situaci6 econornica, L' any 1.596 es cons
encara la capella dels Sants Metges, ja fora

truiria

la muralla.

Malgrat aquest segu it de grans despeses que fa
Consell, no apareixen notfcies d 'endeutarnent 0
de prestecs, com passara el segle XVII. Aixo vol
dria dir que la situaci6 favorable que es desprsnia
el

de les finances municipals deuria ser certa i que, al
mateix temps, si aquella es produia, era qracies a
una

economia

particular de

permetia -amb la

doncs, es

al Granollers del
forta

a

seva

que realment

que la

que

configura

I' ultirn

major desenvolupament

economic.
Recordem que

P. Vilar per

a

proces sembi ant el presenta
Catalunya en general aquella centuun

ment com a resultat de la

els
que

te cap al

situaci6 de les

zones

que

envolten, i provocant que les interrelacions
sempre es produeixen siguin encara rnes fortes.

En el nostre
comarcal

marc

podrfem dir

desprendra, de

es

centuada, la situaci6

que de la realitat

manera encara

mes

ac

concreta de la vida de Grano

lIers.
D 'entrada hem de fer front

toriografic

te

a

un

problema his

la

plantejat

historia general a
I' epoca Moderna, i es el de fixar el canvi de con
juntura, es a dir el perlode i els aspectes que defi
que

,

nirien el pas de la tendencia de creixement del

gle XVI

a

dit

se

la rnes controvertida crisi del XVII. Des

de lanalisi comarcal es

interrogant,

possible aportar quelcom al

relaci6 amb el

cas de Catalunya.
demografica, com que
es
disposa de cap re
compte general de tot Catalunya i, a rnes a rnes, no
es conserven els sacramentaris de
Granollers, utilit
zem una serie de corbes de parroquies de la Comar
ca (se n
han estudiat 15: I' Ametlla, Canoves, Bi
gues, Llica d Amunt, Vilanova del Valles, la Roca,
Vallgorguina, Sant Celoni, Vilamajor, Martorelles,
Santa Agnes de Malanyanes, Montmel6, Camp ins,
Vilardell i Olzinelles), que per la regularitat de les
seves dades podien agrupar-se en una qrafica gene
ral. Aquestes s6n les de Canoves. Bigues, l Arnetlla.
Vilanova i Vallgorguina. EI resultat es que la ten:
en

Pel que fa a la questio
sobre aquella centuria no

'

'

dencia al creixement que s 'observe en el segle XVI
es perllongaria fins entorn de 1.620, moment en el

qual la mortalitat
ments. Tot i aixo.
lel de la natalitat
no

deuria canviar

rar-se

aquesta data

A nivell
en
un

el de

no

per

'

del

que sembla mes

simplificar

fins els anys 24-40 del segle XV II.
Reprenem tarnbe les argumentacions sobre I 'es
tudi a nivell comarcal per sobre def local, i mes
en tractar del tema de la crisi, de la qual hi ha ele
ments comuns a una bona part d
Europa i, per
descornptat, a Catalunya. Aquesta crisi incidira de
forma expressa en els centres urbans, pero justa

constata un creixement

es

segle XVI, alca

com

poblacio

de

saven

contribucio. La conclusic,

partir dels anys 70, i

terc de segle

la

ja deiern, la divisi6 secular

com

lexplicacio un
"continuum" historic molt rnes complex. Per altra
banda, hem vist com els processos de creixement
del segle XVI en uns casos satur aven abans de
final de la centuria, mentre que en d 'altres s 'endin

situa al

portal de Caldes.
L' any 1.579, el Consell compra lespai on cons
nou

Tal

tra funci6 que la

el

en

alca sacostaria rnes als naixe
produeix un descens paral

no es

i, per tant, el volum de poblaci6
massa.
com

economic,

Malgrat tot, pot conside

la d un

moment

el canvi de

de canvi.

conjuntura,

que

de Granollers deiem que culminava en tot
seguit d inversions que es feien a I' ultirn terc
cas

'

segle XVI, sembla que tarnbe es pot situar al
voltant de 1.620. La fixaci6 d 'aquesta data respon
a laparicio d 'una ser ie de sfmptomes, com poden
ser

les dificultats que passen

una

colla de families

de les quais tenim notfcies, que de lauqe d 'aque
lies masies del segle anterior s ha arribat a la neces
'

sitat d 'endeutar-se
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poder sortir del
20

reflecteix

es

pas. Tarnbe aquest canvi dels anys
les finances

en

'

d 'aleshores

(tret de moments puntuals). D' aquesta
produeix un descens de la poblacio,
alhora que la nupcialitat evoluciona paral-Ielament
devallen

municipals. A partir

inicia un proces d 'endeutarnent que
registrat durant el segle XVI.
Les caracterlstiques d aquest canvi. per altra
banda, coincidien amb les que es dona per tot Cata
lunya en les mateixes dades. A I 'obr a ja citada de
s

manera no es

'

havia

no s

amb els naixements.

'

P. Vilar sesrnenten dues dates que delimiten el
vi:

1.590,

haver-hi

per

el moment

ser

devallada de la

una

can

el que cornenca

en

produccio agricola,

a
es

L' anterior conclusio

no

contradiu que lanalisi

de les defuncions reflecteixi moments d 'alta
talitat

es

un

any sol

un

0

tres

mer

seguits. Aquest

trets definidors de la crisi del XVII a

dels

ropa,

i fins dos

Espanva

i

a

Catalunya

en

concreto

les anomenades crisis de mortalitat

Eu

Aixo son
mortalitat

0

america no deuria tenir practicarnent cap
epercussio, per o sl que en tindria el primer feno
men que podia donar les seves consequencies rnes

produ ides pels efectes de la
penuria 0 per brots epidemics. Si I 'alta mortalitat
es per manca de subsistencies, els efectes sobre la
poblacio s6n rnes profunds perque comporten tam
be un descens de la nupcialitat i, per tant, de la na
talitat. En el cas del Valles, pel que hem dit suara,
no es deuria donar aquest tipus de crisi. Potser en

fortes

algun

comsnca

de males collites rnes

parlar

a

des, alhora

relacionades

que

sovinteja
epidernies: I

amb

1.620 que es el punt de partida de la caiguda del
amb America. AI Valles Oriental, el co

comerc
mere
r

Si

en

la mateixa data de 1.620.

detecta

es

un

canvi de

tendencia,

ens

cal defi

catastrofica.

que son

aillat, I

cas

en

canvi,

causa

de les alces pun

tuals, serien les epidernies, perque immediatament
despres d haver passat es torna a generar una alca
'

nir la

situaci6 i

nova

'

es

nova.

pod rem

Si

havia

s

ara

parlar

encara

veure

fins

a

quin punt

parlat d un creixement positiu,
0 d 'una estagnaci6?

d 'una crisi

dels naixements que contrarestara les

Eis per iodes dalta mortalitat

I ntentem esbrinar-ho.

Respecte

a

levolucio derno qrafica,

sense

cap ti

pus de xifres

globals, hem de resseguir els diversos
dernoqrafics: la mortalitat, la natalitat i la
nupcialitat, perque ens mostrin el comportament
de la dita poblaci6. La conclusio es que durant tot
el segle XVII no es registra cap panode de crisi
demogritfica important; no hi ha un seguit d 'anvs
factors

que denotin

53

perque

en

el

enfonsament de la

un

pitjor

I' estabilitz acio.

baptismes

En

tenen

rant tot el

165

dels

una

la

casos

poblacio. i aixo

la natalitat tendeix

a

majoria de parroquies. els

tendencia al creixement du

segle i, si rnes

no, sestanquen.

Baptismes:

155

pero

no

perdues

an

teriors.

generalitzada

ala

durant el

segle poden limitar-se a tres:
1.614-1.615,1.651-1.653 i 1.684-85. Aquests se
rien els unics moments en els quais la mortalitat
sobrepassaria la natal itat amb resultat d un creixe
ment natural negatiu, perc retornant rapidament
comarca

una

a

situaci6 mes

ment.

Afegiria

lunya

en

0

menys estable

general,

rnes forta es de mitjan

ca

de creixe

segle, hom tarnbe ho havia

considerat al Valles. Amb lestudi d

quies, sembla

0

lobservacio que si, per Cata
el per rode de crisi de mortalitat

encara

'alqunes parro

que el

es el dels anvs

pitjor moment per a la cornar
1.614-15, encara que la situaci6

'

Llica d Amunt

Canoves

Montmel6

Bigues

Sant Celoni

L' Ametlla

Santa

Martorelles

Agnes
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rnes

conjuntural

crrtica continui' essent aquella

mateixa.

,

La tendencia general tarnbe pot valer probable
ment per a G ran oilers, d 'on nomes coneixem algu
notfcies

nes

del

Ilibre

pres del blat que fa per tal de subministrar la po
blacio. Amb una demanda forca estable loscil-la

indirectes,

Consell

1.652: EI Consell

segueix del
novembre del

la nota que

de la Vila, del
pot reunir

no es

esta amb pesta i han
dun any

com

perque

la Vila

mort molts consellers. AI cap

fa esment deleccio dun "battle de

es

dependra del

cia

nivell de les collites. La documen

tacio abasta de 1.622

a

1.693,

encara

que amb al

guns buits, i de fet, confirma I 'evolucio que es des
prenia de les anteriors observacions: les compres
son bastant estables, tret d 'alguns anys d 'excepcio.
tant per la baixada com per lalca, que en els pri
mers correspond ria als anvs en crisi.
La situacio que es despren d aquesta analisi fa
suposar que, si mes no, algunes capes del carnpero
'

Morbo"

responsable de controlar les accions
que sorqanitzin mentre duri la situacio de contagi,
a

els enterraments dels ernpestats, fer tancar

dirigir
Ilurs

com

cases 0

vetllar pel

Vila. En aquell
oberts els de

cas

dels

tancament

portals

de la

decideix que nornes restin
Barcelona i Caldes. Es tracta

es

Cerro,

al

Ilarg del segle una capacitat
general accepta
ble. Aixo no exclou que el petit camperolat, els
jornalers i, en general, aquells que no produeixen
'adquisicio, i

nivell economic

un

d 'unes petites informacions, pero suficients per a
afirmar la inclusio de Granollers en la crisi de

directament el cereal

1.651

producte com per
aquesta desigualtat

53.

-

podem intentar fer

Amb tot,
de I' evolucio

1.620

dernoqrafica

de la

de la Comarca.

un

final de

a

segle

clar creixement. Per

cicles bons i
zacio

dolents,

dels anys

1.684-85,

no

es

cas

del

Valles,

tret

pot parlar dsstabilit

La conclusio que acabem d

'exposar ens fa res
interrogant plantejat sobre lexistencia
o no de crisi. A nivell demografic sembla forca clar
que no se n pot parlar.
I'

a

notar

rnes els

mo

'obtenir el

la mateixa alca del preu. Es
social davant d 'un moment de
en

per Iode de la centuria per part del campero

desvalgut i d 'alguns

lat rnes

de la poblacio

sectors

urbana.
EI problema de lendeutarnent cornenca a apa
a partir dels anys 40. Hi ha notfcies

reixer sobretot
per les

d

zacio.

pondre

algun

ens tornem
a

poguessin

tant per la dificultat d

crisi que genera el fenomen de lendeutarnent

que els grans

com

petit creixernent, En el

0

penuria,

amb resultat d 'una estabilit

partit del darrer perf ode

ha

a

ments de

Catalunya
'alternanca de

'

s

Fins

1,620 i 1.660, estabil itzacio
malgrat les oscil-lacions i fins i tot

alca: i de 1.660

trobar amb

a

qeneralitzacio

entre

poblacio,

lieu

una

una

rnante la tendencia de clar creixement del

es

.seqle anterior;

54

mantindrien

lat

d

perols

propietaris fan prestecs

a

petis

cam

"necessltats", Per "necessitats"

seves

allo necessari per alimentar-se, com el
producte que cal per a tornar a plantar. A part dels
prestecs, els qui posseeixen alguns propietat re
senten tant

tarnbe

corren

be

a

la venda d

'alqun

constatem els moments

ques dins la

de

tros

terra.

Tam

de dificultats econorni

propia Vila quan els particulars

no

po

'

Vegem

a

continuacio quins son els trets fona

mentals de la situacio econornica que, d 'alquna
nera, hauria de

de la

correspondre

rna

aquesta estabilitat

a

poblacio.

que nornes

poden donar-nos

aproxirnacio a
aquella real itat. Sabem, per exemple, d anvs de
males collites entre 1.620 i 1.645. Aquestes penu
ries, pero, no son seguides ni extremes i, per tant,
una

es paguin la meitat de les imposicions,
poblacio esta esgotada. La situacio deu
diffcil perque el Consell arr ibes a prendre

la

perque
ria

Pel que fa a la produccio agrfcola, no disposern
de series massa lIargues pero sf que hi ha notfcies
diverses que

den pagar Ilurs tributs. Aixf, per exemple, el Con
sell de la Vila de Granollers lanv 1.641 decideix

ser

aquella deterrninacio.
L 'endeutarnent particular comporta tarnbe
situacio semblant

una

publiques. Cal

les finances

en

'

no

arribarien

a

produir

una

veritable crisi de subsis

tencies, En aquests anys el Consell de la Vila de
Granollers expressa la necessitat de blat. De 1.645
a

1.660 els nivells de

produccio semblen rnes

aviat

estables, encara que hi hagi alguns moments punt
tuals d 'escassetat, entre els quais l 'anv 1.650, que
correspon

querrts
altre

es

perfectament

al

fet

els

anys

se

propagui lepidernia. Segueix despres

un

periode

que

amb collites deficients:

veu re

com

es

en

corresponen

el temps ambdues

situacions. L' endeutament

public es produeix per
municipis tenen, en aquest cas

que els

lobliqacio
la Vila de

Granollers, de fer front a una serie de
obligats, com poden ser el subministrament
del blat en moment de penuria, encara que s hagi
de fer rnitjancant un credit, 0 el pagament dels tri
buts reials que tenen I' arnenaca d embargament.
Totes aquestes obligacions, amb una situacio eco
nornica deficient, porten forcosament a I' endeu
serveis

'

'

tament.

1.660-1.680.

Les dificultats de les finances publiques

comen

Tarnbe de forma alterna, 1.660, 1.677, 1.680, cosa
que comportaria a la fi un afebliment de lecono

cen,

camperola. A partir de 1.680 es produiria el
lestabilitat, encara que amb algun any de
psnuria, com pot ser el de 1.687, en el canvi, n hi
ha algun de collita optima, com el de 1.691, del
qual el Ilibre del Consell diu que es va celebrar un

La primera de les causes de lendeutarnent fou la
pressio de la fiscalitat reial, i en concret per lano
menat "quint" que Felip III preten cobrar. Es trac

mia

retorn a

ofici d 'accio de
la

qracies

a

lesqlesia

collita, tenint present que la

esta

en

per labundor de

resta de

Catalunya

extrema necessitat.

igual com succe ia amb les particulars, els anys
20 pero s 'accentu aran sobretot a partir de 1.640.

tava d 'un

tribut molt elevat que

topa amb la resis
Principato Granollers, ja I' any

tencia

de

1.617,

proposa fer

tot

el

un

credit

pel valor de la totali

de I' impost com a unica possibilitat de paga
ment. La forma d aconseguir el credit era creant

tat

'

Aquesta panorarnica de la produccio agricola a
partir de notfcies disperses podem comparar-Ia

un

"censa!", es

lar

0 a una

amb la inforrnacio mes seriable que es despren de
tadministracio del "Pallo!" de Granollers: les com-

pensions

haques

0

a

dir, fent

un

prestec

a un

particu

canvi del pagament d unes
interessos anuals, fins al moment que hi
instltucio

prou
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a

liquidesa per

a

poder

tornar el

capital

Estudls

De Granollers i del Valles Oriental

integrament,

situaci6

a la qual ditlcilment s 'arriba
hipotecaven les finances del futu r.
A Granollers, les notlcies d 'aquest tipus comencen
I 'any 1.621, quan es fa un censal per a pagar les
pensions d 'altres que es deuen. L 'any 1.622 se 'n fa
un perque ja no cobren ni els consellers.
Tal com hem dit, la situaci6 pitjor es produeix
a partir de 1.640. L' any 1.643 es fan dos prestecs,

apujar els tributs

un per a pagar pensions i
de blat. EI 1.644, un per

pero

va, i per tant

un
a

altre per a la compra
fer front al tribut del

batal16 (manteniment de I 'exercit)

,

I

1.645un

'any

allotjarnent (Ies tropes que estan de
pas),
practicament cada any fins arribar al
1.653 que es fa el prestec mes elevat (4.000 Iliures)
per a pagar tarnbe I' allotjament. Recordem que
aquest mateix any 1.653 coincideixen la penuria
de cereal i la crisi demografica provocada per I 'epi
dernia. Per aquest conjunt de circumstancies deiern
que aquest periode de mit jan segle es pot consideper

i

aix i

rar com

el moment de crisi rnes

banda, es important de fer

profunda. Per altra

notar com una bona

part de les dificultats econorniques foren provoca
des pel tribut de lexercit i per a I 'allotjarnent mili
tar que havien

de fer els particulars

a

mes de

con

tribuir-hi alhora el municipio Aixi, doncs, s6n uns
factors exteriors que accentuen les esmentades
"necessitats".
A

partir de 1.553

peticions de prestecs
pero

tenim mes referencies de

no

per part del Consell.

rnes que fer-nos pensar

,

en

un

Aixo,

millorament

econornica, fa dubtar sobre la fiabili
font, com sigu i que no s 'aprecien canvis
importants per a produir-se la dita millora, i
que el nivell d ingressos vari i' massa.

de la situaci6

55

diffcil

'

sense

AI costat dels censals, que solucionaven el pro
blema immediat pero hipotecaven el futur, trobem
altres mitjans per a cobrir les necessitats del muni

cipi, com eren la tributaci6 extraordinaria, les ta
lies, i les encunyacions de moneda.
Les talles apareixen poques ocasions, potser pel
seu resultat negatiu, perque com que leconornia
particular tenia tarnbe una situaci6 deficient, el tri
but

no es

Les encunyacions,
ments de necessitat

"menuts".

s

ha

poden aportar

moneda

sigui

ja

com

coure

de

Encara que

expl icat,
uns

de

en mo

benefic

poc

ni

is,
valor, els

Granollers, a diferencia
indrets de Catalunya, tam
a

i per tant d 'alia que

prescindir. Aixi

I 'oli'
ra

es

era

rnes

pot entendre lalca dels

la farina entre 1.640 i 1.660. EI dret per Iliu
venuda I 'any 1.652 passa de 4 diners a 8

0

de

carn

i semblantment el vi i I

'aiquardent. Es

doblen els

'

tributs per tal d aconseguir

majors ingressos,
sabem quin tipus de resposta popular com

no

portaren les diferents

uns

mesures.

Sovint augmentava

el frau.

Pel que hem vist fins ara, el proces d 'endeuta
problema important d 'una bona part

ment fou un

del

segle, i aixi hauria de reflectir-se en la compta
general del Consell de la Vila, en els comp

bilitat

tes que d6na el "clavari"

cada any. Ja hem advertit

les deficiencies d aquesta documentaci6 i aix i
confirmaria per aquest

de

totes les

es

segle XVII, perque despres

dificultats financeres que hem

comen

tat, segons els dits comptes, nomes es registra un
saldo negatiu al lIarg de la centuria, alhora que els
van creixent en la major part d anvs. Sens
dubte hi ha d 'haver alguna irregularitat.

ingressos

S6n dos els factors que falsegen la comptabilitat
del Consel!. En primer lloc, el ja citat de no regis
trar les despeses extraordinaries, I en segon lIoc, el

previstos, pero sense
impagats que, en una
situaci6 econornica com la dibuixada, deurien ser
molt abundants. Aixi, doncs, aquells saldos havien
fet que sanotin els ingressos
comptar amb els "rossecs" 0

de

ser

La

forcosarnent ficticis.
comprovaci6 de les iregularitats comptables

partir de les noticies que apareixen en
'any 1.622 els consellers no
en
el
saldo es positiu. L' any
canvi
cobren, pero
1.635, la Vila esta esgotada i no pot pagar el tribut
pot fer-se

a

els lIibres del Consell. L

a

Magestat. En aquests

casos, pero

,

no

es facil de

saber si es cert alia que es diu 0 be es una forma
d 'evitar el pagament. L' any 1.659, com que hi ha
tants deutes i no hi ha diners, els consellers no tin
dran ciri

en

la festa de Nostra

1.622,

L' any

L' any 1.692

pagava.
'

que

consum

tants per cent que el Consell cobrava sobre la carn,

tat de la
prou

de

productes

I'

pagar

mitjancant els

cobraven

es

que

'

s

sabaixen els

Senyora

sous

de Febrer.

dels funcionaris.

pensa fer contribuir els cavaliers i

es

mi I itars, idea molt

agosarada per I' epoca,

tament el

consistia

privilegi

a

quan

jus

esser exempts de tri

buts. EI mateix any fou revocada tal decisi6, pero
el sol fet que s arribi a plantejar demostra fins a
'

necessaris mes

ingressos. Aquest

d 'alia que passa a altres
be s encunya, durant els anys de la guerra de Is
Segadors, moneda de plata, que es signe d 'una cer

quin punt

ta

solidesa econornica. En qualsevol cas, I 'ericunva
ci6 rnes important fou la de "rnenuts". Per exem

anys

pie, lanv 1.643

aquest punt se ns planteja una certa
contradiccio, i es que mentre la producci6 agricola

'

100.000 "rnenuts" i

sencunvaren

el mateix any s6n tantes les necessitats de la Vila
que una part fou venuda a pes per tal d 'aconsequir

la quanti tat suficient per

116,

cosa

nyat

era

1.651

parla d 'una altra moneda, la "pallofa"
'

al

esqlesia",

'''menut'' i

cap

problema.

que

Si

completa, sembla
ren

pagar el tribut del bata-

que suposa que el valor del metall encu
superior al seu valor de transacci6. L 'any

es

"tanto d

a

solucions

Finalment,

a

d 'un valor

encara

0

mes inferior

per tant no deuria resoldre
be la informaci6 no es massa

que les

encunyacions

no

aporta

que

no

es

un

rnitja

quaranta als

vuitanta.
'

Arribats

mostrava

cipals,

en

a

una

relativa estabilitat, les finances muni

canvi, registren fortes dificultats. Si aixo

es aixi, cal suposar que son

causes externes

nou, per

tal d 'anivellar les finances municipals es recorria
I' increment de la pressi6 fiscal indirecta, es a dir,

a
a

als di

producci6 i sobretot al rnes im
man
portant, que es I 'agricola, que impedeixen el
fo
causes
estabilitat.
Aquestes
teniment de la dita
militars
els
a
tot
allotjaments
probabilitat,
ren, amb
versos

sectors de

i les lIeves.
Pel que fa als allotjarnents, ja hem explicat
que consistien. Nemes cal afegir-hi que, en
temps de manteniment lIarg, torcosament

I 'esrnentat endeutament.
encara

eren

II istat de notes es prou clar per a corroborar la si
tuacio de la Vila de Granollers, sobretot la dels

s

en
un

ha de

aquella fraqil estabilitat, fruit de les oscil
lacions de les collites. Per altra banda, tarnbe cal
tenir present que les lIeis catalanes ja preveien com
trencar
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s

allotjaments. Si havien de
a dormir, queviures,

havien de fer els dits

fer nit, calia facilitar Iloc per

Ilenya i menjar
muntades

quedava

era

animals.

per als

molt rnes

sempre

civada i

sense

sense

EI pas de tropes
carreg6s; la Vila

palla perque lexercit

ho havia emportat. AI marge de la Ilei es produ
eixen, com a fet habitual, els abusos. Eis excessos
s

eren

sovint

que transcrivim del Dietari

aquests

com

acaba el 1.689
els pagesos i

despres d 'un atac de lexercit sobre
perd6 general I 'any 1.690, amb al

exclosos. Podria pensar-se

guns

revoltosos, perque
i pagar

ments

una

el triomf dels

en

decideix suprimir els allotja
(mica contribuci6. La cosa perc,
es

portar a terme a causa dels constants en
frontaments amb Franca i de lentroncarnent amb
no es va

la guerra de Successi6.

del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona, de

I'any 1.640: "A la Vila de Granollers hi han allot
jats 700 soldats amb familia, que equivalen a unes
mil persones. Es van fer donar de beure i menjar
amb violencia, fent-se amos de les cases i cometent

un

La conclusi6 d

de la situaci6

'aquest repas

eco

nomica i social es que si, pel nivell de la producci6
agricola en el Valles durant la segona meitat del

XVII, ens trobarien amb una fragil estabilitat, la
persistencia d uns factors exteriors sobre la dita
'

'

tota

d

mena

Per aquest motiu, rnes de

excessos.

dues-centes families marxaren, havent determinat
demanar llicencia per a ernportar-se n el Santissim

situaci6 acaben per trencar lesmentada estabilitat.
Finalment ens plantegem el tema de la recupe

'

Sagrament, desemparant
de

noticies

Les

de les

una

aquesta s6n ben abundants.

com

doncs,

No es d 'estr anvar,
sin

vila. doncs els hi havien

hisenda."

tota la seva

prendre

la

que els

allotjaments fos
camperol i

de I' aixecament

causes

desequilibri economic.

del mateix
.

L' altra

causa

tal

proporciones

eco

nombre de soldats.

La

resposta als bans que el Conse II fa per aquest mo
era normalment nul-la, i per aixo seguia despres

tiu

una

arnenaca contra

aquells

segle.

ria de

s

'

Catalunya

que tenint

una

deter

A nivell

ha

general de la histo
redrec a partir

d 'un

parlat

dels anys 60-80 que seria provocat per una recon
versi6 en el camp en substitu ir-se el cereal per al

exportables, com el vi i els fruits sees,
daquest millorament es possibilita

tres conreus

Dels excedents
ria tarnbe

que incideix en les dificultats

norniques es la questio de les Ileves militars, haver
de participar en I' exercit, que si be, teoricament
era voluntari, en la practice el virrei exigia de la
Vila que

raci6 de finals de

represa de la manufactura

una

en

el

rna

teix camp.

Es possible
Oriental?

exemple

per

latiu canvi
es

any

aigua

a

el

veure

dit redrec

el Valles

en

Certament que hi han alguns elements,
que fan pensar

Granollers,

a

decideix construir
la vi

en un re

partir dels anys 80. Aquest mateix

a

i tarnbe

la,

acreedors. A la

Garriga

font per

una

portar

a

"preten" pagar tots els
fa la petici6 de construir

es
es

'

56

minada edat, no s hi presentessin. EI problema
economic de la Ileva es doble. Per una banda el
municipi s ha de fer carrec d 'una part del manteni
'

altra afecta aquells grups d 'edat
pie moment de rendiment productiu.
sortida. per tant, contribuira a abaixar els

ment, i per
que estan

La

seva

nivells de

una

es

construeix

un

hos

'

tal, perque amb els ponts que s han fet sobre el
Congost ha augmentat la gent de pas. Pero al mar
ge d 'aquests fets puntuals no hi han signes clars de

en

la reconversi6

producci6

EI cereal continua essent el principal producte.
En tot cas s introduiran alguns Ilegums, que incre

i

a

agreujar

rnes la si

encara

tuaci6 econornica. Entre 1.640 i 1.650 Granollers

aporta

mol ins fariners. A I' Ametlla

rnes de 380

soldats.

i alhora

paqa

I'

impost

de contribuci6 al batal16. La consciencia de la im

agricola esmentada.

'

mentaran

les

possibilitats de rotaci6

dels

conreus.

La vinya sequir a ocupant les terres de relleus rnes
diffcils pero no hi ha mes dedicaci6 al seu cultiu.

'

general itzada. EI
a la perdu
da guerra dels Segadors, diu: "La penuria economi
ca deuria ser la causa per la que els pobres caigues
sin a mans del rei espanyol Felip IV, sobretot

portancia

d aquests fen

omens era

cosa

Consell de Cent, I 'any 1.653, referint-se

molts Ilocs de dintre la terra

en

10 Valles".

Eis problemes dels allotjaments i de les Ileves no
s'acaben despres de la pau amb Felip IV, ans al

que sf passa al Valles Occidental.

Si

no es

detecten canvis

en

la

producci6 agrico

la, menys podem parlar de la dedicaci6
ci6. La

mai

coma rca

no

lexporta

a

exportadora,

havia estat

i

'

aquests moments tarnpoc no n hi ha cap no
trcia. Aix i, doncs. si no trobem elements clars de
reconversi6 i, per altra banda, es rnante el proble
en

ma

dels allotjaments, que arriba

a

provocar la

re

'

contrari:

incrementa el

s

nombre

de soldats

a

mantenir. Per aixo saixecara la revolta dels Gorre
tes entre

1.687 i

1.689, centrada

en

el

Valles, per

aquella situaci6. La revolta dels Gorre
tes representa, a rnes ames, el primer enfronta
ment que posava en questio I 'autoritat reial a Cata
lunva despres de la guerra dels Segadors. Eis cam
perols van intentar el desarmament de lexercit i
assetjaren en dues ocasions la ciutat de Barcelona
per tal de pressionar les autoritats reials perque no
es continuessin els allotjaments en el pobles, i els
acabar amb

soldats

s

instal-Iessin

en

quarters.

,

'

cia vindria

a

allotjaments

retificar la idea que,
eren

un

factor molt

bilitament de la situaci6
rant la segona

drec,
ments

efectivament, els
important del de

econornica, si rnes no, du
meitat del segle XVII, el moviment

es

penuria absoluta. Per tant, hi hauria
rament, que
raci6 per la

arribaria

no

persistencia

a

un cert

convertir-se

d 'una de les

en

La conclusio

rnes aviat

comarca.

negativa, sobre la

recu

segle XVII al Valles fa interro
sobre la generalitzaci6 del dit redrec per tot

peraci6
gar-se

,

millo

recupe

causes exte

riors que comportaren la crisi ala nostra
de finals del

Catalunya. Pensem
riors,

apareix no pas casualment, lanv
del
qual
ja s ha comentat la penuria provo
1.687,
cada per la plaga de la Ilagosta. Aquesta coinciden
.La revolta

pot parlar de re
Afegim, perc, que aquests tipus de movi
socials no es donen mai en una situaci6 de

volta dels Gorretes, diffcilment

que

tant orientals com

per

les

comarques

inte

occidentals, la represa -si

produir-se- no va esser com le+ectivament re
gistrada a la Catalunya maritima del Maresme, el
Barcelones 0 el Tarraqones. Caldria fer altres estu
va

en aquelles comarques, pero ja nornes les seves
caracteristiques geogrclfiques poden esser un motiu

dis

de diferenciaci6 evident.

En resum, el
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caracteritzat

rals. A nivell

la segona

rant tota

com

economic,

a

de

crisi,

mit jan

termes gene

en

Fonts documentals

meitat, hi ha

situacio de

una

devallada considerable, que no es fruit de la propia
produccio sino de la pressio d uns factors exteriors.

Reial

A.C.A.

Montbui.

L'Ametila del

Arxius

-

l.lica
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A.D.B.

Badia, J. La Baronia de
Valles, 1968.

basiques:

segle i potser du
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poblacio
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Estudls

'

EI

marc

tinent

historic.

segle XV III represents per al
nostre pais un perlode particularment convulsiu,
significat per la crisi econornica, la supressi6 de les
institucions pol Itiques catalanes i les guerres inicia
des amb I 'acces al tron espanyol de Felip d Anjou.
EI

final

del

XVIII

porta

els

confl ictes

de la

Guerra Gran (1.793-95) i, ja en el XIX, la invasi6
napoleonica de 1.808 al 1.823 la invasi6 dels Cent
Mil Fills de Sant Lluis per a recolzar I 'absolutisms
de Ferran VII i les posteriors lIuites civils entre els

Granollers,

a

els

el Procurador

ren

L' adveniment del

incardina

s

de les

seves

quais subtitu i
ajuntaments

els

reial, presidien
respectives residencies, administraven

justfcia, recaptaven

els

tributs

i

controlaven

els

batlles nomenats per I' Audiencia.

La vida vilatana.

Josep Aparici, qeoqraf de Caldes de Montbui,
'any 1.708, 255 foes a Granollers i 43 a
Palou, que en relaci6 amb el fogatge de 1.553, su
increment demogrclfic del
posen uns (ndexs d
recompta I

'

absolutistes i els constitucionals.

128- 8

En el context historic exposat, la vila de Grano
lIers segul les directrius del pais amb tots els irn
pactes negatius de la derrota i la crisi, que dona per
resultat una centuria sense relleu ni puixanca, par
en

a

Palou.

Pero el primer estudi aprofundit de la poblaci6
granollerina apareix en el cens de Patino de 1.716

Trets definidors del
Segle XVIII granoller(.

ticularment

la vila i del 159'25

a

la primera meitat del

segle XVIII,

combatuda solament per la constancia menestral
i mercantil al voltant del mercat granollerl.

a traves de les
"Respuestas" de I' Aju ntament al
questionari censal on, amb algunes omissions, figu
ren 1.359 habitants que constitueixen una
pirarni
de de base molt ampla pero irregular, segons es ob
servable en el qrafic adjunt. L' estament
burqss es
relativament rniqrat, amb 31 personas de professi6
liberal, un sector agricola de 42 paqesos, 2 horto

lans, 4

masovers

i 26

jornalers,

mentre I

el cornarc i la menestralia seleven

a

'artesania,

211 ciutadans.

'

la

La

guerra de successi6.
EI

flagell de la
el Valles Oriental,
tat, la violencia, la
60

guerra sabate sobre

amb les

sequeles de la insegure

fam i la fallida de I econornia. Si

concretament la vila

liques,

Granollers i

no

fou escenari d 'accions bel

viure els moviments de tropes, els allotja
ments de soldats, els tributs per la lIu ita i les ac
va

En el "Vezindario general d Espana" de 1.718,
de Granollers i Palou es de 1.681 habitants

suma

(1.324 i 257 respectivament), que en el cens del
Comte de Floridablanca de 1.787 passen a 1.731 i
206 i 257 en total, 0 sigui un creixement en 70
anys del 23 per cent, quan la vila havia superat les
consequencies de la guerra i de la crisi de principis
de segle. EI Valles Oriental tenia el 1.718, 16.521
i el

habitants,

1.787, 22. 543, amb

un

Index de

cions guerrilleres a la cornarca, particularment no
tables el 1.713 i el 1.714, dirigides pel coronel del
Regiment de Fusellers de Muntanya Sant Ramon,

creixement del 136' 4 i

Ermengol Amill,

muralles, especialment al Cami Ral, els
actuals carrers de Barcelona i de Corr6 (a I entorn
de la capella dels Sants Metges, i pel carnf de Cal
des). En les "Respuestas" s6n 337 les cases habits

ben destacat

I'

de

hostigament
Felip V. Igualment la vila, com els po
bles del Maresme i del Valles, subrninistra queviu
res i ajut a Barcelona durant els
setges del 1.706
en

les forces de

unes

densitats respectives

de 20'2 i 27'5 per km2.

La millora demogrclfica tomenta I

'expansio de

la vila fora

decret de Nova Planta, 16 de

des i 82 les deshabitades 0 en ru ines. Les edifica
cions del XVIII, a excepci6 de Can Bigues, Can
Maspons i Can Pedrals, foren ben senzilles, d 'acord

la

cerrtralisme i supressi6 de les
de govern i administraci6 de Cata
lunya, subtituidas pel capita general i la Reial Au
diencia, la introducci6 del castella en I 'adrninlstra

amb I 'econornia dels

ci6 i la realitzaci6 del Cadastre reial i personal el
1.716, dirigit per I' intendent Jose Patino. Tots

el taranna

aquells qui

funci6 de la

i 1.714.
EI final de la resistencia catalana comports el
gener de 1.716, per a

implantaci6 del

institucions

soposarsn

a

Felip

V foren separats de

lIurs carrecs, perseguits i substituits per militars i
funcionaris castellans 0 catalans filipistes.

La divisi6 administrativa

dob,

com encara

propietaris, moltes d 'elles d 'a

es visible al

carrer

de Corr6.

Quant a I 'econcmia, les dades d Aparlci, Patino,
Francisco de Zamora, Ponz i Caresmar, confirmen

agricola

i comercial de

tisat per la menestralia i les

Granollers,

rna

professions liberals

en

coma rca.

L' any 1.716, els conreus prefererrts eren els ce
reals, la vinva, I 'olivera, el can em, el IIi, els lIegums
i les hortalises, juntament amb el bose. Patino con
signa 486 quarteres de bona qualitat, d istribu ides
en 318 de blat,
153 de faves, lOde canern i 8
'

d
EI decret de Nova Planta substitu lies Vegueries
per la nova estructura territorial dels Corregiments
de

Barcelona, Matar6, Girona, Vic, Puiqcerda,

Ta

larn, Lieida, Tortosa, Tarragona, Vilafranca, Cer
vera i Manresa, dividits en
sots-corregiments, mes
el districte de la Vall d 'Aran.

La
tot el

Sots-vegueria de Granollers,

horta;

137 de segona; 69 de

comprenia

Valles formant part de la vegueria de Barce
lona, passa al corregiment de Matar6, ciutat on
residia el corregidor i un tinent lIetrat, i un altre

20 de

civada,

guaret, mes 25 quarteres
d '01 iveres, 138 de vinya, 36 de bose i 4 de pastu ra.
En les "Respuestas" es fixa la quartera com a me
sura

de 45

canes 0

045 passes d

bladers de Joan

Corts, juntament
IIi. EI

a

90 passes de

lIarg

i 22' 5

canes

'arnplada.

L'any 1.716
que

seqol,

'

5 d espelta i la resta

la vila comptava amb els molins

Fargas, Segimon Calcada

i Esteve

amb la manufactura de canern i

1.787, Zamora detecta una mola de canern i
a lIenya i pinyons, amb

I' explotaci6 forestal per
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'aprofitarnent de les clofolles com a combustible.
Ponz, el 1.788, confirma I 'explotacio fo
restal del Valles per a Ilenya i carb6 destinats a
Barcelona, i de les nogueredes i vernedes riberen
ques per a fusteria, escultura. mobles i carros als
obradors de Barcelona. L' explotaci6 forestal oca
sionara diversos conflictes, puix per la Reial Orde
nanca del 1.748, els boscos del Valles restaran sot
mesos a la jurisdicci6 reial per a I 'aprofitarnent de

la nostra vila, amb

I

telers

Antonio

ment insuficient que

la fusta destinada ales drassanes i el Cos d 'Artille

1.753, I' Intendent del Principat embarqa
carbo. Ilenya i fusta dalquns veins de la Baronia
ria.

EI

del

Montbui

manca

per

d autoritzaci6 de

tala,

a

una

producci6 evident

imposava la dependencia de

'estranger. EI 1.778 les botigues
eren 4, segons assenyala Barto
meu Amat en el repartiment substitutori de I' im
post de la bolla. Ais comerciants de draps, Esteve
Fabreqas. Pere Joan Macia i Tona, Josep Viguer i
Josep Catafau, els evaluaren Ilurs existencies en
teixits foranis i de I

de teixits estrangers

25.169 rals d 'ardit per la revisi6 fiscal.
Una industria ben attpica, apareguda als inicis
del

XVIII,

fou Iobrador de campanes de la famf

Palles, mantinguda mes dun segle fins

lia

meitat del XIX

passa

que

a

Barcelona. Hi ha constancia

a

mitjancant la intervenci6 de I 'Alcal
de major de Granollers. Tarnbe la rompuda de bos
cos i la rabassa morta provocaren plets i penden
cies entre propietaris i rabassaires, a causa de la in
terpretaci6 dels contractes, amb protestes d a
quests recoil ides el 1.793 pels ajuntaments de Cal
des, Sant Feliu de Codines, Montmany, Vallcarcara
i Tagama nent, elevades al rei, per les condicions

de les campanes granollerines al santuari del Corre
dor, signada per Jaume Palles el 1,710, a la Costa

imposades i els abusos dels terratinents.
EI proqres rnes important de I 'aqricultura

rona, el

questio

resolta

'

Vilar,

sana, afirma Pierre

regatges
motors

a

la creaci6 de

va ser

valle
nous

Granollers, Terrassa i pobles del Besos,

de

riquesa i desenvolupament auto

nova

Tarnbe

nom de I

de

primers
segle,
'aqricultura.
gons Aparici, el seca fou impulsat pels grans pro
pietaris per a la producci6 ole rcola. i s 'enreqis tr a
transplantament

res

procedents de Granollers.
La industria granollerina

61

se

d 'Arnunt de 300 olive

l.lica

un

a

a

del

Montseny,

jor i

a

,

Cristofol

Sant

a

Monteugues

de

Sant Cugat, a Sant Pere de Vilama
Santa Agnes de Malanyanes.

(Montseny),
D "altr a
seva xarxa

a

banda, els camins havien mantingut la
medieval afluint al

de Granollers

mercat

sobre I 'eix del camf ral de Barcelona-Vic i el de Gi
sit

una

qual

epoca de Carles III va perdre tran
Roca, on hom instal-la
La resta continuaven les

parada de postes.

lies vies
d

tre

en

favor del brancal de la

a

'

romanes

i medievals. EI mercat

ve

era un cen

intercanvi i contractaci6 per als revenedors

aquesta epoca se celebra
anuals, per Sant Joan Baptista i per
la Pasqua Granada. Zamora diu que en el mercat

de Barcelona. Tarnb

e en

dues fires

ven

granollerf hom traficava en bestiar, aviram i que
viures, amb botiguers, molt concorregudes, pero
'

notoriarnent

era

arte

lamentava el gravamen d

11 diners per cada Iliura

'

sana

en

funci6 d atendre les necessitats dornesti

ques i de la

comarca.

A la vista de la relaci6 d 'of i

professions de les "Respuestas". solament apa
Iii, mentre que el
telers
censats
en
els Sots
el
nurne
ro
de
1.760,
una
Granollers
era de
amb
de
161,
corregiment
producci6 de 3.118 peces de teixit, rnajoritaria
ment instal-Iats a Terrassa i Sabadell, i unicament 2
cis i

reixen 3 teixidors de Ilana i 6 de

de bestiar i

queviures
local, a partir de 1.716, fou drena
da no solament pels gravamens i delmes dominials,
municipals i eclesiastics, sin6 que el cadastre de
Patino siqniflca I 'aixecament de molta riquesa fis
calment oculta, la qual passa a tributar al patrirno
n i reial. Segons Llobet, el 1.716 els valors imposa
venuts.

L' economia

bles

a

Granollers i Palou

'

Piramide d edats el 1.716 segons la relaci6 de Ies

eren

de 63.750 i 7.780

"Respuestas"

108

Dones

'<t

�
0

OJ

;:0

r::::=J

OJ

0- ;:0

'<t

OJ
'"

'<t
M

0- ;:0

0-

'"

'"

Solters

'"

es

OJ

!2
In
M

M

"",.,

..

'<t
'<t

OJ
'<t

'<t

OJ

In

'<t
(0

OJ
(0

'<t

In

0-

;:0

0- lD (3

;:0

'<t

'<t

(0

(0

0-

,.,.•..•• ".. ".

I

In

In

Casats/des

'<t

OJ

'<t

�

0- ;:0 0- ;:0
'"

....

r-,

I!!mI!I!IIII!I!

'"

�
0

OJ

;:0

0-

Vidus/dues

(1986)
«Aproximació al medi natural i a la història de Granollers»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 1 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

In

'"

OJ
'"

'<t
M

M

OJ
M
M

'<t

C"l

�

�

0
'<t

In
'<t

'<t
In

OJ
In

'<t
(0

OJ
(0

0-

;:0

0-

;:0 0-

In

(0

In

(0

'<t
r-,

r-,

Estudls

rals

dardit, i els impostos corresponents de 6.375
a la vila i 778 a Palou, a mes de 17.775 i 3.840
rals del producte de personal i 5.046 i 5.157 rals
rals

per les terres, respectivament.

Un tribut indirecte que suporta la vila el trobem

Dels serveis publics

dignes, excepte

unicarnent hi havia

un

'

d

mestre

tenim antecedents fide

no

que el 1.716

escola

i. el 1.787, la xifra de 23 estu
diants. L' hospital de Sant Dornenec. a I edifici go
tic del

de

carrer

Cerro, migrat

de

recursos

de

tota

'

I' ernissio d accions del Banc Nacional de Sant

en

quan la "Real Hacienda" el 1.783 irnp osa la
subscripcio d 'accions a diverses poblacions catala
nes, de les quais 14 trtols van correspondre a Gra
nollers, per un import total de 28.000 rals.

Carles,

La

parroquia de Sant Esteve ostentava ja el
deganat del Valles, i durant el XVIII arnptia el tem

mena, tenia el

vila

1.735 I 'assistencia d un metge de la
4 II its d 'homes i 4 de dones.

a

La vila

podia haver adoptat

traslladar

la de L1eida

concentra

a

a

la

guerra

processo des de la Creu de Palou el 2 de juliol del
1.705. En la visita pastoral de 1.737, la comunitat
de preveres de Granollers era de 10 capellans, i el
1 .756 de 17, ev idenciant una mi II ora econornica de
la vila que sufragava el sosteniment de la clerecia
amb rendes fins

sassentaven als convents de

Eis ordres regulars
Sant Francesc i dels
vant, mentre

Caputxins,

a

errnita pertanyent

un

de Sant Esteve romania

la

serra

a

la comunitat

de Lle

la capella de Sant Nico
lau. Altrament, els seglars constitu ien el 1.737,
entre homes i dories. 7 confraries pietoses i 10 gre
a

mials, nombre augmentat
I 'any 1.791.

quatre rnes de pieto

en

La
sos
en

del

Amb la Nova

Privilegis.

Planta,

pel

el Tinent

0 Alcalde major passa a presidir un
ajuntament de 7 regidors que corresponien a la
Vila, nomenats per la Reial Audiencia entre la no

blesa i la

burgesia

detriment de la classe baixa.

en

No obstant aixo, la noblesa

puix que el 1.717
assimilades

a

la

a

taven 25 nobles i 3

a

era

poe

coma rca

representativa,

solament

es

comp

Granollers de fam (I ies burge

ciutadans honrats de

Barcelona,

virtut del

privilegi de Felip III atorgat el 1.599
als burgesos honrats de Perpinva, Vic, Cervera, Vi
lafranca i Granollers.

noble i

privilegis
sense

aquest sentit

peticions,
Manuel

en

dret i

'

integrava en
medicina, gaudien
s

militar, ide destacats beriefi

assolir el status de I 'alta noblesa. En

es

pronuncia

entre les

Garriga,

L' Alcalde

a

L' estament

part per doctors

cis, pero

sell

entre 1.779 i

el 31 de

major

I 'Audiencia

quais la de

en

I 'advocat

diverses

granoller(

Municipal sobre el redu

it cercle d

'eleqiblas

regidor, situacio que tomenta el partidisme, la

11 de juny del 1.808 es
Valles, integrada per repre
sentants de tota la coma rca, la qual
desiqna a cada
poble els responsables del cordo defensiu del partit
amb

armes

i prove iments.

La Junta granollerina dirigia les operacions in
terceptadores de columnes invasores, en coordina

juntes de Mataro, Vic i Manresa, i els

sobre la parcialitat i el

corregidors,

Dr.

despotisme

Ignacio Ferraz, 0 I 'exposicio sobre
el monopoli del poder partidista feta pel smdic
procurador general el 1.782.

'esqlesia,

on

d

'

atropells

a

escamparen les

rellquies de Sant Placid. L' enderna abandonaren la
12 foren vencuts a Sant Cugat pels esc a
del Valles i del Bages;dirigits pel comte de

mots

Cadalgas.
EI 14 de
ca

desembre,

manifest

un

la Junta de Granollers

convocant un nou

publi

alcarnent contra

els francesos fortificats

a Hostalric, comandats pel
general Saint-Cyr, i disposant la rnobilitz aclo dels

homes

de 16

a

60 anvs, ales ordres del general

Reding. La columna formada es dirig( el 16 a I 'en
contre de Saint-Cvr, el qual entre Cardedeu i L1i
nars derrota les forces del surs Reding i del
Capita
general Joan Miquel Vives. Dominada la situacio.
solament restaven guerrillers, i per tal d 'evitar-ne
I' hostigament, Saint 'Cvr, el divendres sant del

1.809, parlarnenta

a

Canovelles amb la

Junta,

tot

proposant la retirada dels civils vallesans, la qual
fou rebutjada. Per defugir enfrontaments, I 'exercit
frances abandons Granollers el 17 d 'abril. i es con
a

la Plana de Vic. Durant I

pital de Sant Dornenec
de Is

del Tinent de

I

a

mena

vila i el

ve

,

amb tota

Granollers,

a

persones, edificis i

com

carrecs, el xoc d interessos i la IIuita
dels grups de pressio amb tensions i conflictes
com el denunciat pel Dr. Jaume Colomers el 1.750

Moia, Sant

Les tropes franceses, despres de diverses vicissi
de la Junta, entraren el 10 doctubra del

per

'

nalitat dels

Napoleo

patriotisme i generalitza la IIuita

constitu ia la Junta del

centra

juliol del 1.723_

donava les directrius del Con

1.809.

esser la invasio de

els francesos. L'

contra

1.808

Montagut.

de corregidor

dels

que enardf el

va

tuds

Llibre de

gran

Anglaterra

EI gran transtorn

part, fou reconstruida el 1.716 per manament
deqa de Granollers i visitador delegat del bisbe,

1.715 el sistema insaculatori medieval ordenat

en

guerres contra

nuclis guerrillers de Sabadell, Terrassa,
Celoni i Sant Feliu de Codines.

La reforma borbon ica transforrna el Consell de
Vila en Ajuntament, que mantingue fins al

ses

porta la inestabilitat, nogensmenys que les

per o

parroquia de Sant Julia de Palou sofrr diver
danys per les riuades del Congost. Enderrocada

Mn. Rafael
la

Espanya i la Franca revolucionaria portaren la
Gran, la qual no afecta directament la vila

cio amb les

ses

62

com havia comencat, el segle acaba amb
i convulsions. EI 1.783 les hostilitats entre

Guerra

I,

150 IIiures per prevere.

a

Tal

de

Cervera, pero finalment Felip Vies
capital segarrenca.

de la

en

Patino,

Granollers la Universitat de Barcelona i

a

La guerra napoleonica,

les quais entraren solemnement

caire molt dife

haver prosperat la solucio de

ple amb la capella del Sant!ssim i la seva sagristia.
EI 1.705, el rector Dr. Josep Vila, per rnitja del
bisbe de Barcelona, Dr. Benet Sa!a, obtinque de
Climent XI, les rel Iquies de Sant Placid, co-patro

Parroquia,

un

'

rent, d

es

'ocupaclo, I 'hos

convert(

en

magatzem,

posteriorment succe( el 1.823, i el

convent

Caputxins, dalt la Torreta, en evitacio de ser
dominat.pels francesos, va ser demolit el 1.813.
Malgrat tot, Catalunya resta sotmesa als france
'

sos

que procuraren d 'atreure

s, amb diverses mesu

res, la voluntat del

del

1.810,

poble. Per dec ret del 6 de marc
el general Augerau dividia Catalunya en

quatre corregiments, i en un pas rnes arriscat Nape
leo decretava el 26 de gener de 1.812, I 'annexio de
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De Granollers i del Valles Oriental

facto de

Catalunya

I' Estat

a

creant els de

frances,

partaments del Ter (Girona), Montserrat (Barcelo
els "arrodissernents" i aquests

en

Granollers

tons.

(Lleida) i Segre (Puiqcerda)

de I' Ebre

na), Boques
dividits

restava

en

,

can

incorporat al "departa

ment" del Ter, "arrondissement" de Barcelona i
"canto" de Granollers.
Amb

el

la

temps

lIuita

camp obert minva

en

guerrilles urbanes amb complots
els quais el 20 d octubre de
1.812 mo rl el capita Leoger, edeca del general
Mathieu, en un complot dirigit pel general Lacy i
creixien les

pero

'

i

entre

assassinats,

el prevere Coret, amb la participaci6 del notari gra
noller i, Esteve Pages, el qual fou detingut imme
diatament

la

a

residencia de Granollers.

seva

al
n

Congost,

amb la finalitat

itat cartoixana de

proposada

per la comu

Montalegre.

La creixerica demogratica i ecoriornica de la vila

lIigada

anava

I'

a

expansi6 urbanlstica,

quan

el

1.842 la vila comprenia 534 cases i 110 a Palou.
Les edificacions tenien poques comoditats i s 'aqru
4

en

paven

places i 11

carrers, un xic estrets i mal

empedrats.
La

carretera

de Barcelona

a

Vic constitui I 'eix

de creixement de Granollers fins
rno tiva

el

trencament de

les

mu

I' actualitat, i

a

ralles

iniciat el 1.842 per la playa del Bestiar.

medievals,

Aquesta

ca

dlflcil d 'aconsequir perque el 1.834 un
projects pretenia que, des de l.lica d 'Avail es diri
gls per Bellulla i I Arne tlla al Berti, deixant de ban
da Granollers. Amb I 'ajut del General Prim s im
posa el tracat definitiu per la plana granollerina.
EI 1.845 els serveis publics havien millorat i diu
Madoz que la vila, a rnes de la Casa Consistorial,
tenia la preso, I' hospital i el cementiri situats
rretera fou

'

La

primera

meitat del segle XIX.
retornava el

Retirats els francesos, Ferran VII

22 de mary del 1.814 per abolir la Constituci6 de
Cadis i reimplantar I' absolutisme fins al 1.820,

pronunciament de Riego restaura la cons
tituci6. Aixo no obstant, el rei, amb I 'ajut de la
Santa AI ianca, recobra el poder absolut per rnitja
dels Cent Mil Fills de Sant Lluis. EI 19 de juny del
1.823, el Cos d exercit frances, amb les tropes
del Bar6 d
Eroles, ocuparen Granollers. Despres,

quan el

'

'

la vila

I'

seguiria

tots els vaivens

epoca,

politics

i militars de

les guerres carlistes de 1.833-40 i

amb

Mentrestant, la vila

recuperaci6

seva

s

'afanvava

i el 1.827 la

habitants,
lIers i 480

a

cens

de

amb

per

aconseguir la

poblaci6

incrementats el 1.842

el

a

Palou,
(ndexs.
Floridablanca, del 175

era

de 2.796

3.032

uns

en

i

Grano

a

relaci6 amb

233, respect]

vament.

Aquestes dades derno qrafiques indiquen que la
havia comencat un perlode ascendent, com
i
sigu que al costat de les activitats tradicionals apa
vila

reixen

'

industries d

dents, iniciada el

espardenyeria, una d aiguar
1.800, i gran nombre de comer

ciants. EI 1.842

6

fabriques

es comptaven 2 molins de farina,
de teixits de cot6, una de telers meca

nics accionats per
i d

rnaqu ina

una

de vapor de 10

c.v.

'

espardenyeria,

teix

segons Pascual Madoz.

Ell

ma

granollerl consistia en
productes agrlcoles ide la indus
tria i la importaci6 de canern, cot6, roba i colo
nials, amb el trafic del mercat setmanal abastit de
I

explica

'exportacio

bestiar de

que el cornerc

de

tota mena.

En relaci6 amb I

"aqricultura, assenyala

principals produccions

eren

el

ment, 208 alumnes assistien

bon rendiment dels camps
el foment dels

cereals,

a

remarcar

partir del 1.830, amb

la remaderia i el moresc, in

A Palou hi havia
EI

nes.

Fonamental

una

correu era

per

prosperi tat

aqraria

publica, rnes

escola

primarla

amb 40 alum

trisetmanal amb Vic i Barcelona.

Parroquia de

rector, dos vicaris i

Sant Esteve comptava amb

un

comunitat, i obertes al pu
blic hi havia I 'esqlesia de I' hospital sota I 'advoca
ci6 de I 'Aqnus Dei, la de I 'ex-convent dels Caput
xins, les sis capelles classiques de la vila i la parro
quial de Palou, amb un rector i un vicari. Sant
Francesc va ser rehabilitat al culte el 10 de maig
una

del 1.844.

Despres de la guerra borboriica es replanteja una
divisi6 territorial, consol idada el 1.833 en
les provlncies actualment vigents, obra de Javier de
Burgos. Granollers resta dins I' ambit de Barcelona
mentre que, a nivell de coma rca, a excepci6 de Is
pobles de Breda, Riells del Montseny i Viabrea,
que deixaren de pertanver al Valles en ser incloses
dins de Girona, I 'antiqa sots-vegueria de Granollers
fou dividida el 1.828 en els partits de Granollers i
Terrassa, aproximadament els actual Valles Orien
nova

tal i Occidental. EI 1.834
traci6 de

es

creen

per

a

I 'adrninis

[ustfcia, els partits judicials de Granollers

i Terrassa.

La desamortitzacio,
La

supressi6

dels ordes

va

ser

I' aprofitarnent de I' aigua amb les mines i les se
quies per a molins i regatges. EI 12 de juny del
1.799 tinque lIoc una concordia entre I' Ajunta
ment de Granollers i el propietari del Mol I de la
Vila 0 Moll d 'en Sans, per a solucionar questions
d 'aprofitarnant del cabal i el 1.840, el Capita Gene
ral, Manuel de la.Concha, projectara la canalitzaci6
d 'una part de les aiques del Ter per a transvasar-Ies

rei

iqiosos

i la desamor

titzaci6 dels bens eclesiastics el 1.835 afecta als
convents

granollerins

dels frares Minims

i

dels

Caputxins.
EI convent de Sant

la patata.
la

I 'escola

el

trodu it el segle XVIII, i I' exit d un nou producte
que en I' avenir seria basic en I' agricultura valle
a

a

dues particulars primaries, una de qramatica lIatina
amb 30 alumnes i dues escoles rnes per a nenes.

que les

blat, les mongetes,

el blat de mora, el canern i el vi. I cal

sana:

neits el 19 de juliol del 1.844, i fou constituida la
primera Junta de Beneficencia, Quant a I 'ensenva

La

1.846-48.

63

aquests dos al convent dels Caputxins, recentment
desamortitzat. L' hospital i el cementiri foren be

fou abandonat

Francesc, fundat

el

1.584,

5 frares i 2 lIecs que hi residien

pels
i dedicat a pres6 eventual, a sala de ball i a cafe.
L 'Ajuntament de Granollers dernana al Govern els
immobles amb les seves aiques i terres, atorgant la
Junta superior de "Bienes Nacionales", el 30 d 'oc
tubre del 1.842, el convent de Sant Francesc per a
escola primaria i el dret a I' aigua mitjancant un
canon del 3 per cent sobre la taxaci6.

Quant als Caputxins, el 1.835 hi havien 8 frares
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clergues i 5 lIecs, i cal dir
el convent del

que la

seva

estada sobre

dels caputxins fou breu, tota
vegada que fins el 1.813 residien a la Torreta, en
un edifici que fou arrasat per raons militars, i pas
la Casa del

saren a

Conestable.

els terrenys de la Llacuna

EI 1.816 adquiriren

LUIs de

a

Perpifia

per

a

I 'edificaci6 del convent, el

qual, desamortitzat el
1.835, estava constru it pero encara no I 'esqlesia.
La cessi6 al municipi restava condicionada per
I 'obliqacio de convertir el casal en hospital i I "hort
cementiri amb el pagament a I' Estat del canon
anual del 3 per cent del valor escripturat a Barce
en

lona davant

el

notari Manuel

Clavillart. La

resta

dels bens eclesiastics. destinats al culte, continua
ren en mans de la parroquia, a excepci6 de la cape
lIa de Sant

La

pre-industrialitzaci6.

carrer

Nicolau, adjudicada al propietari de

la finca.

Amb els antecedents exposats de la primera
meitat del segle XIX comenc;:ava a germinar la lla
vor de la futura industria
granollerina que en els
propers cent anys

seria

un

dels signes de la vilali

ciutadana.

tat

Les prime

lins,

les

fabriques

res

fabriques textils

d

'

aiguardents,

entre les

els

mo

quais cal citar la

dedicada

a mantes de Cal Xic
Molt6, la prosperitat
del mercat, la poca incidencia de les prime res gue·

carlines

la construcci6 de la carretera el
el fruit de preparar la vila de Gra
nollers per al salt endavant de la industrialitzaci6
rres

i

1.848, donaren

que,

partir del 1.850

a

tria cotonera, la

s

'acceteraria amb la indus

rnaquina de

vapor i I

'aprofitarnent

ferroviari amb el port de Barcelona.
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Visi6 de conjunt

del celebre

EI per (ode historic que va de la segona meitat
del segle X I X fins a la guerra del 1.936, s ernrnarca

guerriller del mateix cognom. Les

tro

donades al saqueiq, latrope!l, I 'assassin at i el

serie continuada d 'esdevenirnents pol (tics.
militars, socials i economics subratllats per la irre
gular estabilitat del pais, malgrat la qual s 'aconse

robatori, destru iren les fortificacions de la vila,
I' arxiu municipal i els Ilibres del Registre Civil.
L' enderna marxaren en direccio a Vic, amb 35
veins de penyora, alliberats el 15 de febrer mit jan

guiren importants fites

cant el pagament d un rescat

una

per

en

el

desenvolupament

ge

neral de la societat i de leconornia

0

contribucio de gue

espanyoles. Per
lescena pol (tica hi desfilaren, d 'enca el 1.850, Isa
bel II, la Hevolucio de setembre del 1.868, Ama

de 175.000 pessetes, aportades per
cripcio publica i un ernprestit municipal.

deu de

corren

Savoia, la I Republica, la Hestauraclo rno
narquica d Alfons X II, la nova Constitucio del
1.876, els moviments sindicals obrers, laparicio
del catalanisme, el terrorisme, la guerra colonial, la
Solidaritat Catalana, la Setmana Traqica, la guerra
del Marroc del 1.909, les vagues generals, la Dicta
dura del 1.923, la II Republica.
En el tema de leconornia, el fet mes important
fou la industrialitz acio, passant Catalunya d 'una
'

societat eminentment rural i artesana

a una

mitja

industrialitzacio, la qual aconsegui un equilibri
entre les diverses branques econornioues.
na

Eis fets

significatius
perlode a Granollers

del

La vila segui els esdeveniments precedentment
esquematitzats, alguns dels quais lafectaren direc
tament, junt amb altres purament locals que cal
destacar dins la nostra historia i en la forrnacio
de la ciutat actual.
EI Granollers del 1.850

66

pes,

'ernrnarca fonamental

s

rra

'

La postguerra

i el

regnat d Alfons X II

pol (tiques de les elec
cions municipals i les generals dels diputats a Corts
amb lestir a i arronsa del joe pol (tic per aconseguir
el poder local, sotmes al caciquisme i al reflex del
poder governamental de torn, aplegats en dos
blocs: per

un

canto

conservadors, moderats, terra
laltre, liberals, dernocrates,
federals. Aquests ultirns, per contra

tinents i carl ins

i,

per

republicans i
pesar els primers, saqruparen en lAteneu Demo
cratic-republica, creat el 1.882, i principalment,
des del 1.887, en la Unio Liberal, societat que du
rant mig segle anima la vida pol (tica local, d 'un
poder ben manifest, pol rtic i econorni c.
Des del 1.871, Granollers forma en una cir
cumscripcio electoral amb Badalona, mentre Cas
te lltercol formava un districte propi fins a la Repu
blica, en que s inclou Granollers en el districte
unic de

Barcelona-circumscripcio.

eren de diverses procedencies, i de
nissaga vallesana clara solament trobem Maria Mas
pons i l.abros, els 1.876 i 1.879, entre I 'estol de

Eis diputats

parlamentaris del districts.

donar pas

marques

carretera i

leixarnple modern, en I 'arribada de la
del ferrocarril, i en el punt de partida de

la industr ialitzaclo

factors que

entrellacats i com
a ciutat,
despres amb major amplitud hom exposara
,

trans

enmi 9 de les Ilu ites

ment en el trencament del recinte emmurallat
per
a

subs

una

de

Mont-roig,

com

Juan

Antoni

Ferratges,

Fernandez

Latorre,

Manuel Planas i Casals. Alvaro Carbajal, marques
de Canete i Felip Ricart de Cordoba, marques de

binats aniran estructurant el pas de la vila

Santa Isabel. Resulta curiosa la versatilitat de les

com

etiquetes pol (tiques dels candidats, moltes d 'elles
obra del moment i del camaleonisme pol (tic del
cacicat, que permet passar de republica del 1.871

fins

a

la fita cabdal del 1.936.

La
II fins
massa

primera etapa, des de I 'adven iment d Isabel
a la Hevolucio del 1.868, no
presenta trets
destacables en la vida publica de la vila. EI

1.868, Granollers sadherf al moviment

que des

trona Isabel

a

fusionista i liberal

amb la rematada de senador

monarquic vitalici, situacio que
noms es repetira el segle XX.

amb

uns

altres cog

II, conegut com la Hevolucio de Se
Es constitui la Junta Republicano-revo

L' aparicio del catalanisme i la fundacio de la
Lliga Regionalista, eI1.887, sera un nou ingredient

lucionaria. presidida per Marcel-l ( Jubanv, la qual
ocupa la casa de la vila, enmig de laldarull popu

que unificara el binomi politic local entre la Lliga i
el pol encapcalat pels liberals. La tria clara de polr

lar, seguit el 1.869 per I' alcarnen t republicano
federal que recluta 600 entusiastes de la causa.
EI 1.872 cornenca la 3a guerra carlina, amb el

tica catalana

tembre.

fet aillat de la quarnicio de Granollers amotinada,
loctubre del 1.872, contra la seva oficialitat du

heres,

que la tropa s apodera de la
columna militar, procedent de
Barcelona, emplaca Ilurs bateries a Can Casaca,
entra a Granollers i desarrna els amotinats.
rant unes

vila

fins que

en

una

La guerra
on

tinque especial virulencia
Granollers envia homes de retorc, i a

presa

a

Caldes,

Cardedeu,

pels carlistes el 1.873, amb els afusellaments

dels presoners cardedeuencs

a

major. Mentre

per

a

Granollers,

lins cob raven obertament la

laltra els republicans
Iabricacio, adhuc, de
campanes de Sant

Sant Antoni de Vila

seva

armaven
canons

Esteve,

una

els

banda els

car

contribucio i per

vilatans, amb la

amb el bronze de les

foses el 1.873.

no sucursalista no saconsequiria fins
Republica, amb la Lliga, Accio Catalana i
Esquerra Republicana de Catalunya.

a

la II

Per

una

altre cap, els obrers

anaven

prenent par

ticipacio activa en el desplegament pol (tic i social,
rnitjancant els sindicats i les vagues. A Granollers,
els obrers de la Font donaven la pauta

textil,

i

en

la

construccio,

els

en

el

ram

paletes d 'orien tacio

anarquista. EI per Iode 1.888 1.890 resulta noto
riament conflictiu, i el 1.899 s 'enreqistra la prime
ra
vaga general que posa en relleu la potencia
-

obrera.

Entrant en el segle XX, el malestar produ it per
perdua de les colonies es manifesta en un apro
pament de les forces catalanistes de la Lliga als
republicans de Salmeron i als republicans federals,
per formar el moviment de la Solidaritat Catalana,
la

Granollers 3.000 carl ins ales ordres del Coman

porta al Conqres, pel d istricte grano
regionalista Ignasi Girona i Vilanova, per
renuncia del candidat, tarnbe de la Lliga, Francesc

dant

Carnbo i Batlle.

EI

17 de gener del

1.875, al

vespre, entraren

que el
a

general de Catalunya, Rafael Tristanv, nebot

1.907

ller i, el
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partir del 1.901 els diputats van ser Frederic
Trave, Robert Ferratges, I 'esrnentat Girona, Bona
ventura Plaja, Joan Llige i Francesc Torras Villa,
A

'

candidats ben

als

enfrontaren

s

que

anomenats,

reeixir, Francesc Maspons i Anglasell,
Francesc l.avret, Alexandre Lerroux, el marques
d
Olerdola, Julian Besteiro i Josep Maria Trias
pero

sense

'

i la del 5 al 7 de desembre
fou

companyia
Mes endavant, el 9 de maig del 1.933, la CNT,
protesta per les

per camins molt

paral-lels, regida

va

co

per la Llei

Municipal del 1.877 en mans dels cacics locals, se
guint el [oc conservador-liberal de les classes polrti
predominants, pero

el 1.909

es

trenca la ten

dencia amb la candidature popular que guanya les
eleccions, i a poc a poe la pol (tica municipal en
el torrisme, moviment perso

trara, Iliscant, dins

nalista de diffcil definicio

que successivament

,

re

correra esquemes ideo logics tan heterogenis i diver
gents com eren el liberal, lalbista. la Unio rnonar

novembre del 1.933 donaren
al

centre-dreta, resumit

quanva

una

perfode significat

publiques
ciutat de

com una eta

i creacio de serveis per

nom

acon

i de fets.

cap

laprop a

nornes per 60 vots, 1.549 i 1.609 respec

Les municipals del 14 de gener del 1.934, sota
Llei Municipal de Catalunya, mantingue

la

nova

la

ren

vots

preponderancia d 'Accio Catalana per 1.766

davant dels 1.312 de la Candidatura radical de
'

Torras Vi lla. els 1.213 d

Esquerra Republ icana i
Liiga Catalana.
EI 6 d 'octubre del 1.934 aporta a la ciutat una
nova paqina de violencia que cornenca amb ladhe
sio de l Ajuntamsnt al President Companys des del
casa de la ciutat i agressions als centres
pol (tics de dretes i diversos incidents cornencats
quan ja els escamots dominaven el carter. Tallaren

les

comunicacions, requisaren vehicles i senfronta
amb la Guardia Civil, amb diversos ferits de la
poblacio civil i dels contendents. EI dia 8, una co
lumna militar asse tja els revoltats que resistien en
el casal municipal fins que foren dominats pels
trets de I' artilleria, amb greus danys a la tacana i
ren

En questions socials, el 1.909 la poblacio sofr(
successos de la Setmana Traqica,

les incidencies i

durant la qual una Junta revolucionaria domina la
27 d agost amb aldarulls, tallant el
transit ferroviari de lestacio de Franca, i la crema
'

vila des del

lesqlesia dels

viratge general

tivament.

balco de la

pa d/obres

un

Granollers amb

a

Lliga (Josep M. Trias de Bes) al candi
Esquerra Republicana, Josep Grau, que

serveis i flnancarnent local i dona ocasio a una flo
rent epoca de torrisme municipal, particularment

de

rnitja

ment de la

dat de I'

els 700 de la

del 1.927 al 1.930,

67

tam be resolta per

en

una

de la Guardia d 'Assalt,

quica, la Unio Patrlotica, el radicalisme, el lerrou
xisme i el franquisme.
L' Estatut municipal del 1.924 aporta noves
orientacions als municipis en ordre a la gestio de

seguir

Govern, decreta

Les eleccions de diputats ales Corts del 19 de
cal dir que

Sobre la pol ltica municipal,

ques

del

mesures

general de 48 hores,

vaga

de Bes.

rrer

sequent, durant la qual

el cornite de vaga, sufocada per una
de Guardies d 'Assalt i la Guardia Civil.

detingut

frares conventuals. EI dia

primer

'

de setembre, I' arribada d una companyia de la
Guardia Civil flnalitza la revolta i es reprenque el

sales davanteres de la Casa de la ciutat. Restablerta

totalment la calma el dia

proced f

10, lautorttat militar

diverses detencions i I' Ajuntament fou

a

substitu it.
EI 16 de febrer del 1.936, les eleccions de dipu
Corts donen la victoria al Front d Esquerres

treball.

'

produ ( una vaga a
Granollers convocada pel Sindicat Unic, que fou
I' ultima abans de la Dictadura, i el 1.930 es pro
du iren les vagues generals del 20 de novembre i 16
EI

d

mes

'aqost

del 1.923

es

de desembre.

'

i d

Coalicio Granollerina, propera

Esquerra Republicana. Proclamada

de la guerra civil tingueren Iloc el 26 dabril del
1.936 amb leleccio de compromissaris per a la pre

per cent, 3.642.

granollerina fins al 1.936.
EI 20 de juny del 1.931 se celebren les eleccions
de diputats ales Corts constituents de la Republica
i obte la majoria a la circurnscripcio I' Esquerra Re
publicana de Catalunya, amb l.luis Companys de

sidencia de la
ferencia.

De vila

EI plebiscit sobre I' Estatut de Catalunya, cele
2 d agost com a referendum popular, va

La incidencia de diversos factors

naren

resultat de 3.475 vots
un

total de 3.594

a

favor i 3

en con

electors, i el 20 de

'efectuen els comicis del pri
mer parlament de Catalunya amb 911 vots a Es
querra Republ icana, 562 a la Ll iqa-Concordia ciu
novembre del 1.932

s

tadana i 295 el Partit Radical.
Passada leuforia dels primers

singular relleu de les
tembre del

mesos

d 'entusias

i catalanista, les tensions socials

republica
reapareixer, fomentades
me

Iloc

a

configurar
un

en

la vida gra

la futura ciutat actual do

clar avenc

demogrclfic, directarnent
'

relacionat amb el maquinisme, la instal-lacio d
i el suport d 'una

'

un

ciutat

nollerina per

brat el

tra, sobre

a

in

dustries, la converqencia de les vies de cornunicacio

cap de II ista.

oferir

els 1.918

a

la Lliga,
Republi
ca el 14 d 'abril, pren possessio el nou ajuntament i
el bloc de centre-esquerra puja al cim de la pol (tica
les de

vots contra

la

la candidatura d 'Acero Catalana sobre

a

(Front Popu lar) amb 3.786

del Front Catala d 'Ordre. Eis ultirns comicis abans

Republica, en mig d 'una general indi
Esquerra Republicana obtinque 2.814
vots, 1.044 la Lliga i les abstencions quasi un 50

Les eleccions del 12 d 'abril del 1.931 donaren
el triomf

tats a

1.931,

per la CNT i la

vagues

UGT,

van

amb

generals del 4 de

se

la del 14 de novembre del 1.932

a

coma rca

agricola.

Del 1.842 al 1.857, la vila havia passat de 3.032
4.632 habitants i el poble de Palou de 480 a 628,

increments

dernoqrafics

ben notables que represen

ten uns

fndexs del 152' 7 i 130'8. Evident el pro

qres de

la

poblacio vint

anys

despres, el 1.877,

superats els 5.000 habitants (5.714) i
6.208 el 1.887.
quan

EI

eren

1.900 dona 6.755 granollerins i 644 palou

poblacio que sofriria un moderat augment
del 8' 47 per cent el 1.910, i rnes fort el 1.920, que
es de lordre del 13' 73 per cent, amb 8.397 habi
tants a la vila i 756 a Palou.
encs,
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EI gran salt

demogrMic granoller(

decada sequent, quan
teriors amb

s

efectua

en

la

trenquen les rnitjanes an
espectacular 52' 13 per cent, pro

un

es

mogut per I' atracci6 de la ciutat de Granollers,
I' agregaci6 del barri del Lledoner i la
immigraci6.
La poblaci6 de fet, el 1930, amb I
Palou

'ex-rnunicipi de
habitants. Finalment,

inclos, assai ( 12.699

per acabar el per iode que

es contempla, cal fer no
padr6 municipal de 1.936 resta fixat en

tar que el

14.242 habitants.

Eis factors

del creixement s6n fona

mentalment I' increment

vegetatiu i la immigraci6.

Sobre el primer, hem de dir que

parametres

natalitat i

se

situa

en

el XIX

Catalunya, es a dir una alta
mortalitat tambe elevada, que s in

una

crementa amb les

de

epidernies

del coleta morbo de

1.854 i de 1.885. En el desenni 1.885

-

95 la taxa

de natalitat granollerina va esser del 31 per mil,
per baixar successivament al 23' 6 el 1.901 -10 i al
19'

5 per

1.926

mi I

abans

poe

de

la Guerra

Civil

el

35.

-

Ouan la mortalitat,
do de 1.885

1.926

-

35. Pel que fa

del 32 per mil

era

95, el 24' 3

-

a

en

en

el pe

1.901 -10 i el 15' 3 de

vegetatiu 1.900 -1 .930 va ser de 520.
Amb aquests 520 habitants de rnes, el total de
1.900 30 d6na 5.119 habitants, la qual cosa siqni
ficara que en 30 anys el saldo immigratori de
4.599 persones va esser nou vegades superior al
vegetati u (884 per cen t).
La immigraci6 el XIX es nodr( preferentment
-

de la

68

i de les properes, per passar el XX

comarca

a

incrementar-se amb aportacions de zones pirinen
ques i de I 'Araqo. A finals de la Dictadura s 'opera
la

primera

gran onada de rna d 'obra del

la construcci6 de la

nova

estaci6 de

sud,

Franca,

per a

proce

de la supracomarca murcia
sia de I 'arnpf territori que cornpren

dent, majoritariarnent,
na

de Lorca,

0

de

Palou,

I 'occident de Murcia i el

Llevant de la

provincia

d 'Almeria.

Directament unit 01 creixement

hem

demogrMic

'

a

construir-Ies al cost at

Cristofol, el 1.853 i 1.854 respectivament. En anys
successius

les

muralles

1.882 trobem
de

anaren

Catalunya per a
del Rec, prop de la

carrer

la carretera de Caldes

tant.

a

caient

encara

a

caserna, per donar pas

Sant Celoni. Aixo

de la tercera guerra

causa

havia establert

i

el

autoritzaci6 del Capita general
I 'enderrocarnerrt de la torre del

una

una

nova

dels Sants Metges i el
el recinte

carlina, la vila
capella

muralla entre la

carrer

del Bisbe Grive

urba, visible

,

per

alguns
indrets, pero -segons J.M. Farnes- les parets grui
xudes d 'aquesta denominada muralla eren simple
ment un clos en primera I (nia de defensa del casc
urba i no pas una fortificaci6. Encara el 1.875,
emmarcar

I' Estat
I

atorqa

'Ajuntament

una

par

a

encara

en

subvenci6 de 15.000 pessetes

no s

'esplana

1.936, les

directrius,

tot

Minetes cap ales

pel

carrer

cases van

Franqueses

de Sant

seguint les

avancant al nord del

Jaume,

a

rna

carrer

de

i al

sud, cap a Palou,
una banda, i
pel de

saltant la carretera de Barcelona fins
tura de Cal Curt. EI 1.887 es delimitava la

Lletjos,

a

I 'al

playa de
la Muntanya per Ponent, a la dreta del
Congost,
apareix la barriada de I' estaci6 del Nord, i a lle
vant, amb les fabriques dels Torras, la de Can Re
nom i la del Gas, es basteix el nucli de la carretera
de la Roca, amb I'
incipient passeig de la Mun
tanya.

Aquesta configuraci6 dona Iloc
gunes barriades

a I aparicio d 'al
perimetrals de personal itat ben de

finida,

com

de

Franqueses,

les

la del

Lledoner,
que

fins el 1.922 terreny
perllongaci6 de la

la

era

part alta del carrer d 'en Prim; la barriada del Nord,
I 'antic poble de Palou, d 'edificaclons
disseminades;
i fora del terme, sapuntaven les

zones

per iferiques

granollerines perc socialment i economicarnsnt
Iligades a la ciutat, com el sector del cam( veil de

no

Canovelles, el tram de carretera de Corr6 d 'Avail,
fins a I 'estacio de les Franqueses, i la Torreta.
Urban (sticament, el creixement segu ia el planol
de

1.891, amb carrers paral-lels i perpendiculars a
la carretera que, amb
modificacions, el 1.922 con
tinua I' arquitecte municipal Manuel J.

Raspall.
fabriques inicialment eren allunyades dels
habitatges, com succe i en la primera etapa expan
siva amb Can Pifiol, avui al centre de la
ciutat, la
Font i despres amb les dels Torras, Umbert i
Les

EI 1.910, els edificis

1.842, dels quais

sumaven

habitatges ocupats, i a Palou 155 i 123,
respectivament, per passar en conjunt el 1.930 a
4.169 edificis i 3.018 habitatges. EI sistema
predo
eren

'

minant d edificaci6
metres

era

el de

cases

d 'un

cos

de 5

de

facana baixa i un pis, amb I 'entrada;
rnenjador, cuina i eixida als baixos, i les habits
cions al pis, en ocasions completades amb les
golfes.
D' aquesta

forma,

I

"allarqassarnent dels

carrers

continuat, i el 1.910 els edificis de 2 plantes su
maven 1.164,106 duna i 520 de tres 0
mes, 0
sigui que les de planta baixa i pis representaven el
era

63 per cent del total. Vint anys mes tard, I 'alcada
dels edificis havia augmentat Ileugerament, puix el
1.930 es comptabilitzaren 518 cases de 3 plantes,
65 de 4, i 3 de cinc. EI predomini de les de doble

planta continua, no obstant, puix dels 4.169 edi
ficis en total, significaven el 50 per cent, amb
2.091 cases, mentre que les d una planta eren
'

a

fortificacions.

La carretera, el ferrocarril de

mentre que el de Sant Jaume

Del 1.880 al
teixes

a

obs

no

playa de la Muntanya entorn a la fa
Font, i a Llevant, entre la nova carrete

fins al 1.899.

1.639

per

la

Pifiol i les primeres cases del carrer d 'en
Prim, i el
1.866 es projecta el carrer de Hicorna, obert el

portals i les capelles de Santa Anna i Santa Espe

1.853,

1.880 les edificacions

de Hicorna fins ala Creu

de Vic i I 'antic tracat, i I estacio vella de
Franca.
Les linies paral-Ieles al nord i al sud sInicien el
1.862-63 amb la construcci6 de la fabrica de Can

Comas.

ranca el 1.852· i

carrer

ra

de contemplar I 'urban (stic. A meitat del XI X s ini
cia el trencament de la muralla medieval amb I 'en
derrocament del tram de la playa del Bestiar i dels

dels antics portals, obra que continua tot seguit
amb el trasllat lateral de les de Sant Roc i Sant

a

brica de la

Granollers, exclos Palou,

el creixement

que fins al

veu

'estenen al sud pel

s

1.872,

integrants

dins els

fais6 hom

1.492.

Franca

i el Con

gost condicionaren I' expansi6 urbana en el sentit
de poble allargassat, una vila-caml
i d'aquesta

de les edificacions rnes

Enmig
ritzades,

ficis,

a

cavall del

molts dels
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es

0

menys estanda

bastiren diversos edi

quais s6n destacats

en

el nostre pa-
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trimoni
carrers

arquitectonic,
de Clave-Maria

Can

Torrabadella, als
Maspons,
'arquitec
com

Can

Pifiol

Can

(1.902),

Miquel Blanxart

(1.904),

modern ista, de Jeroni Martorell, Can Sam
Lledoner, d 'Albert Joan i Torner (1.912),
la Tela (1.912) de J. Batlle i Anfres, Can Roure
(1.912 d 'Alexandre Soler, Can Clapes de la placa,
de Manuel Raspall (1.913) i posteriorment Can
Bossy (1.925) i Can S. Costa (1.928). Tarnbe cal
citar altres edificacions, existents, transformades 0

dustria sestenque el XIX pels afores-

sobressortien dins el conjunt

que

Menors

res

Conventuals

(1.905),

incendiada

el

1.909 i el 1.936 i reconstru ida, I 'esqlesia i convent
de les Carmelites (1.884), el nou convent de les Jo
sefines (1.922), els edificis i teatres del Casino

69

(1.880), la Unio Liberal (1.891), el Centre Catolic
(1.881), I' Alhambra (1.895), I' antiga estacio de
Franca (1.854), el grup escolar Pereanton (1.919),
bastit a I' hort de Sant Francese, el parvulari So
lans

(1.935) de Marian l.assus. les escoles de Palou,
(1.852) i la Fonda d Europa, entre els
rnes destacats pel valor arquitectonic 0 pel seu pes
'

la

caserna

en la vida ciutadana. A remarcar tarnbe la restaura
cio per I' arquitecte Raspall, el 1.926, de I' antic
hospital de Sant Dornenec (XIV-XV), que hostatja

la biblioteca Francesc Tarafa.

L' ornarnentacio

no

era

gaire vistosa

les vies

a

publiques, excepte la discutida font de la placa
d 'en Perpinva, el monument als soldats d 'Africa a
la placa de la Corona (1.929), obra de Vicenc Na
varro, i les velles

cases

de la ciutat antiga amb la

Porxada. De jardins publ ics, solament els del pare
de I'
Estacio de F ranca, propietat de M .S.A.

(1.896),

que

vert!

una zona

en

leccio

zooloqica. Eis

files

nes

la part alta, el
de descans, jocs i

despres

d

carrers,

no

1.935,
una

es con

petita col

obstant. tenien bo

'

arbres, acacies

0

platans, a
Francese,

carreteres, a la placeta de Sant
de Sant Jaume i al del Rec.

totes

al

les

carrer

Per cloure la visio sobre I'

Urbanisme, cal recor
dar el pia de reforma de I 'arquitecte Joan Padres.
promoqut per I' industrial Joan Parera el 1.934,
que proposava la reforma de les places de la Repu
blica i de I' Esqlesia, amb un acces directe des de la
carretera, proposta que no prospera.
La gestio dels interessos publics gravitava essen
cialment sobre I 'Ajuntarnent, que en el seu funcio
nament polltico-administratiu segulles alternances
dels reqirns canviants del segle XIX. L' Administra
cio municipal es desenvolupa dins uns discrets mar
ges d eficacla, frenada per la polititzacio dels as
'

sumptes

sio, i

en mans

de partits, cacics i grups de pres

per la manca de recursos economics.

EI terme municipal de Granollers tenia la

la proxirnitat de les

cosa

no

represen

Franqueses

determinar la

van

'

necessitat

d

per Llei de 5

ampliar el territori- amb I' annexio
d 'aqost del 1.922, de la barriada del

Lledoner, unida ales ultirnes
Prim, amb la construcclo d
connects amb la

Prim, I 'any
Quant

a

cases

del

d 'en

carrer

'

una

claveguera

granollerina del

xarxa

que

d 'en

carrer

1.923.
mes que d

Palou,

'aqreqacio

cal

parlar

de fusi6, perque el mateix Ajuntament
palouenc,
amb la ref'errnanca de moltes personalitats i

propie

taris del poble, acorda en sessi6 del 29 de
1.927 la fusio amb Granollers. La qual

maig

del

esser

va

efectiva el dia primer de gener del 1.928.
Sobre el rang de Granollers, el consell de la vila
tenia el tractament de magn (fie, a excepci6 del

pe

r

iode revolucionari del

1.868,

en

que I Ajuntarnent

per acord del 12 de febrer del

1.869, substitu i l 'ad
"popular". En 1922,
de marc. I Ajuntarnent passa

jectiu "constitucional" pel
per Reial decret de 7
a

"excel-Ientlssim",

trtol de ciutat
La vila

a

en

de

concedir Alfons XIII

el

Granollers.

bateja

vies urbanes amb els

de fills

noms

ii-lustres i benefactors, alternats, tanmateix, amb
els d altres dedicacions 0 denominacions rnes dis
cutibles. Un bon encert el trobem en I 'acord del 13
'

dabril del 1.866 quan els primers carrers del nou
eixample son dedicats a Miquel de Rlcorna, el ca

Tarafa, el Conestable de Portugal i el rei Al
IV, i en la substitucio del carrer d Isabel II
pel de Joan Prim, el qual el 19 d 'aqost dell .842 va
visitar Granollers, on fou rebut solemnement amb
nonge

'

fons

la banda del batallo de la caserna,
la gesti6 del tracat de la carretera.

en

aqrairnent

per

Altres denominacions foren rnes conflictives,
donat el caracter politic, local 0 general que com

portaven. Aixi la Gran, la placa
que

anomenada de la

era

per

autonornasia,

Constitucio,

per

acord

del 8 de febrer del

1.869, passava a "Placa del Po
ble Sobira ", acompanyada per la plantaci6 de I 'ar
bre de la Llibertat, per tornar a la Constituci6 fins
al 1.931, quan es transforma en "Placa de la Repu
blica". Possiblement la placa es la via urbana que
rnes modificacions nominals ha sofert,
un

puix

que

en

segle i quart ha tingut sis denominacions, fina

litzades amb Jose Antonio i la recentment inven
aseptica de la Porxada.

tad a i

Mes exernples, entre d 'altres, son el carrer de la
Palma, carrer de la Republica el 1.869, novament
de la Palma, del Dr. Robert a principis del XX, de

Francesc Torras Villa el 1.927, del Dr. Robert
vament el

Placa de

no

1.931 i dAnselrn Clave el

1.939,0 la
Llibertat el 1.869,

la

Corona, placa de la
Corona, placa de la Llibertat el
1.869, novament de la Corona el 1.870, d Angel

novament de la

'

Guimera el XX fins al 1.939.

Seguint
entrat el

amb els

carrers

segle actual,

cal

notar que fins ben

i

places eren nius de
pols a I 'estiu i de fang a I' hivern, fenornen agreu
jat a la carretera, primer pel pas dels carros i des
pres dels autornobils. Aquesta via cornenca a pavi
mentar-se, amb els

rnatei-

qual

problema per a I 'expansio. Pero ja en el se
gle actual, la propensio de creixement cap al sud i

urba: Can

Serrataco, de Joan Lluhl (1.895), Can
Serrat, Can Relats, Can Pibernat (1.914), Can
Jonch, la casa i Iabrica del Blanqueig, Can Monic,
Can Torras, i els edificis de Can Deu, Can Gasset,
Can Montagud, Can Carrenca, Can Tarda, Can Bul
ta, i les cases cubistes de I 'antic Jutjat de la placa
de la Corona, els ciments Pages de M. Lasus, i la
de Maspons, de la Placa de Pau Casals.
Entre els edificis publics 0 de serveis publics,
I' Ajuntament, neoqotic florejat, obra de Sirno
Cordomf (1.902-04), el nou Hospital, de Josep M.
Miro i Guivernau (1.919-1.923, I 'esqlesia dels Fra

la

ta cap

pera, al

desaparegudes,

segles anteriors,

-mentre la vila era closa entre les muralles i la in

Francesc Marine, el 1.901, el millor edifici de la

te

ciutat.

extensio que els

xa

obra de I

entre 1.922 i 1.927.
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carrers

macs

que

encara es

mantenen,

Estudls

de

i

despres de cotxes, estacionats a la carre
regulada a partir del 14 de juliol del 1.850,
quan es posa a la cantonada de Ca I' Espinassa una
magnifica placa de rajola pintada de Valencia, de
carros

tera,

dimensions ben visibles,

'advertia els traginers
de transitar per la vila portant els animals de la bri
da, sota multa de 30 rals.
on

s

Eis primers cotxes transitaren el 1.900-01 i el
1.905, hi ha constancia dels primers autornobils

de

En 1.876

vacum

la de

a

passi

de Torras i

0

a

la

placa

Perpinva.

construi I 'escorxador

es

de la Riera

carrer

el

Franca.

i els pores

Baranqe

municipal al

Bages, inaugurat

el

6 d "abril, rellevant el pati de Sant Francese que,
des del 1.856, s emprava com a escorxador de
'

pores.

EI

'

d

subministrament

propietat de granollerins, els senyors Lamarca i
Vilaldach. L' estacio del Nord, per la seva Ilunya

aigua era.el segle XIX
particu lar amb els
pous de les eixides, i per a labast public i indus

nia del centre

trial amb

del

1.886,

rnotiva I

urba,

'aparicio, despres del

sistema de transport col-Iectiu

primer

urba amb el cotxede

tres cavalls que sortia

de Can

Carrenca, travessant el Congost. Ouan aquest riu
era impracticable, feia el servei fins a lestacio de
les Franqueses. Eis autobusos cornencaren el servei
lestacio el 19 d 'aqost del 1.923, I inia de I' Hotel

a

al

Europa

i el

Nord,

muntaren el servei

1.927, els

de Cerro

germans Baulenas

Palou.

a

Les comunicacions

es complementaren amb els
Teleqrafs, anteriors a 1.885, i
el 1.806 sestablf lestafeta al primer pis de I' Al
hambra, per desdoblar-se posteriorment al carrer

serveis de Correus i

del Rec i el
'

lefonica

al d 'en Prim. La connexio te

Teleqraf

1.915, en dependencia de la
central de la Garriga, pero a partir del 1.917 s ins

assai I el

s

tal-la central

propia.

L 'enllurnenat dels carrers, fins al 5 de desembre

del

70

amb la cessio per la companyia de M.S.A. del pare
de I' estacio de

i bona part del

caracter

XX, de

les mines d

'

en Sans i Nova. EI
1.859
instal-ls la font de la placa Perpinva, amb aigua
de la mina de Sant Francese, i tarnbe amb aigua de
'

s

mina

'abasten les fonts del

s

Barcelona i

case

antic als

ment

de la ciutat

de

ma
com

I'

era

superior als cabals i el proble

aigua cornenca

Ajuntament adoptes
soldre T. malgrat que

perfilar-se I' any 1.923

a

dels mes greus

un

I'

Granollers,

a

una

la I' enllumenat de petroli. Amb la fabrica de gas,
des del 1.881 els carrers s il-Iuminaren amb fanals

de coleta de 1.854 i 1.885, la gripal del

EI

ries

clavegueram

La seguretat ciutadana

era

1.896

a

la

esser substitu its el

a

eren

era

molt redu it i els pous negres

mediocres,

amb estralls

les

com

jada

la

a

caserna

del

carrer

tita dotacio de carrabiners,
na

militar, reconstruida el

del Conestable i

una

pe

guardia fiscal. La Caser
1.862, alberqa des de la

guerra carlista diverses guarnicions que donaven un
caire de capital de vila, entre els quais, el batallo
'

amb la

d

banda de musics. hi

Estella,
Ilarga perrnanencia.

seva

tinque

'

EI
per

cos

de bombers

voluntaris, amb

carros.

s

instaura el

tres

1.878,

format

bombes manuals sobre

EI 1.934 el material

la

es

rnecanitza amb

una

Ford de 2.000 litres, completat mes
tard amb una de 3.000 i el muntatge d 'un auto
autobomba
escala.

persistencia de malalties enderniquss de la tuber

Les atencions

des del 1.855 de
la

Conqreqacio.

la

seva

municipal,

cio de parades de

tota mena,

m

itjancant

reixes, i la
fins

a

el tan

construe

la destruccio

parcial pel bombardeig del 1.938.
EI

de grans
fou traslladat

la

Torreta, inaugurat

s

'efectuava

a

la mateixa

proximitat amb el

seva

i

molt deficient per

a

la

ce

un nou
serra

de

el 27 de

juliol del 1.894, de
bella i moderna factura, obra de larquitecte Mari
ne. L' antic cementiri, al costat de Sant Esteve,
havia estat clausurat definitivament el 4 de maig
del

1.853, amb

les ultirnes exhumacions. La

duccio per cotxe de cavalls

con

'

s

inicia

en

1.894,

i

en

autornobil el 1.924.

decrepitud de I' hospital,

sobre el 1.910, activa

un

xic les

en

molt mal estat

gestions, i el 1.914

la carretera de

Cardedeu, sota
vinya
Pinos, per 6.250 pessetes, is' h i posa la
primera pedra. Una part de les obres es financen
amb la venda a I 'Ajuntarnent de Barcelona dels re
una

taules de la
ment

pla
a la de la Corona, el 1.869,
ca, pero
retornat davant diverses pressions a la Placa Gran
i definitivament instal-tat a la placa de la Corona a
partir de I'll de julio! del 1.882, fins a la seva des
apariclo el 1.936. 0 'altra banda, el bestiar era a la
placa de Maluquer i Salvador, pero posteriorment,
mercat

era

Cari

Ajuntarnent

establiment i el trasllat del cementiri

la torre de

mercat

hospital

construccio i la

placa de I' Ajuntament, i el 1.872 la Porxada
en

L'

entre l

mentiri. Aixo motiva la voluntat de bastir

sadquirf

cament exterior amb portes i

tres monges carmelites de la

tat, segons contracte subscrit

La

transtorma

ames dels metges lo

sanitaries,

cals, radicaven en I' hospital del carrer dels Caput
xins, assistit per un metge iamb la c�I-laboracio

Les provisions, a part del mercat setmanal i les
botigues de queviures, se centraven a I 'entorn de la
es

epidernies
1.918, rnes

culosi i la febre tifoide, que el 1.930 assoliren 29
casos la primera i 17 la segona.

confiada als agutzils,

quardies municipals i "serenos" fins a I 'aparicio. el
1.928, de la Guardia Urbana, integrada per un cap
i quatre agents uniformats, la Guardia Civil, hostat

re

focus contaminant. Les condie ions sanita

'

i columnes de ferro el

que
a

projectava el panta de

es

eren un

murals de gas

sense

postura clara per

I' Avenco.

era

carretera, que comencaren
1.913 per I' electricitat.

de

les

a

de gresolets amb oli, de molt poca
eficacia lumlnica, i a partir daquella data s Tnstal

1.872,

carrers

Cerro.
places de la Constitucio i
de la Caserna, juntament amb les noves fonts de les
places de Can Sinia (Maluquer) i de la Corona, i
Ilurs diposits reguladors, bastits el 1.877. L' any
1.911, L1u IS Serra i Guardia porta les aiques d 'una
mina de L1erona, prop de Canovelles, que el 1.926
es completava amb un nou pou la construccio d un
diposit de 250.000 I., pero malgrat tot, el creixe
i

a

Parroquia de

inaugurat

Sant

el dia 25 de

Esteve,

i fou final

juliol del 1.923,

cons

titu it tarnbe el Patronat rector de la fundacio

pri

vada. L' hospital i asil constava del pavello central
i els dos laterals, obra de larquitecte Guivernau. EI
1.935 cornenca el bastiment del pavello d infec
'

ciosos, que resta paralitzat amb la Guerra civil. EI
1.935 es funda la Policllnica del Valles, S. A., ins
tal-lade al

carrer
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de

Sans,

edifici de Can Pibernat.

De Granollers i del Valles Oriental

Estudls

La Creu Roja apareque el 1.902, al carrer de Ri
coma, i passa el 1.905 a la placa de I' Esqlesia, can
ton ada al carrer de Molina, on es forma el Cornite

L 'em penta renovadora

de Districte.

I 'em penta que

publ ica per a I 'ensenvament obrf nous
paral-lels al progressiu desplegament de la
societat industrial. D' aquelles petites escoles de
minyons es passa a la construccio del Grup Escolar
L' accio

camins

Pereanton el

1.919,

I' hort del convent de Sant

a

Tota I 'anterior
1.936

amb

el

hem

posat

confessional,

Carmelites de la Caritat fundaren
la

capella, el 1.884, al

seva

Josefines

una

escola

les Germanes

col-leqi, amb
de I 'Alba, i les

un

carrer

nocturna

a

per

obreres el

nois, els Germans de la
Doctrina Cristiana, obren el 1.905 un col-leqi a la
placa de I' Esqlesia, que perdura amb el nou edifici
de 1.925, obra de Raspall, fins el traspas als Pares
Escolapis, el 30 de setembre del 1.933.
L' ensenyament mitja, en funcio de professors i
mestres particulars, prenque el suport municipal el
1.866, quan els mestres Antoni Espi i Grau i Josep
Sal a signaren el 7 d 'aqost un contracte amb I Ajun
1.913,

mentre

que per

a

tament per al

funcionament d 'una escola de segon
ensenyament, que no va esser definitiu fins al 24
de juliol del 1.868, en les dependencies de I 'antic
convent dels

1.874,

i del

Minims. Antoni
1.885 fins que

1.909. Despres el

Col-Iegi

Esp i

rnor

el

dirigl fins al

i el 6 de marc de

sofr i diverses vicissituds i

politics, que el
la clausura. EI 1.917 el municipi proce

fou motiu de forts enfrontaments

71

portaren
dI

a

a

restablir-Io is' estructura definitivament

1.920 quan aconsegueix edifici propi

a

el

la torre de

Treball,

fundada el mateix any. EI 1.933 assoleix la catego
ria d I nstitut Elemental, despres d haver-se des
'

glossat, el 1.931, I' Escola de Cornerc que funciona
el perlode republica. Eis estudis de rnusica
aconseguiren plena personalitat el 1.928 amb la
creacio de I' Escola Municipal, al Grup Escolar Pe
en

reanton, i el 1.935
mer

comerc i laqricultura. Intencionadament
la industria en primer lloc, pu ix el

1.850 canvia

s

'estatja

a

la

Placa Gran,

i el

pri

director fou el mestre Joan B. Lambert.

el

sensiblement.

signe de I' activitat

De les petites fabr iques que ressenya Madoz en
de 1.845, cal Xic Motto del carrer

de les
de

"

Travesseres, mantenia

mantes

de

Ilana

per pocs anys el teixit

acreditaren Can

Puntas,
cornpetencia dels productors
del Valles Occidental, malgrat traslladessin la fabri
ca al carrer de Sant Jaume, que despres cediren al
cotonaire Corderas i Saqales. EI 1.863 s establia la
de Can Pinyol, al carrer de I' Enginyer, dins el ram
mes

no

de la
tub

resistien

llana,

per passar el 1.914-18

i

Bergman

xien

que

la

cotonai

a

inicis industrials, al

sargils, pero

carrer
no

a

fabricacio de

el 1.920. Tarnbe

re

de Santa

fou

en

els

Apol-lonia tei

duradora

aquesta

in

dustria.
Amb tot,
la

noves

fabriques

vila, comenc;:ant

de I'

Escot,

per

sobre el

se

situen als afores de

Erasme

1.850,

Ciuro,

a

la Font

la

produccio tex
til, amb rnaquinaria accionada per I 'aiqua de I'es
mentada font. EI 1.874 les fabriques eren 16, i a
partir del 1.880 sorgeixen les noves instal-lacions
de Pau i Francese

(1.882)

Carrenca
Renom

(1.900),

(Umbert},
entre

per

a

Torras, al carrer
a
la placa de
La Tela

les de

del

Pont, Can
Muntanya,

la

(1.892) i Isidre Comas

major capital

i durada tem

poral.

Can Serrat, compartint el batxillerat amb els estu
dis industrials i comercials de I' Escola del

del Granollers 1.850

siqnifica

el "Diccionario

En el camp d 'escola

panoramica

estat

vilatana.

Francese; el 1.935, el grup Joan Solans i les unita
ries de Palou.

hauria

possible, en gran part, sense
el despertament a la indus
trialitzacio. fomentada pels cam ins i harmonitzada
no

16

EI 1.890, indica Llobet que es comptabilitzaven
fabriques amb 425 telers rnecanics i 21 manuals

Continua el cicle ascendent amb lajut de I electri
citat, portada per Estabanell i Pahisa el 1.912 i,
un

any

despres, Energia Electrica de Catalunya,

S.A., forca

que va fer minvar la utilitzacio del car
bo i especialment del gas, introdu it per Pifiol i Cia
en
1.881, despres "Alumbrado de Poblaciones,
S. A." que constru I la fabrica al costat del terr aple
del ferrocarril de

Franca.

Un lIoc important ocuparen els col-legis privats,
algun d 'ells d 'avantquarda pedaqcqica, com el Mon

EI 1.918, el nombre de telers s 'elevava a 1.609,
quasi tots dedicats al coto, mentre es van extingl

tessori, al

els obradors de Ilana I' any 1.920. EI 1.936, eren
1.891 els telers censats a la ciutat. Amb I' incre

cultural

del

carrer

de

la

de Viana, i dins lobra
Liberal, I' escola fundada el

Prlncep

Unio

1.913, la primera

a

establir colonies d 'estiu per als

ment

de la maquinaria. tarnbe pujava la poblacio

escolars.

obrer a, que dels 186 obrers masculins de 1.880 ha

Complementant I' accio educativa, el 1.916
'Ajuntarnant sol-licita de la Mancomunitat de Ca
talunya la creacio d una biblioteca publica, per ala
qual cosa el 1.922 ced I I 'antic hospital de Sant Do
rnenec, al carrer de Cerro. restaurat per I 'arquitec
te Raspall, i dotat inicialment amb 3.203 volums.
La inauqura el 21 d "octubre del 1.926 el rei Al

vien passat

I

fons XIII.
En aquesta l inia cultural, la ciutat sentia la

ne

cessitat d 'un museu, que va neixer el 20 de maig
del 1.932, amb el trtol de Museu de Granollers i el

Valles Oriental,

a

les dependencies
'

preso del partir. despres d
Junta d

publica

'

Estudis

Histories,

de la

incorporar al seu Sl la
1.928, que

fundada el

els coneguts volums

Corts de Montso del

annexes

del

Memorial

ales

1.547, de Manuel de Mas

a un total de 2.171 el 1.936. Des del
punt de vista social, ben aviat constitu iren una

forca amb la qual calia comptar per ales reivindi
cacions obreres, el sindicalisme i les vagues i aturs.
EI ram del teixit comporta un suport d indus
'

tries

auxiliars de

blanqueiq, Ilanc;:adores, rodes i
tal-lurqica, que apareix entre
1.870 i 1.880 amb els primers tallers de rnaquina
ria i utillatge textil. el 1.880 la primera foneria per
a fabricacio de talers, a Can Trullas, que, del carrer
principalment

me

de les travesseres, per tal d 'obtenir mes expansio,
canvia a un camp de Can Passa-serres del carrer de
Sant Jaume.

Posteriorment,

el

1.921 al

Cerro i rnes tard al de Conestable i

a

carrer

de

la barriada

del

Nord, Can Margall seria la segona foneria. EI
1.904, Josep Botey inicia la industria del coure i

'

ferrer, el 1.929, el Ilibre d Ordinacions, el 1.932,
i les "Respuestas". el 1.934.

del llauto al
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carrer

de la

Riera, la qual adquirl

un

Estudls

renom

gran

tric,
d

amb la manufactura de material el�k

rnss posteriorment ho

com

esser I' empresa

va

'

Enric

Garrell, les quais,

abastien les necssitats del

en

donats,

moments

mercat

espanyol

en

un

70 per cent.
purament local el

era

XI

X, amb els mol ins fariners 0 el tru II d '01 i de Can
Tarda, pero mes oberta al consum comarcal la de
licors i aiguardents, amb la fabrics de Can Valls
I' any

1.800, despres Destil-Ieries Montana, la de
Can Felip Parera, 0 Altimiras, des del 1.850, i les
posteriors. Dues farineres substitu iren

els antics mol ins i

industries de

es crearen

conser

ves, daclofollar ametlles i

avellanes, pastes de sopa
d oli, junt amb saboneres i de
'

i

envasaments

transport.
La industria qu (mica apareix el 1.850 amb la
f abr ica de sabons d un frances dit
Manoury, que la

traspassa

Esteve

a

Baranqe

a la qual seguiria la de
pelleries i un reguitzell
de fabricants de IIeixius, coles
industrials, perfume
ria i adobs qufrnics.

Can

el

Roig

1.880,

tres

S' incrementen tarnbe les altres industries de la
fusta amb

les

d

1.920,

del

'enca

serradores i

fabriques

rnobils, EI 1.927
una

fabrics de

d

'esclops.

i

els tallers de reparacions d 'auto

es funda, a
cristall, pero

la dreta del
no

Congost,

tenim constancia

reeix (s. Per a la construccio era notable el
nombre de forns i boviles que abastien de totxos i

que

rreteres i

granollerina,

les

ca

carrils foren el IIevat que les ferrnenta.

La carretera de Barcelona

a

Vic arriba el 1.848,

malgrat el primitiu projecte del Berti, iniciada el
1.834, que el 1.841, despres de la paralitzacio per
la guerra dels carlins, ja es construia a Bellulla
amb un ramal pel Coli de la
Manya fins a Grano
IIers. Pero amb les gestions del general Prim fou va
riat el projecte i I 'obra resta finalitzada el
1.848.
En correr el temps, una bona xarxa radial amb
Cal
des i Sant

Celoni, Mataro. Sabadell,

el

Masnou,

complementaren i consolidaren lavocaclo de vila
illa. La

Congost

construccio,

per

el

1.915, del

EI

per la

qual cosa el 1.886, sota I 'adrninis
companyia del Nord, es constru( una
I (nia independent entre les Franqueses i Montcada,

que dona IIoc

la construccio de I 'estacio de Gra

a

nollers-Canovelles
M.S.A.-Ies

i

deixa el

Franqueses-Nord

les carreteres de Barcelona i

Caldes,

rnetal-lica, i el de 1.934 prop de
facilitaren I 'acces ala ciutat.

Umbert,
ferrocarril, pel

convertia

transpirinenc

en

EI

tren

ment el

Maresme i el Valles. En 1.859

-Granollers per
1.883, Rafael

con

nectar amb el

de

Barcelona,

amb el bisbe que bene( la

del

es

portal de Santa Esperanca,

granollerines,

quan

la

bastj

a

cent metres

atenent

pressions

companyia volia erigir-Ia al

de I' hospital dels Caputxins. EI 1.862 en
amb la lfnia de Mataro per continuar el
camf a Portbou. EI 1.872
snllacava amb els ferro
carrils francesos.
costat

troncava

L'

error

inicial

irreparable quan M.S.A.
projecta la doble via, motiu pel qual el 1.928 s ini
va

ser

'

ciaren els treballs d
estacio de 1.228

'esplanacio de

la variant i

nova

de platja de vies, paralitzats el
1.934, fins despres de la Guerra Civil.
m.

entre les

era

el Caldes

Mollet-Caldes,

en

Estrany de Sabadell proposava el
ferrocarril economic EI Papiol-Mataro, via Sabadell
-Caldes-Granollers, i un ramal a Terrassa, tot enlla
cant les I (nies radials de Portbou (literal i interior),
Vic, Saragossa i Tarragona. EI mataron( Rafael
Passant, al voltant de I 'any 1.910, interesse de la
companyia del Nord, un enllac Mataro-Granollers
'

Nord per tal d acostar la
recte de Paris per Tolosa.

seva

ciutat al

cam

( rnes

primer ferrocarril granollerl,

segon de

Catalunya, despres del de Matar6, dona
ocasio a Victor Balaguer d 'escriure una "Guia" de
Barcelona a Granollers, on relacionava els pobles
del trajecte i en facilita les caracter(stiques, espe
cialment observant I 'aqricultura, tot dient que les
terres del rodal de

Granollers son fertils i de. bona

qualitat, pero mancades de regatges, perque sola
ment hi havia dotze quarteres de regadiu d horta i
'

274 de

blat,

mentres el

seca

era

de 501 quarteres

de

cereals, 252 de vinya, 107 d 'oliverea. rnes 38 de
verneda de regadiu, 25 de bose, 2 de prat, 15
d 'errn i 20 de sorrals rierencs.
L

del

'aqricultura mantinque I 'arrencada de principis

amb la intensificacio dels cultius novells
de patates i moresc, mantenint el seca amb els con
reus bladers i la vinya, fins a la invasio de la fil

XIX,

amb I 'anihilacio de les

I (n ia i el comboi. L' estaci6

ipoll i la Tor de

completar la xarxa
amb projectes que pretenien anllacar transversal

procedent de Franca,

toritats

Nord

segle,

loxera

prodon, pero la unio amb la Barcelona no es cris
tal-litza fins al 14 de juliol del 1.854, en virtut de
la concessio del 20 de juliol del 1.850. La
inauqu
raci6 constitu ( un memorable acte ciutada amb la
rebuda del tren especial que porta les primeres au

tren del

per I 'adicio del ferro

i I 'entusiasme per a
ferroviaria sernpre fou patent
un

Valles,

no es

Granollers

aconsegu( la major popularitat

comunicacions durant

feu esperar.

canto,

de

la interconnexio

a

carril constru it per I' Estat entre R
Ouerol, electrificat el 1.929.

Un projects del 1.844 ja tenia la vila com a
objec
tiu, el projecte de lrnia ferrta de Barcelona a Cam

seu

tram

per

de les dues companyies. EI 1.922, el
es

pont sobre el

de bella estructura

Ca I'

public,

L' establiment del

Per al cornerc i la industria

cru

ramal de I "estacio de Granollers

un

direccio ales

en

traci6 de la

teules.

72

1.875,

Franqueses i Vic per assolir
el centre carbon (fer de Sant Joan de les Abadesses
el 1.881. Era un ferrocarril miner, que prestava ser
vei

La industria allrnentaria

restants rnes

EI
sortia

que el 1.885 toea el

vinyes. Eis vinvovols
obtaren per dues solucions: EI repoblament dels
terrenys amb vinya americana i uns altres abando
naren

les

replantat
blar. D

vinyes. Llobet diu

que el 1899 s

'

havien

252 H. al Valles i 1810 restaren per repo

'aquestes darreres,

en comencar el segle, es
vinya americana i les restants, pel
bon preu del blat, passaren a cereals i IIegums; al
regadiu predominaven les patates, el canern i les
renovaren

amb la

mongetes. La guerra europea, amb la cornpeten
cia del Canern italia de les riberes del Po i la intro
ducci6 del iute, acabaren amb la produccio vallesa
na del canem, i
desapareque la fabrica de Palou el
1.925.

Perc,

en

canvi, sirnultaniament, la demanda

barcelonina de IIet
holandes

amb

la

o

riqina la cria de bestiar bovf

modificaci6

dels conreus pels
farratges. Aquest fet i la plantaci6 d 'avella
ners
i ametllers anaren en detriment, principal
ment, del blat, la vinya i I 'olivera. EI nivell de vida
nous

rural els anvs 20 i 30
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puja

amb la rendabilitat de

De Granollers i del Valles Oriental

Estudls

les explotacions per la millora agricola i dels adobs

la Banca Marsans. EI Banc de Granollers

per la produccio Iletera que el 1.936, al Valles,

el

pel bon complement casola

de 70.000 litres diaris i

es

funda

Sant Celoni, Mollet i
Caldes de Montbui, i acaba absorbit pel Banco His

era

amb

1,920,

sucursals

a

pano-Colonial el 1.935.

de I 'avicultura.
La interrelacio de I 'agricultura, els camins i la
industria estimularen el millorament del cornerc, i
els serveis terciaris, ja ben assentats des d 'un mil
lenni. EI mercat setmanal va creixer espectacular
el bon moment

ment amb

agricola,
de

i

ferroviaries

comunicacions
'

granollerina, amb I 'evolucio demo
educativa i pol itica, sofri serio
econornica,
qrafica,
ses transformacions al cornpas del temps i de les
La societat

la facilitat de
amb

carreteres

I 'establirnent de nombroses linies d 'au tobusos

marcals i l

Les formes de vida

circurnstancies de cada

co

increment de la demografia i de la in

1.936

conjuntura, 'esperit comercial
refermava i el mercat no solament era el primer
I

dustria. D' aquesta
es

a

la

da,

als

les del

1.850 i

canvis ben radicals,

com

son

en

tots

L' empenta

1.870, forma

mercat de I Ascen

en

certa mesura

retroqra

granollerins dels anvs trenta, ben avancats
els aspectes, que fan lIuir el nom de la peti

ta ciutat.

'any, el

uns

de mentalitat ben rural i

divisio territorial de Catalunya.
Dins el transcurs de I

detecten

historic.

del

el transit d 'una societat tancada dins de si mateixa,

de la contrada, sino que tarnbe irradiava en les co
marques limitrofes i adhuc mes allunyades, segons
dernostra I' estudi de Pau Vila del 1.932 per

es

moment

formes de vida

Entre les

una

industrial, acrescuda des del

nova

mentalitat

progressista i

sio, amb el de Nadal, eren els rnes destacats, amb
vocacio de fires, per o aquestes no tingueren mai

moderna que Amador Garrell ha descrit molt bri
Ilantment en "Granollers, vila oberta", titol que

vent favorable que sempre ha acompa

quasi ha esdevingut un slogan de la ciutat.
Aquest esperit forma un conjunt de mentalitats

I' exit i el

dijous. La fira rnes tradicional
era la de Pasqua Granada, concedida per Alfons, el
Benigne, el 1.325, celebrada amb interrnitencies.
EI 24 d 'abril del 1.854, el governador civil autorit
za tres dies de fira per aquella Pasqua i per finals
d agost, pero va desapareixer i fou restablerta el
nyat el mercat del

que saqruparen per afinitat en les rnes diverses so
cietats i institucions, trencant els motllos vigents el

un con

XVIII, quan la representativitat era assumida per
I' Ajuntament, I' Esqlesia i la burgesia.
Del municipi, n hem parlat Ilargament. De I 'es
glesia, cal apuntar que el 1.850, la parroquia de

de bestiar organitzat per I 'Associacio de Ra

Sant Esteve continuava essent I' unica de la vila,

'

'

1.924
curs

sense

reeixir. EI 1.931 hom cerebra

Francesc, rehabilitat el 1,844, la transi
rehabilitada ex-capella de I' Hospital
com a esqlesia de Sant Dornenec i la del centre hos
pitalari al carrer dels Caputxins, la parroquia de
amb Sant

maders de Catalunya.
En el

73

gues de tota
manera

comercial, la ciutat oferia boti
mena iamb excel-lent qualitat, de

toriarnent

context

que

el

1.900 els contribuents per indus

tries i cornercos

transformat

en

273,

eren

que el 1.930

'

s

Palou i les capelles dels barris. Sant Esteve sofri les
consequencies de la revolucio del 1.868, converti
da en caserna, pero sense danvs en el patrimoni
artistic ni en les joies que, custodiades convenient

havien

773, bon indicador de I' estat de

I 'econornia local. No solament la iniciativa

privada
participava del mercadatge, sin6 que igualment ho
feia el moviment cooperativista, iniciat el 1.902
amb la fundacio quasi sirnultania de dues entitats:
la Cooperativa de Consum "La Vallesana", a la
placa de Perplnva, 26, i la Societat Cooperativa"La
Casa del

Poble",

Ambdues

es

al

carrer

de les travesseres, 39.

fusionaren el 3 de

juliol del 1906

en

la

"Societat Obrera Cooperativa de Consum La Valle
sana" I' objectiu de la

qual

regular

era

preus dels

queviures i articles de primera necessitat, oferir-Ios
econornicarnent als
tsccro social amb

associats i complementar
escola, un cafe, un teatre i

seus

una

mutus de malaltia i defunci6. EI 1.931 va
neixer la "Cooperativa La Uni6", amb 200 socis si
sacors

tuada al

puix

carrer

Josep Umbert,

que el 1.936

Eis

altres

de curta

es

serveis

durada,

fusiona amb "La Vallesana".
terciaris

prosperaren

tarnbe
la

despatxos d 'advocats. metges, notaris,
creaci6 el 1.901 de la Cambra Agricola del Valles,
la proliferaci6 d establiments d
hosteleria, entre
amb els

'

'

els

quais I' Hotel Europa, al

centre de la ciutat es

I' hereu de Ca la Sila (1.792), al
na, de la Fonda

carrer

de Barcelo

Espanya (1.850) i Can Fidel. Mol

les fondes, tavernes i cases de menjar, i
epoca de traginers els hostals de Sant Antoni,
de Corro, als camins de Vic i Cal Miliu (davant de
Ca I' Eloi), al sud. En el ram del credit, la Caixa

tes foren
en

de Pensions obrf

la sucursal

el

1.912

i la banca

representada pels Bancs de Granollers i el
de Prestecs i Descomptes, als quais s 'afegi, el 1.921
estava

ment, foren restitu ides
gent de la parroquia I'
"

de I 'alcalde i el

a mans

re

juny del 1.876. EI
motiu
la
festa
de
major, el 2 de setem
1.889, amb
i el 1.917, enmig
I'
altar
s
major
bre,
inaugurava
d 'una forta controversia. els retaules dels Verqos
son venuts a la Junta de Museus de Barcelona, per
11 de

'

160.000 pessetes destinades al

hospital i la

nou

'esqlesia i fer finestrals "qotics"
denuncia el Dr, Llobet. Eis ordes religiosos

resta per a obres a I
com
van

reapareixer passada

dedicats

a

la febre desamortitzadora,

I' ensenyament i

a

la

cura

de malalts,

amb les Germanes Carmelites de la Caritat el 1.855
per atendre I'

hospital i el 1,884 amb el col-Iegi del

de I' Alba, on bastiren una petita esqlesia.
Les Josefines, cridades per I 'Ajuntament el 1.884,

carrer

'

s

afincaren

definitivament

amb

el

nou

convent

1.922, davant la foneria Trullas. i els Francis
cans Menors Conventuals obrien convent i esqlesia,
aquesta en funcions de quasi parroquia del sector
Nord de la ciutat, el 1.905, que resulta incendiada
del

per

la Setmana

Traqica. Per

a

I "ensenvarnent de

nois, els Germans de la Doctrina Cristiana el 1.905
i des del 1.933 els Pares Escolapis.
Junt

amb

aquestes institucions assistencials

i

educatives, en contrapes dels corrents progressistes
i laics, es funda el 1.886 el Centre Catolic, bastit a
la placa de I' Esqlesia, amb el seu teatre i seccions
de relaci6 social.
Pel que fa ala
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burgesia, aquesta

va

transformer-

Estudls

per I 'accessio de

integrants procedents dels
una banda, els
terratinents incrementaren Ilurs patrimonis amb els
se

i

professionals

Garrell

nous

dels

fabricants. D'

beneficis de la desamortitzacio

senciaren lensorrarnent de les fortu nes
les guerres exteriors i civils;
ren la vila per vinculacions

uns

a causa

de

Altres societats recreatives,

cades, L' Alhambra, situada

burqes

el

vingut

adscripcio pol rtica,

no van

la rnusica

esser

mantenir el

van

tisme d

obrers,

'

a

mesura

augmentaven

que

del

74

de la Cornissio

Federal de la

Regia Espanyola

que el 1.917

en

de

(A.I.T.)

Donzelles

rebaixat per les conquestes socials a 9 i en
8 heres. donava per a una vida rnes activa
de relacio social, que entre homes inicialment era
vament

i les festes

gremials,

com

amb el rnes

de Can Ma

popular

a

la

Placa

introduir-se

i al Casino. Les sardanes tarda

primera

a

audicio amb

Montgrf, si be

1.901,
major. EI 1.911

Cobia Perelada per la festa
la

ma

primera

la Cobia

cobia

Vilaro

amb la
es

for

local, els Send res i el 1.913

EI

,

cobia de Torroella

una

tornaren fins al

no

1.925, al Cafe Comercial, es
Sardana, i el 1.935, Josep

funda el Foment de la

Sala, crea I' Esbart Dansaire.

Sant Antoni.

Sobre la festa major, el 1.850
26 i 27 de desembre,

de
.

el

safareig i la
font, i el carrer i la riera entre la quitxalla, passant
per les festes populars dels Sants de Barri, les fon
tades a les fonts Verda, del Cargol, de Can Carren
ca 0 la del Radium, els aplecs i les festes majors
casa

a

Iloc la

a

de

com

Granollers, puix que fins al
1.862 a 1.865 (dades divergents de Joan Amades i
Aureli Campmany) per a la festa major que tinque
ren

ball, amb jornades de 14 i 12 hores diaries, succesi

entre les mestresses

la Passio de N. S.

represents

es

Hospital de Sant Dornenec.

riano, estatge dels Amics de la Unio. A nivell folk
loric local, per Carnaval es ballava el Ball de les

,

cafe,

I'

Club, competien

D' altra banda, el comportament social mante
uns nivells d 'estratificacio en relacio amb els
anteriors ingredients exposats era similar. EI tre

el

1.854
a

abans, el 1.817. Eis balls del Casino, de La Unio
Liberal, de L' Alhambra, i modernament del Jazz

nint

1.920

EI

ranies.

Jesucrist

fedora amb la C.N.T.

es

el foment del

en

primer, el Casino, la Unio

Liberal, L' Alhambra i el Centre Catolic. tots amb
propis escenaris, rivalitzaren organitzant grans
temporades amb excel-Ients planters d 'afeccionats
i autors locals, iamb companyies professionals fo

entre els membres

I' Associacio I nternacional de Treballadors

del ball. Sobre el

Ilurs

es

vila, el de paletes, figurava ja des

19 de novembre del 1.872

el Jazz Club, pionera a Catalu
sincopada, hostatjada al Cafe

informaven, destacaren

teatre i

societats d 'ajuda mutua, per a la previsio de malal
ties, morts i vagues, i lAteneu Obrer. Un dels sin
dicats forts de la

els

que

nombre,

en

agrupant en els sindicats fora de les
tructures de les confraries i gremis medievals, i

moderna,

la musica

Les activitats de gran part de les societats grano

homes de la terra,

anaven

la Societat Coral

el

Ilerines, deixant de banda els predicaments politics

'

s

en

pels germans

cant 'coral tenia

Comercial.

conservadurisme i pragma
mentre que a la vila els

seu

de

nya

uniformes, sino que es repartirien entre el conser
vadurisme, el progressisme liberal 0 el simple opor
tunisme pol (tic,
Ales primeres capes de laparell social, els page
sos

encara-

Unio, fundada

rnes desta

placa del bestiar,

nom, i el 1.930 amb el Cor de I' Harmonia. Final
ment, el 1.935, es constitueix una entitat (mica per

del camps 0 del proletariat urba. Mes aquesta reno
vacio afecta tarnbe les posicions ideoloqiques que,
per

defen

1.877, popularment
coneguda com la coral dels tintorers, per ser els
fundadors d 'aquest ofici, despres acompanyada, el
1.916, per I' Orfeo Granollerf, que el 1.921 es
duplica amb una altra Aqrupacio amb el mateix

afanyosos es forjaren un
prestigi i un coixf economic que els va permetre
pujar a la capa superior, mentre eren rellevats per

0

bastio -i te

seu

Amics de la

sions liberals i menestrals

per torrnacio

la

Josep i Pere Baranqe el 1.892. EI

queda redu it is' hi enfilaren noves promocions per
la via del poder, de la carrera i del diner. Profes

i comerciants que havien

entre les

a

ledifici dotat de teatre, constru it

en

'

menestrals

a

de la Pal

carrer

pompa el 2 de setembre del 1.891.

matrimonials, conven
cionals 0 de simple comoditat, i els de rnes enlla
s
integraren en el man de les finances i els negocis.

nous

Conqost", titulat "Liberates

Es construf Iedifici del

cafe, sales de reunions i de jocs, i, rnes
endavant, lesco!a, EI casal fou inaugurat amb tota

tercers abandona

Amb la industrial itzacio, I' antic nucl i

r

...

amb

ma,

uns; els altres pre

,

"EI

a
r

derse!

com

celebrada 81

era

correspon

a

Sant

Esteve,

EI cinema tinque la seva primera rnanifestacio
projeccions de Ilanterna maqica. La primea

amb

amb els inconvenients del mal temps, el fred i el

de les

qlac, EI papa Pius IX, per prescripts pontifici del
30 de juliol del 1.858, autoritza el canvi al 2 i 3 del

comancament del segle, pero el cinema

setembre. A mes de les solemnitats religioses, les
festes majors comportaven bona taula i bons saraus

de la placa de Perpinva, dit Can Valero, pel nom
del propietari. EI 1.906 s obre la Sala Edison a la

i

el

1.858

va

instal-Iar-se el primer envelat

a

la

Porxada.
Les societats locals

van

fer

de la fusio de les societats

1.878, amb el

una

bona tasca ins

de Granollers results

Terpsfcore

nom

de Casino

i Granolle

Apolo,

que

bastf el 1.880 ledifici del carrer de Vinyamata. EI
Centre Catolic apareix el 1.886 amb la particulari
tat que

ledifici ja existia des del 1.881.

EI 3 d 'abril del 1.887
amb lobjecte d
liberals de la

'apleqar

es

1.905 al

Casino,

els elements

Liberal,

progressistes i

vila, al caliu d 'un article d

'

Esteve

tenir Iloc

La unio

a

per passar tot

Placa de Maluquer,

Liberal,

i

carrer

seguit

seguidament

s

a

a un

inicia el
barraco

I' Ideal Cine

0

del Conestable. EI Cine Mun

dial fou constru it el 1.914, i feien sessions espora
diques tarnbe I' Alhambra, La Unio Liberal i el el
Centre Catolic. Posteriorment

es

bastiria el Princi

pal Cine, el 1.920, i el Majestic el 1.928.
Granollers

tinque

la

seva

productora propia

amb

"Grano-Fllrns ", obra personal de Ramon Daqa, el

qual amb

funda La Unio

va

'

Cine Marina al

tructiva i de Ileure. EI Casino
rense, el

conegudes

recursos

tecnics i economics ben limitats

filrna les
m.

pel-lfcules "Carnpeon
(1.919), "Am a a tu mujer ",

"Granollers industrial".
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de 800 m. (1.921) i
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En

el terreny rnes

Angles funda
durant

IIarg periode porta

un

L' excursionisme data del 1.916 amb el Centre

exigent culturalment, Magi
Musica, que

el 1.922 I' Associaci6 de
a

Excursion ista de

figures nacionals i europees de la musica
classics. donada la gran afecci6 i tradici6 musical
granollerina, terra de musics, on les orquestres i
conjunts foren nombrosos i variats, des del Quartet
de Corda al Quintet del Jazz-Club, passant per les
orquestres la Moderna, els Agustins, la Catalana
(1.883), la Uni6 Artistica 0 els Pla-Pey de fama re
coneguda a Europa, Africa i America.
Eis Jocs Florals s6n instaurats el 3 de setembre

1.881, continuats el 1.882, el 1.884, el 1.886,
1.896, 1.906, 1.919 i 1.921. A destacar els premis

de 1.881

a

Josep Caroleu pels

seus

"Apuntes para

la historia de

Granollers", el primer recull impor
tant de la nostra historia, en 1.882 "Costurns i tra
dicions del Valles" de Maria de Beil-IIoc, pseudo
nim de Pilar Maspons i Labr6s, i el 1.896 "Geogra
ffa e historia del Valles", de Joan Cadevall i Diars,
obra inedita i oblidada en la Biblioteca F .Tarafa,
especialment detallada quant a la geografia fisica.
Les arts plastiques no ofereixen un panorama
gaire afalagador fins als anvs 30, en que, enmig

de vida

effrnera,

al

qual succe i el 1.920 el grup d Eis Ginesters fins al
1.928, quan es funda I Aqrupacio Excursionista, de
la qual en sortiren importants seccions, com la

ximes

del

Granollers,
'

Granollers les rna

dAtletisrne (1.932), la desqui (1.933),

que orga

nitza I' any 1.934 el primer campionat d

'esqu ( de

Granollers,
d

'

Estudis

la de

la

la d

'

Espeleologia,

la

...

EI 1.918
a

Muntanya,

se

pista del

funda el

celebren els primers partits de tenis,
de Sant Jaume, i el 1.930 es

carrer

Lawn Tennis Joventud

Granollers,

amb

pista davant la Tela. Les bicicletes arriben el
1.897, i el Club Cicl ista el 1.927, rnes en pia social
que no pas competitiu, amb la nota no repetida
una

'

encara

d

un

camp d 'en

senzill velodrorn

Curenya,

carrers

a

finals de segle al

de Barcelona i Ricoma.

Del motorisme cal destacar la celebraci6 del Gran
Premi d Europa el 1.929, al circuit de I 'Arnetlla,
'

que rnotiva obres com els perals de Can Clec.
EI basquet arrenca d 'un grup de fejocistes que
e-l-l.933 formaren el primer equip i participaren en

competicions fins al 1.936. La ciutat arriba
equ ip mascu Ii i femen i.

a

tenir

'

d 'un estol d artistes agrupats

ja el 1.927 amb la

La nataci6

una

estabilitat

exposici6 artistica granollerina, surten
amb IIum propia els noms del pintor Francese Se

Club, malgrat
de Navarra, a

I' existericia de la

piscina del

I'

festivals

primera

i el ceramista Antoni Cumella.

rra

estiu,

assoli mai

no

causa

amb

del

com

funcionament sols

seu

a

carrer
a

esporadics. EI ping-pong

'

La

prernsa .ha tingut
en el desplegament

tant

75

paper verament

impor
cultural. Apareix el primer
un

setmanari, "L' Eco de Granollers" el 1.882, al qual
seguiran fins a la guerra del 36,90 publicacions de
tipus informatiu, politic, cultural, religi6s, tecnic,
agricola, cientific, excursionista, satiric i els but
IIetins interiors de diverses societats, partits i or
ganitzacions. Entre totes cal recordar per la seva

aportaci6 ala cultura local i com a testirnoni d 'una
epoca (1.921-37), el setmanari "La Gralla" dirigit
pel metge i h istoriador Alfred Canal i per Amador
Garrell, despres, en la qual hem destacat els vo
lums

monogrilfics de Festa Major

i des del punt de

vista historic els treballs i notes del Dr.

Canal,

as

pecte que cultivaren el setmanari "La Comarca" i
"Diari de Granollers", unica publicaci6 diaria esta
ble

publicada

Miquel Josep del 1.926 al 1.930.
La premsa local es un gran IIegat que hom ha reco
IIit en I' Hemeroteca, basada en les col-Ieccions de
Josep Mora i Sibina.
,

inicia el 1.934 al Cafe Comercial i al Centre Ca
tolic que celebre el primer campionat. La caca, es
port molt arrelat a la comarca, s 'apleqa el 1.910,
s

en

la Societat de

en

que cessa

1.930. I el mateix any

es crea

el C. Gimnastic Gra

nollers.

Dels escacs, apuntem la

practice en diverses so
locals, principalment al Casino, i el primer
torneig local s orqanitza al Bar Sport 0 Can xiol el
1.928. EI primer club, que encara perdura, debuts
el 2 doctubre del 1.931, al Cafe de Can Manel, so
ta el nom de Grup Escaquista
Granolleri, al qual
seguiren el 1.932 dues noves entitats, la Penya Es
caquista Enroc i l Agrupaci6 Escaquista I' Associa
cietats

'

'

ci6, de la Uni6 Liberal.

per

Amb la segona decada del segle XX, cornenca a
el nou vessant de la cultura fisica

Cloenda
Aquest resum preten donar una breu visi6 de la
granollerina entre el 1.850 i el 1.936, deixant
banda nombrosos fets, details i circumstancles

popularitzar-se

vida

amb les

de

del

Cacadors del Valles, fins al 1.924,
les activitats per a reapareixer el

en

primeres demostracions del futbol el marc
per rnitja del Granollers F.C., a I 'era del

1.913,

Baster. Donat que aquesta

era

enllosada

(per

a corn,

petir calia

un camp de terra), i qracies a la cessi6
d 'uns terrenys per la casa Umbert, al costat de la
fabrica de gas, Granollers tinque el primer camp de

de la nostra petita historia que cal tractar

exposici6 molt

mes extensa i

en una

concrete.

joc. EI 1.922, ja denominat Granollers Sport Club,

No obstant els grans trets que es contemplen,
desitgem que la sfrrtesi aporti una visi6 de conjunt
a un periode historic que siqnifica el transit de la
petita vila a la ciutat actual, rnitjancant uns homes,

deixava el camp veil pel situ at al

unes

amb motiu de la festa

carrer

de

Girona,

major el dia 2 de setembre.
Amb els anvs, com a planter local, sorgiran diver
ses pen yes de bon record, com la
Servos, Rapids,

mes

institucions,
socials que,

unes

obres,

malgrat

no

uns

serveis i

superar

unes

molts el

for

terra

bastall del 1.936, continuaren i han fet possible el

Granollers d 'avu i.

Ferro (1.929), Alegre i Atletic.
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Taula debat

bide

JOAN GARRIGA:

Bona nit. Com

a

continua

toda

cio de la xerrada de laltre dia, els vull presentar
aquests companys historiadors amb qui podrem fer
debat sobre els temes que els

un

sobre d 'altres que vagin sortint

sos

vaig

aquest

mentada

epoca,

i sobre els

comentar i

vespre. Son:

des"

a

v

a

los

,

esta

nos

ha dado

co

dio

no

10

de

son

depositada

y la encerrada

en

otros

en

el Arch iva

legajos -el

tanto estructurales como convun

turales, de la economfa granollerenses

restauracio (1.874-1.914l ", i que en aquest cas ens
aporta una valuosa recerca sobre els "Refugiats a

estu

damos, ni mucho menos, por finalizado
indispensable consulta para ir recornp o

niendo aspectos,

Granollers durant la

del experimento colectivista.

meses

documentacion

Municipal

Granollers" i, per extensio, al Valles Oriental,

la de que

parte, el denominado "Balance de

en

primeros

Toda

bombardeigs.

"La industria textll

en

es

lectividades", mas concreto para nuestro trabajo
pero incompleto pues solo aporta datos referidos

ALBERT CAMPS, que ha treballat, juntament
amb I 'altre participant a la taula, Joaquirn Ledes
ma,

documentacion

en

aquel. La utilidad de

global, estructural, del tema que, parti
cularmente, nos interesaba. En esta misma linea
figurarian los legajos de "Racionamiento", "Meres

de la repressio durant I' es

tema

esta

escasez como

vision

una

JOAN VI LLAR ROYA: que ha publicat diver
treballs referents a la Guerra Civil i es un gran

coneixedor del

funcion de abastecedor de alimentos

a su

per(odo de

un

en

aque

Ilos afios.

Sin menospreciar

que

estas

fuentes, ha sido la

oren

moviment

de la epoca la que mas datos ha proporcionado a
la hora de cubrir los numerosos huecos que la

mss

documsntacion

permet el coneixement

no

tan

sa

sols de xifres del

poblacional, sino tarnbe de dades molt
completes sobre la vida dels refugiats.

JOAQUIM

LEDESMA,

que ha treballat

prefe

a

Catalunya.

les condicions de
social

en este estudio.
i l.astirna que dejara de editarse a comienzos de
1.937!. "Orientaciones Nuevas", orqano oficial de

un

treball inedit

entorn de

la vida obrera i la confl ictivitat

Granollers

a

Te

a

principis daquest segle. Avui

donara

algunes dades sobre les transformacions
econorniques que es produeixen a la vila durant la
ens

guerra civil.

ANGEL

78

ment el

CASALS,

que ha treballat especialpoblacional, aportant-nos dades so

tema

bre I 'estructura de la ciutat, amb xifres de gran uti
litat per

a un

aprofundiment de la questio referent
en el per(ode

la cornposicio social de Granollers
estudiat.
a

Per als participants

a

la

taula, la celebracio d 'a

questa conferencia significa la culrninacio de bas
tants mesos de treball en equip. Com a exemple,

seguit

tot

Civil

veuran

un

audiovisual sobre la Guerra

Granollers que pensem que pot ser util en
'ensenvarnerrt mitja on, bastant sovint, el

a

una

ha side exhaustivamente utilizada

rentment el tema de les col-Iectivitzacions a Grano

lIers i

la CNT para toda fa

coma rca, suple
en principio,
desaparicion de aquella, pero lamentablemente
no disponemos de la coleccion comple ta, enero de
1.937 a enero de 1.938, sino solo de los ultirnos
ocho meses; su consulta es de suma importancia
para seguir el proceso de colectivizaciones en la
ciudad, especial mente a un nivel ideoloqico. Tam
bien son de gran utilidad, para aclararnos el grado
de confrontacion entre las organizaciones de iz
quierda en la retaguardia, el estudio de "Lluita"

orqano del POUM
Para

en

finalizar,

la sesion

a

a

la cual ya

de

M

s

'aqradaria saber quin tipus de

ha utilitzat

en

mate

fer I 'estudi de les col-lectivit

zacions.

Joaquim Ledesma: He trabajado con el existen
Municipal de Granollers y el de la

te en el Archivo

Hemeroteca. Considere necesario

tener tma vision

general sobre el tipo de economfa y de sociedad
que hab(a en Granollers en aquella epoca, antes de
entrar en el estudio propiamente dicho de las
transformaciones econornicas que tienen lugar du
rante la Guerra Civil.
Se ha trabajado "Censos de

Poblacion", particu

lamente los de 1.936 y

1.939, registros -de "Cedu
las Personales", concretamente el de 1.938, listas
cobratorias de impuestos, sobre todo las de "Con
tribucion Industrial" de 1.935 a 1.940, y un "Cen
so

Agr(cola" de mediados de 1.037,

noticias

que

nos

dio

entorno a este sector que, aunque rninori

en Granollers en cuanto el numero de
ocupa
dos, juega un papel decisive durante la Guerra, de-

tario

de la que

h izo referencia

Plene,

conservadas
y

de

obligada, podriamos decir, para cualquier
interesado en conocer alqun aspecto del per(odo.

continuar-Ia.

'

rial

se

riqueza informativa

gran

Pregunta: EI nurnero
Pregunta:

orqano

anterior, han side los libros de "Aetas

de Sesiones" municipales del
consulta

per

i Martell"

"Falc

otra fuente informativa

hemos servido y

nos

coneixement de I' entorn mes immediat es deixat
de banda. Creiem que I' experiencia ha resultat
com

de

y

de la UGT.

fntegramente,

positiva

,

la

el nivell d

prou

del

archivo no podia rellenar.
publicacion muy objetiva, que da
noticias del caracter pol (tico, econcrnico y social,

Gralla",

"La

giats

i la incidencia dels refu

importants a Granollers? Voldria tenir
dades sobre aquesta questio de la Guerra Civil.
Albert Camps: Be, en primer lIoc dire que resul
ta xocant que encara no s'hagi editat cap publica
cia general que expliqui aquest moviment de po
blacio que, per altra banda, es un fenomen impor
van ser

ocorregut durant la Guerra Civil de 1.9361.939. Com a treballs dedicats al tema dels refu

tant

giats de

guerra, unicarnent recorda un caprtol molt
la "Historia Grafica de Catalunya", d Ed
'

curt de
mon

Valles i, tarnbe

Fabre
I

'any

la revista d

un

article d 'en

Jaurne Palau

i

'

historia "L' Avenc ". aparegut
passat, i que es limita a entrevistar els dos
a

maxims responsables de la Generalitat del Cornissa
riat d

Ajut als Refugiats

durant la Guerra.

Practicarnent, per tant, les referencies fiables a
general han estat sensiblement escasses. Les
fonts utilitzades provenen de I' Arxiu Municipal,

nivell

recollides
blicacions

en

dues carpetes, i

locals de I' epoca,
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Crec que

a

partir de les conclusions del

meu tre

ball, pel que fa a I 'arribada de refugiats a Grano
lIers, es poden establir tres onades produides per la
sltuacio del front de guerra. La primera d 'aquestes
onades, la podem datar, aproximadament, des del
mes de novembre del 36 al mes d 'aqost del 1.937.
Eis qui arriben durant aquest per iode son, princi
palment refugiats procedents de Madrid i d 'Anda
lusia. EI primer grup important arribat a Granollers
es de 125 refugiats, nens i nenes rnajor itariarnent,
,

que venen d 'una escola de Madrid i que

obligats

sortir de la

a

arriben

deigs. Ouan

capital

Franca

de la

nos

ciutat, I 'alcalde i qairebe I' Ajuntament en pie
els van a rebre. Despres de passar alguns die l Gra
nollers, son traslladats a les Torres de Llica. Aques
ta not/cia rep una gran difusio en la publicacio
local "La Gralla".
La segona onada de

refugiats, de setembre del
labril del 1.938. Aquests refugiats, a diferem

a

cia dels anteriors, provenen de

Euskadi

Cantabria,

i, sobretot, d Astu ries. Des del 9 de setembre del

1.938, arriben a Grano
refugiats. Mil persones qairebe de
cop deurien causar un gran irnpacte en la poblacio
granollerina de I' epoca, calculada en uns 14.000
habitants, i mes quan, a causa de leconomia de
37 fins

1'1 d 'octubre del

a

lIers rnes de mil

0

ben acoll its els

refugiats arribats a Granollers.
Per les dades que tinc els pod ria assegu rar que, en
un principi foren ben acollits. Ara be, cal tenir
pre
sent que la poblaci6 activa entre els arribats era
molt escassa. Aixo significa que si en els primers
temps, fins i tot 5 'arriben a celebrar festes, en aug
mentar el nombre de refugiats i les dures condi
cions de vida, en alguns casas s 'arriba a perdre el
sentiment de solidaritat i es perd leuforia de les
no

rebudes.
Tarnbe

troben

dels bombar

a causa

lestacio de

a

es

tra

37

La segona part de la pregunta planteja si foren

i Martell' i "Orientaciones nuevas".

"Falc

"Lluita",

una

dada interessant que

la referent al nombre de

refugiats

poden

veure

distr ibuits

es

pels

municipis de la coma rca del Valles Oriental, des de
les primeres arribades de refugiats fins el 9 de se
tembre del 37. l.lastirna que no tinguem dades pos
teriors a nivell comarcal perque I 'onada principal
de

refugiats

encara no

quadre

veurem

acollits

en

havia arribat. Si observem el

que la

proporcio de refugiats per
municipi varia. Per exemple, la Garriga i el Figar6
destaquen pel gran nomb re de refugiats que hi s6n
relacio amb el total d Tiabitants darnb

dues

poblacions. Cal recordar, perc, i per aquf pot
venir I 'explicacic, que aquests dos municipis de la
nostra coma rca eren lIocs d estiueig i, per tant,
deurien haver-hi moltes torres disponibles. Contra
riament, al poble de Montseny i al de Granera no
hi consta cap refugiat. En el primer cas el motiu se
'

'

necessitat

encara

produeix

es

d articles de primera

a

important, i

en

rnes dures que I' anterior, es la
partir del mes d 'abril de I 'any

1.938 amb larribada de refugiats i

evacuats proce

'

dents d Osca i de Lleida.
Per tant,

lIigada

ment

a conclusio, es pot afirmar que
refugiats a Granollers esta estreta

com

I' arribada de

primer

cantabrics

i

situacio

la

a

andalusos

i

del

castellans;

front de guerra:

despres asturians,

bascos; i finalment,

i

aragonesos

ca

talans de ponent.

Pregunta: A quins lIocs

van

anar a

parar aquests

refugiats?
Camps: En arribar, els refugiats varen es
ser destinats en locals previstos per I 'Ajuntarnent
de Granollers. AixI, tinc comptabilitzats un total
Albert

de vint edificis expropiats que foren utilitzats com
a allotjament.
No cal oblidar, pero, que moltes
i

cases

tarnbe

pisos particulars
refugiats de guerra.

de Granollers

acolliren

podrien donar dades de les

'

Pregunta: Se

ria

el

manteniment

dels

truien la carretera del

palesa.

era

condicions
que

escassesa

tercera onada tambe molt

Una

79

I'

imperant,

guerra

ns

treballadors

Brull;

el

que

cons

de

Granera,
pel que es dedueix de la documentaci6 treballada,
els habitants al-Ieguen que no poden mantenir cap
refugiat per la seva escassa poblaci6.
Ampliant el tema, caldria recordar que la Gene
ralitat de Catalunya publica un decret en el qual es
fixava que cada poblaci6 havia de tenir un 5 per
cent de refugiats en relaci6 amb el total d 'habi
en

cas

de cada municipio La Comissaria d 'Assisten

tants

cia

adjudicava dues pessetes diaries als Ajunta
ments per cada refugiat. Ens podem adonar que
aquesta ajuda no era suficient si tenim en compte,
per exemple, el preu de dos productes basics: un
litre de lIet valia 80 cts. i un ou 50 cts. En realitat,
a part de la penuria alimentaria evident, els refu
giats van patir, corn ho demostra I 'estudi de la rela
cio dels refugiats assistits a I' Hospital-Asil de Gra
nollers, malalties de tipus infecci6s i contagi6s.

Finalment, els voldria dir que
refugiats en realitat que

havia rnes

a

Granollers hi

els que consta

els registres. Edmon Valles escriu
Catalunya hi havia un 10 per cent de refu
giats de guerra que no estaven censats i, en con
clusi6, cal suposar que a Granollers n hi havia
rnes que els comptabilitzats. Be, si despres hi ha
ven

apuntats

que

a

en

'

edats dels
lIits

a

refugiats,

i sobre si foren

0 no

ben

aco

Granollers?

Albert Camps:

Aquestes dades sobre les edats

algun aspecte mes puntual,

intentare aclarir-ho.

'

dels refugiats

arribats

a

Granollers que

se

ns

dema
'

nen, les

poden

veure

en

el material que

lIiurat al comenc;:ament de I 'acte.
En la piramide d 'edats adjunta

se

Is ha

Pregunta: Del
lIers, pense

tema

del bombardeig de Grano

que seria interessant de tornar-ne
'

a

par

sobre aixo i sobre la

de les conclusions mes importants del meu estudi.
Com poden observar en el qr afic, la poblaci6 en

pot ampliar
questio dels bombardeigs ales poblacions civils?
Joan Vilarroya: En la questio concreta del born
bardeig de Granollers els vull dir que corraboro les

nombrosa, aix i com destaca
clarament la gran proporci6 de dones. La ra6 per la
qual hi ha tants pocs refugiats rnasculins adults es

dades que va facilitar en Joan Garriga en el seu ar
ticle de L' Avenc" i en la xerrada de laltre dia. Les
hem anat confrontant amb les meves iamb docu

uns

es

poden

resultats prou interessants. Penso que s6n

veure
unes

edat infantil es la mes

lar. Que

'

ben

senzilla:

molts d ells

front de guerra.

es

trobaven lIuitant al

ments

se

ns

de darrera hora, com per exemple
enviar l 'altre dia per correu i que

em varen
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un

que

era una

Estudls

ccoia de les dades dels ferits i

daiq, pero

morts del

la concrecio dels diferents

en

bornbar

hospitals i

poblacions hi observo que les xifres corresponen a
les que, per la meva banda, havia arribat a
precisar,
Poden haver-hi errors minims, pero les
que se Is
han dit concorden amb I' informe posterior a la
guerra donat pels franqu istes.
'

De

Pregunta:
dades dels

recullen dades

desconegudes
tena que eren

bardeigs rnes besties

i rnes inutils que
Iloc ales acaballes de la
guerra.

quina

manera

poden saber les

es

bombardeigs?

exemple: Fins
aixo suposa

Vilarrova: Les fonts son diverses. EI Regis
Civil de defuncions; els documents dels arxius

municipals

de

les

poblacions;

les

notfcies

que
els Ilibres del cementiri. N' hi

podien trobar en
pero, tarnbe importants, com les dades
que es poden extreure dels hospitals en els seus
es

Ilibres i registres. Per si els pot interessar els dire
que quan feia el meu treball sobre els bombardeigs

Barcelona,

i

buscar les dades

en

en

els

Registres,

Ilibres dels hospitals com el CI fnic i el General de
avui Sant Pau em vaig trobar que en un

Catalunya,

,

moment determinat hi havia uns

quaranta persones de cop,
quan hi havia
de

hagut
les poblacions en

un

cosa

d

ingressos

que

bombardeig

nornes
greu

'

unes

passava

en

alguna

un radi d 'uns quaranta quilo
metres, i que els serveis d 'assistencia de la qual ha

vien

quedat col-Iapsats

em rno tiva a

per aquesta rao.

seguir el fil i vaig

Aquest fet

recollint dades

anar

de les fonts que donen les xifres.
En el

econornica

veure

80

suposo que encara hi deu ser.

les

dades, donen

Confrontades

totes

,

tots els

tiris de la

reraguarda, funcionaven amb

laritat i que, per tant, tenien dades

certa regu

forca

correctes.

Ames, les Juntes de Defensa Pass iva de Catalunya
portaven

un

des que

es

produ it

a

control molt estricte de totes les da

recollien sobre les vfctimes que shavten
qualsevol ciutat de Catalunya despres

d 'un bombardeig. He
vist, fins i tot, informes so
bre controls que es portaven minut a minut, en
alguns casos, d 'alia que passava en els cels de Ca

talunya. A vegades es donaven informes per tele
fon; 0 sigui, que despres dun atac es comunicava
rapidament que havia succei't. En resurn, en tot
tenien dades sobre el calcul de bombes

moment

es

caigudes

i els Ilocs

on ho havien fet.
En relaclo amb Granollers, aquesta documenta
tacio es troba a Salamanca, si be
incompleta, per
que el mes de maig del 38 es incomplet en general.

Com

dada que tarnbe pense que pot ser d interes
els dire que els cognoms dels morts per I 'atac dels
darrers dies del mes de gener del 39, son de gent
'

a

immigrada. Tinc

La

la

tenen dades del

bril del

perque

Lleida,

on

els

per

Granollers. En canvi,

bombardeig

franqu istes

que

pan la ciu

entraren el 3 d 'a

1.938 i destruiren els Ilibres de registres,
conscients de la brutalitat amb la qual

eren

havien actuat. A

co

Figueres,

el mateix moment

es

i si

parcial,

0

...

Catalufia tiene dos fases perfects

en

primera irfa desde la creacion del Cornite

Antifascista,

tres d

(as

despues

militar, junto

con

de

una

organismos encargados de encauzar la nue
sltuacion, Consejerfas de Economfa y de Abas
tos, que se constituyen entre Agosto y Setiembre
va

de 1.936. En esta

primera fase 10 caracterfstico es,
surgimiento de nuevos organismos en

por tanto, el

donde

participan,

en

polfticas antifascistas
economia. En

nueva

naria, divisible si

se

mas

y

espontanea

donde el fsnomeno
una

principle, todas

las fuerzas

y el intento de coordinar la
una

quiere

fase claramente embrio
en

dos fases: la primera,

desorganizada;

y

la

segunda,

general iza y coordina. Pero
etiqueta claramente revoluciona
se

ria:

parten esencialmente desde la base, de las
asambleas de obreros y patron os en los respectivos
puestos de trabajo.
La

segunda

cipios del 37,

inicia entre finales del 36 y prin
resu Itado de los efectos de la

se

como

disolucion del Cornite de Milicias Antifascistas y
de la reorqanizacion de los poderes publicos -en
caso de la General itat- que a traves del
Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero de
24 de Octubre de 1.936, intenta, y a la larga conse

nuestro

guira, regular
menos

las

realizaciones anteriores, mas

espontaneas,

se

habfan venido

de

su

que

en

0

el ambito econornico

realizando, quitaridoles la parte
contenido revolucionario. Lo mismo que la
anterior, esta segunda fase la podemos dividir, al
menos,

en

tres: hasta mayo de 1.937 la recupera

cion de

poder serfa progresiva y tfrnida, iran sur
giendo nuevas disposiciones legislativas que am
pliaran el contenido del Decreto de 24 de Octubre;
entre esta fecha y la de Mayo del 1.938 tiene
luqar
la ruptura del frente antifascista, fundarnentalrnen
te por las posiciones antaqonicas mantenidas por
comunistas y anarquistas que veran enormemente
disminuido su protagonismo inicial por la ascen
dencia de los primeros; en la ultima fase, des de
mayo del 38 hasta el final de la guerra, sera esta la

ta

no es

ens

serie de

aquest aspects els testimonis de I' epoca en tindran
rnes notfcies en concreto En aquest darrer bornbar
deig es produeixen 36 morts, baixes inferiors als
atacs comesos sobre Figueres, que supera en des

vfctimes al sofert

quin punt fou total

a

que estallara la sublevacion

que

tat de

Joaquim

no una

Revolucionario y

impressio que I 'atac fou fet per
part de I "artilleria i no pas d 'aviacio, pero sobre

trosses i

en

Granollers.

en

les xifres que abans

[a hem esmen
a dir tambe sobre
aquestes questions, que
serveis de jutjats, pornpes funebres, cemen

tat. Val

que

mente diferenciadas que se mantienen claramente

ambas Ilevan

de

Granollers, recordo que ames vaig
que hi havia una Ilibreta en el cementiri que
cas

"aqradar ia

millora econornica i social
Ledesma: EI proceso de planificacion
0

Joaquim

ha d 'altres

de

M

Pregunta:

tingueren

mentes rnes aspectes de les col-Iectivitzacions. Per

Joan
tre

el cementiri d unes 200
vfctimes,
majoria a excepcio d 'una cinquan
de Figueres. Aquests foren els born
en

la

pasara

a un

primer plano y

mas desastrosas -bombardeos

sus

consecuencias

poblaciones, fal
necesidad, afluencia de
dejaran en un segundo plano el
en

de alimentos de primera

refugiados,

etc.-

proceso revolucionario.

Centrandonos
ridos

en

algu nos datos concretes. refe

Granollers, que confirman perfectamente
esta cronologfa, tendrfamos los siguientes: en Gra
nollers la primera colectividad se crea el 8 de agos
to -es la de ladrilleros, surgida de una asamblea de
a

patronos y obreros que deciden trabajar en colecti
a principios de setiembre estan colectiviza-

vidad-;
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Pregunta: Quina fou lactitud dels refugiats en
els granollerins? Se' m pot comentar aixo. si

das las industrias qraficas y de la construccion de
los

muebles,

los

barberos,

taxistas,

etc. etc.; cuan

do aparece el Decreto de Colectivizaciones, practi
camente todos los sectores productivos de la ciu

trabajan en.colectividad

da

0

estan

cole

dirigidos

por el ex-patrono y un Cornite obrero
de control; desde principios de 1.937 se inicia el
proceso de leqalizacion de las empresas colectivi

giadamente

vers

piau?

us

Madrid, potser

per

gent granollerina

explicate

una

arribar els

"fiebre revolucionaria" -de ello tenemos constan

giats feren algunes

el sector de artes

qraficas.

panade

sastres y

'

r(as-, la Conselleria d Economia local regula
alteraciones 0 problemas de planificacion econorni
ca. pero, en ultimo extremo, son los organismos
superiores los encargados de dictaminar y resolver

estas

y refiriendome

panorarnica
subsistencias, la prensa local
as noticias y polernicas en torno al es
much
recoge
traperlo. Hay muchas re ticencias en algunos secto

Completando

al

caso

esta

concreto de las

entregar alimentos a los Comites de Control,
los Sindicatos Agr(colas, principalmente. EI pro

plantea en terrninos muy agudos con la
Palou, desde el Sindicato Agricola, de
pavesia
de produccion
que no entregaban sus excedentes
blema

habian de

que

ser

redistribuidos mediante

unas

cooperativas que se habian creado. Tarnbien
los pequefios tenderos, tan vinculados con la
econornica y comercial de la ciudad,
n umerosos

se

con

cisiones.

La colectivizacion espontanea

Primero:

los

en

forzada por la publicacion
primeros
sucesiva de decretos, transform6 completamente
momentos y

las

relaciones

produccion preexistente

de

I,i'

en

ciudad.

Segundo:

Los

nuevos

organismos creados: -Co

mites obreros, Agrupaciones, Consejer ia de Econo
mfa local,

etc.- funcionaron desde el

primer

mo

mento, si bien desde muy temprano tuvieron que
enfrentarse con los problemas derivados de la
sltuacion belica: falta de materias primas y enerqe
ticas para el optirno funcionamiento de las indus
trias y

adaptacion de

produccion

su

a

un

"La Gralla"

publica

malifetes:
en

alguns horts i algunes

concret,

es

te

era

iticas hacia el

en

el transcurso

de la guerra por aquellos sectores que desde el pri
mer

momenta no vieron

posibles "beneficios"
nueva

situacion. Esta

con

muy buenos

ojos

los

les pudiera aportar la
reaccion fue protagonizada

que

muy especialmente por

pequefios comerciantes

y

consta que hi ha

granollerins que encara man
IIigams d 'ami stat amb refugiats que, un cop
acabat el conflicte, varen retornar al seu IIoc
d 'oriqen.

tenen

EI

Pregunta:

refugi

1,

nurne ro

era

el denominat

'

Euskadi?

d

Efectivament, el refugi nurnero
estava situ at a Can Pineda, al

Albert Camps:
'

Euskadi i

1 rebia el d

de Hicoma. Cal fer constar, aixo

carrer

que

aquest refugi

en

Madrid
d

la

a

hi

s

no obstant,
allotjaven refugiats de

primera planta.

Si els serveix la dada, els dire que el Govern
Euskadi va crear un menjador que estava situat a

'

Placa
del

fugiats

de la Caserna. All I

Nord,

encara

que

anaven

Los

sectores

a

tots els re

fossin bascos.

no

Pregunta: Sobre el quintacolumnisme, hi ha al
guna dada curiosa

Joan Carriqa;

0

important

a

destacar?

Son les dades que laltre vespre

cornentavern, EI que es ben cert i normal es que hi
ha constancia de persones que ajudaven a amagar
ne d
altres, en espera de I' entrada de les tropes
'

franquistes, i obviament, els primers moments, per
evitar que fossin atrapades pel Cornite Revolucio

hague gent que es coordina i que escol
radio sabia notlcies del que succeia en els
esdeveniments bel-lies. Per cert que hi ha un docu
nari.

Hi

tant la

ment, a I' Arxiu Municipal, on consten els noms de
65 persones que eren controlades perque disposa
'

ven

d aparells de radio. Es cert,

a

mes,

que foren

requisats alguns aparells.

Pregunta: Voldria

saber la

importancia

d aviacio de les F ranqueses, i

favor fueron disminu

com es

del camp

poden saber

les xifres de les persones que marxaren a I 'exil i
Del camp daviacio de la Garriga
Joan Carriga:
...

(no de les Franqueses), Ii dire

Llerona

que hi havia

uns quants avions, per be que no de molta impor
tancia. Servia d 'esquadreta de recolzament. Tarnbe

hi havia

un

metralletes.

pequefios propietarios agr(colas.
Cuarto:

denun

nuevo

real mente diflcil que prosperara,
cr

una

ment, la convivencia fou millor. En aquest sentit

'

acerituandose las

els havien

mestres

qual un funcionari municipal resulta
agredit per un refugiat.
En canvi, amb els refugiats arribats posterior

tipo de demanda para abastecer al frente de guerra.
Tercero: EI experimento revolucionario en tales
circunstancias

que

cia segons la

I 'actual

enfrentami entos.

partir de los datos, la respuesta a la pregunta
de que hasta que punto fue efectiva la planifica
cion y que incidencia tuvo en cuanto a mejora eco
nornica y social, podemos hacer las siguientes pre
A

social, la

bon record. Eis

de Madrid deien allo de "mueran

foren assaltats i,

cases

vida

detectan

nens

cornp osicio
massa

,

se

de

com

recrimi nat i despres cridaven "vivan los perras ca
talanes". A part d "aixo sembla que alguns refu

res a
a

te

catalanes", pero les

los perras

em

definitivamente.

natural, hi hague

seva

en

anecdote:

en

en

la

no

zadas, hay algunos pleitos entre colectivistas yex
patron os, y algunos quieren separarse de los aqru
pamientos colectivos a los que pasaron a formar
parte "voluntariamente" en los primeros meses de
cia

81

Com es

Camps:

Albert

portaments diversos. De la primera onada, de la de

deu

en

algun niu de
Alguns soldats treballaven a Cards

destacament de soldats i

questions

de

motors

d 'aviacio. Com

a

dada

yendo. Los hombres tuvieron que incorporarse
frente; la falta de materias primas paralizo numero

curiosa Ii dire que els avions sortien de la Garriga i
aixecaven el vol en terme ja de Llerona. I al reves:

empresas; las subsistencias escaseaban 0 alcan
zaban precios exorbitantes. En este contexto, solo

aterraven

a

situat

terres de Rosanes i Can

al

sas

rninorIas muy concienzudas
animo.

no

caian

en

el des

en

ment a Can
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Llerona i paraven

Fernandez, Eis

av

a

la

Garriga. Estava
Mau,

concrete

ions nomes

s

'aixeca-

Estudls

ven

en

direcci6

ci6 del

Granollers, degut

a

vent que entrava

i entra

gost els impedia de passar cap

a

pel

a

que la direc

canal del Con

la

xifra, per la gent que mori a I 'exili i els que tor
parti r de I 'any 1.977, per precisar dades.

naren a

Osona.
Joan

Vilarroya: Per acabar d 'arrodonir la ques
ti6 sobre el tema encara conf6s del bombardeig
granolleri aprofito per dir que el Cap de les Forces
Aeries de Catalunya, de cognom Robles, em digue
Joan

el

que

Iloc

bombardeig tinque

perque

els avions

buscaven aquest camp d 'aviacio que se' Is comen
tava, i que en no trobar-Io van deixar caure les
bombes

a

Granollers. Torno

dir que aquesta es la

a

teoria del cap de les forces esrnentat,

qui

Sobre els exilats, els dire que en relaci6 amb els
ocuparen carrecs el moment de la guerra, fou

qualitatiu. Per saber les xifres, hom disposa
de Ilistes molt completes, fetes per I' exercit d '0cupacio. A Badalona, per exemple, hi havia una
molt

Ilista de dues centes persones. Es pot tarnbe refer

Carriga: Hauriem de plegar

pre, L' hora

ho demana

ens

a

per aquest ves

tothorn. Eis void ria

abans d 'acabar, que tant I "altra sessio
'avui. han estat d 'ajuda tarnbe per a nos
altres (que des del punt de recerca feta iamb el
maxim d objectivitat possible, se ns ha comple

dir, pero

,

la d

com

'

que

'

el treball

mentat

han fet

s

a

per les preguntes i aportacions
I 'entorn dels termes. Gracies en es

pecial, als testimonis de I' epoca, tant per la seva
presencia com per les preguntes, i en especial la
manera

de

tractar-nos a

Eis voldrfem dir
ciat

nosaltres.

per

,

que hem presen

acabar,

clima de serenitat i de respects. que ens pot
ajudar mo It en futu res anal isis del drama de la
Guerra Civil de 1,936 a 1.939.
un

Moltes

qracies.

Fonts documentals

Arxiu Historic

de Granollers

Municipal

Llibre d 'Actes dels PI ens

Municipals.

Tom 42, Octubre del 1,936

Cens General de la Poblacio. Anys 1,936 i 1,939,

Balanc de Cot-lectivitats.
Carpetes de Hefuqiats. 1,936 1.939,

Carpeta

Llibre Censal de

Refugiats fins

(Mecanografiat)

a

Setembre 1,937,

Castro, P. EI inquilino de la chimenea.
Memoria de la Guerra Civil 1936. Edici6 privada.
Palencia,

La columna del Valles Oriental.
Ilers, 1983.

Refugiats fins el mes de gener del
1,939. (Manuscrit).
Registre de Cedules Personals corresponent a 1938
Cens Sindical Agricola corresponent a 1,937,

"Granollers:

Registres de Contribuci6 Industrial corresponent

"Breve

als anys

1,935, 1.936, 1,937 i 1,939,
Carpetes de Correspondencia de 1.936

a

1.939,

Carpeta del Bornbardeiq,
Bans i

Edictes, racionament

Biblioteca

Imp. Roca. Grano

el

a

i

Fires i

Bombardeig

del

1.938. Un

altre

Guernika?" Joan

Garriga i Andreu. "L' Avenc"
nurn. 18. Juliol-Agost 1.979. Barcelona.
resefia hist6rica de hechos ocurridos en
Granollers desde el 18 de ju lie de 1.936." Josep
M. Montagud i Borja. Ciudad de Granollers.

Granoilers.

diversos corresponents

1.939.

Mercats,

Habitatge Munici

pal itzat.

Fulls

1975.

,

Llibre Censal de

Lligalls

Mora

de

-
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Municipal Josep

Lorenzo de

General del 1,939,

-

Hemeroteca

Revistes locals: "La Gr alla ",

"Fate

i

Martell",

"Orientaciones Nuevas" i "Lluita".

Popular

extrets de les

Francese Tarafa

Caixes de la "Col-lecci6 Local",

Bibliografia ternatica
rra

civil
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Estudls

perdua d 'esperit

Aspectes generals

0

comportament

puntuals manifestacions

'

Una serie d esdeveniments internacionals inci
deixen

I 'econornia i

en

en

de les societats presents

el comportament

I'

aparicio de comportaments rnes interessats en
un arranjament
rapid a la situacio de crisi
Ilargament patida; i una tercera fase, de clar des
concert en alguns moments, de
castiq absoluta

politic

trobar

el terri tori de I' Estat

en

espanyol, abans i durant la II Republica. EI crac
del 29, el feixisme i el nazisme, sequeles de la Gran
Guerra Europea 0 I Mundial, tenen una clara mani
festacio en el perlode republica, inclos el dramatic,
qairebe trienni bel-lie de 1.936-39. La revolucio i
un

d 'abast internacional que desernbocara en la
II Guerra Mundial de 1.939-45. Si endernes d 'aixo

es

ldeoloqica. Hi

Valles Oriental, lactuacio duna minima orqanit
zacio que hom pot qualificar de cinquena colum
na, les

du

polerniques transcrites
Municipals 0 ala prernsa,

res

les sessions

ales actes de
en

son

un

tes

valorar aquests aspectes internacionals i

b) Metodologia emprada:
1. Buidat i estudi de les fonts

servades
2.

Catalunya

Franco,
catala, amb
per

el

mes

una

a

d 'octubre

crisi

,

finals del 38.
el

estudi

de

les fonts documentals

I' Hemeroteca

Hecopilacio de dades

Treball

Josep Mora,

de Gra

d

'alguns treballs publi

cronoloqica dedades,

amb

altres

Camps, Joaquim Ledesma
dedicat

a

es

historiadors:

Albert

i

Angel Casals, que shan
I 'estudi dels refugiats, col-Iectivitzacions i

estructures

Suspes

6.

poblacionals, en especial.
Ampliacio de dades en algun cas,

per

'

is de I

testirno

epoca.
Vull regraciar la col-laboracio de l.luis Tinto.

n

social i buida de

encara fidel a la Repu
blica, I 'abrivada "nacional" sera qairebe una passe
jada mi I itar els primers mesos del 39. Centenars de
cercaran

con

sobre la Guerra.

5.

militars, el territori

milers de persones

i
a

documentals

Municipal de Granollers.

4. Sisternatitaacio

reqirn autonomic

economica,

Bu idat

3.
cats

'

botzaran el front de I' Ebre

I Arxiu

nollers.

fet, durant els primers
rnesos, ja ha succe it. Eis fets de maig del 37 seran
la manifestacio d 'una crisi d Estat i de forces poll
tiques i sindicals a Catalunya que s 'arrosseqara fins
I 'acabarnent bel-l ic. Les forces dites "nacionals"

a

conservades

refrenda el que de

guanys

resultats. A Granollers

un encalcarnent i una repressio
importants contra sectors ideoloqics
dretans, en especial en una primera fase revolucio
naria. L' existencia i pervivencia de la Columna del

neix el Cornite de Millcies Antifeixistes i, poe des
pres, un decrst de Col-Iectivitzaccions de la Gene

84

seus

forta i continuada lIuita

una

asse

timoni ben clar.

revolucio contra aixecament militar. A

ralitat

alguns dels

a

viure

cal

epoca,

hague, endernes,

particulars assenyalats, caldra recordar I' aixeca
ment militar al Marroc el 17 de juliol del 1936,
precedit d 'una trampa colpista iniciada per Sanjur
jo el 1.932. EI 18 de juliol, I 'aixecarnent s 'esten
per la peninsula. La resposta popular es rapida:

I:

rnes complicada i sorprenent

estat la

la quarta

certament

lars de la nostra historia,
a

I 'entrada de les tropes

a

nyalar que ha
va

'

Per

del 38 i del 39).

a

quan

destaquem el tall profund entre unes zones indus
trials avancades, de concepcio polrtica i social
oberta, i d 'altres on I 'endarreriment estructu ral del
camp es ja endemic, per o ambdues amb grups en el
seu sf amb I 'afanv d 'assolir un can vi pregon i rapid,
no es estrany que la II
Republica se ns mostri, a
part de la influencia del context internacional,
amb uns trets molt definits i especialment particu

(bombardeigs

que amb dalts i baixos arribara fins

franquistes. Respecte

inte

ressos

epoca

una

finals de gener del 39.

a

'

conflictiu d

parentesi

innecessari

ment

Sera

,

la Guerra Civil son

militar, Ilevat de

que be recull Ie premsa, i

Joan Corbera i

Josep Homs.

I 'exili.

Granollers:
Revoluci6 i Guerra Civil.

Metode

en

I' estudi

del per(ode

En el

Granollers.

a

bucio

a) Hipo tesi de treball:
1. Provar que hi
estructures

nollers.

un

canvi

important ales

comparar amb les dades de 1.938:

comercials i de serveis de Gra

en

les formes

(Vegeu el Grafic adjunt).
Comprovem els actes puntuals que transcorren
'enca del 18 de juliol del 36. Malgrat esser suspe

polltiques i cultu
d

rals.

2. Provar que hi hague

'esclatar la revolucio, la distri
d 'una pobla

cio de 14.056 habitants es la sequent. que hom pot

hague

aqraries,

Igualment

moment d

socio-professional granollerina

un

increment

demografic

ses

totes les comu nicacions i

notfcies

important.

arribades,

la

vida

malgrat les alarmants
granollerina continua

'

Provar que el canvi d estructu racio social

3.
afecta

el

comportament social

i

gent granollerina, i de gent que sh: instal-ls
sa de la guerra.
4. Provar

a

la

a cau

de treball cal dir que ha estat

bastament provada. Respecte

a

la tercera cal

asse

nyalar que en una primera fase, que arriba a darre
ries del 36, cornencarnents del 37, I 'euforia revolu
cionaria d 'uns
tres;

una

contrasta la

segona

defensa/reslstencia d 'al

fase, aguditzada amb els fets

rrequts el marca del

38,

hom pot

Rafael

Casanova.

L'

alcaldia, perc, pren

mesures

'

Granollers fou especialment afec
ideoloqica de sindicats i partits.

hipotesi

qairebe igual aquell dissabte: festa al barri de Sant
Cristofol: ambient festiu als carrers de Hicorna ide
d

com

tat per la Iluita

Sobre la

de

ideologic

oco

qualificar-Ia de

ernerqencia junt

dant de

amb la Guardia

i Forces d 'Assalt. L enderna I 'activi

Placa

tat varia: tornen de Barcelona els

i

Civil, Coman

cam

la

ions de la lIet

reparteixen per Granollers. Es requisen
mions, es munten controls. EI nombre d 'obrers
mats

augmenta.

Antifeixistes,

EI

Cornite,

ca
ar

que sera de Millcies

'

ha posat en accio Ales 10 del ves
assemblea a la Placa de la Republica.
La vaga es general. EI dilluns, en haver caigut la de
fensa de la caserna de Sant Andreu, arriben a Grapre hi ha

una
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nollers

camions

S' inicia la
al

dimarts:

amb
d

crema

gent que reparteix

'edificis,

Centre

Catolic: Escoles Sant Josep;

I'

Esqlesia Parroquial; Esglesia de Montserrat; el
Convent-Escola dels Pares Conventuals; el de les

ment

de guerra viscuda durant el mig any transcorregut
des del seu inici, larribada a finals del 36 de refu

giats de Madrid contribuira

a

fer mes crrtica la si

Germanes Carme lites pati ran les fl ames. Assalt al
Centre Tradicionalista. Hom llanca fora el que hi

tuaci6 alirnentaria. La insistencia de lAjuntarnent

ha ales velles

queviures

capelles dels

que havia

quedat
requerida

carrers

el General

mar

de barri. La

sants

la caserna, irnrnobil fins

a

gent'

lIavors,

Barcelona. S6n saludats pels
amb els punys closos. AI vespre del dimarts,

marxa

a

Gay, afusellat

prop I' estacio del

Nord, EI dijous apareix el primer ban confegit pel
cornite que intenta normalitzar una nova legalitat

jur ldico-revolucionaria. Cornite, partits, sindicats,
ocupen habitatges i dependencies socials. Es reben
de la General itat per

normes

a

la reducci6 de preus

de

lIoguers, paralitzaci6 de desnonaments i aplica
ci6 de jornada laboral de 36 hores en cornptes de
les 40. 0

'enca del 3

d

'aqost

es

reinicia

a

Granollers

el treball. EI Cornite

sapodera de blat de moro i
pernils, 1.000 dels quais s6n lIiurats al Front
dAraqo. Hom consolida la revoluci6: Aismenja
dors populars es reparteixen 900 apats diaris, xifra
que despres baixara a causa d 'un tipus diferent de
control. Eis processes judicia Is saqilitzen. Hi ha
una nova concepci6 de la iustrcia, i Granollers tin
dra
en

dels Comites Jurrdics especials que es creen
alguns lIocs de Catalunya. Les questions cultu
un

rals reben

85

Crisi de subsistencies, sera la frase abundosa
emprada des del gener del 37. A leconomia

armes.

que continuara fins al

atenci6, malgrat la perdua, amb

la

crema

dels primers esdeveniments revolucionaris, de bens
irrecuperables. S 'estudien les transformacions dels
escoles. Cal notar que lescolaritzacio

convents

en

sera

questio

una

a

la

qual

es

posa

sempre atenci6

fer arribar de

Franca

quantitat important de
problemes administratius.
A tot aixo una altra crisi, aquesta provocada per la
pugna ideolcqica, aquditzara la vida granollerina.
Aquesta ciutat no es cap excepci6 del canvi de
correlaci6 de forces que s 'esta produint a Catalu
nya. La Garriga, poblaci6 ben propera a Granollers
ja I' 1 de gener es testimoni del canvi quan la page
sia, ajudada pel PSU fa front a la CNT-FAI, con
vertint I' aldarull en un autentic avalot popular.
a

una

amb

topa

Granollers viura el

de marc

mes

una

situaci6 de

important, que primer es reflecteix a un ni
veil de discussi6 a lAjuntarnent entre la CNT-FAI
i la UGT sobre les diferents concepcions de fer les
pugna

col-Iectivitzacions,

i

nornes acabara per fer

que

front cornu davant la queixa dels portaveus dels in
teressos de Is sectors comercials dins l Ajuntarnent,
recordant-los que les col-Iectivitzacions podien es
motiu de pugna, pero que sempre s havien fet
'

ser

amb acord dels treballadors.
'

Crisi de

crisi d

subsistencies,

ideologies que es
perona sectors fins lIavors sense qairebe cap poder.
Eis anirns s 'exasperen i el 17 de marc mor un cene
Republica. Dos morts rnes se
'aquest fet. La vida
granollerina patira de nou pels esdeveniments del
3 i 4 de rnaiq. Aquest darrer dia, endegats a Barce
lona uns fets ben lamentables, tindra lIoc en el
tista

a

la

de la

Placa

el resultat de les sequeles d

ran

assemblea. En acabar-se

durant el conflicte. Hi haura exposicions d'art a
benefici dels mi licians. L' agost s 'organ itza la Co

Majestic de Granollers

lumna

alguna gent ocupara el Casal del Poble. Acte seguit,

del

ment per
una

Valles

Oriental, formada rnaloritarla

gent de Granollers. EI

15 de

setembre,

forca de 600 milicians, vestits, hornenatjats

i

acompanyats per molta gent marxen de Granollers
a lIuitar al Front d 'Arag6. Les notfcies que aquests
combatents IIiuraran

a

Granollers

seran una

de las

rnes vives de la historia del moment. Si

paqines

as

que pocs dies abans de la partenca de la

senyalem

Columna, Granollers visque lenterrarnent

del

seu

ciutada Joan Sarda, considerat com la primera v (c
tima del feixisme al Front, els actes de solidaritat i
multitudinaris

ens

mostren

una

ciutat

enardida

i

plena de vivencies revolucionaries. Absorvit de
nou el poder per la Generalitat, desapareixen per
be que no de fet, els Comites. Granollers no n es
cap excepci6. En ra6 d 'aixo, el 29 d 'octubre hi ha

una

hi haura trencadissa de vidres

dalquns

comercos i

UGT, afectats per aquests successos de
responsabilitats a la CNT granollerina
que es doldra publicament de les acusacions, i de
que fins i totTreball" s hagi fet resso d 'un afer
intern local, amb un to critic i sense recordar la
responsabilitat del PSU i UGT en tot allo, cosa que

el PSU i la
manaran

evidenciava

represalia ben
afalagadora d

intent de

un

situaci6, obviarnent,
revolucionari. Amb

no

tot

es

clara.

La

'un canvi

aixo hi haura retirada d 'ar

'

i

mes

seran

canvi d Ajuntament. Eis perjudicats en
els cenetistes. Fins i tot a Barcelona s 'obri
un

actuacions judicia Is per a depurar respor.sabi
litats. Joan Rovira i Pia sera interinament el nou

ran

'

canvi

I' Ajuntament,

a

els qui governaran
nou

pero s6n la gent del Cornite
ara a traves de la
legalitat del

Ajuntament. Man-uel Fabregat

de la

CNT, la

formaci6 rnes poderosa, sera el seu Alcalde-Presi
dent i ales Conselleries hi haura gent d 'aquesta sin
dical, de la UGT, d'ERC i del POUM.
Caldra destacar que quan apareix el decret de
col-Iectivitzacions de la Generalitat, del mes d 'oc

tubre,
[anes,

a

Granollers les industries importants i mit

no

els cornercos,
'

es

troben ja col-Iectivitza
perc, les dades sobre

des. Abans d acabar I' any,
morts per facciosos s6n

aclaparadores: 44

persones

han estat assassinades. La xifra aurnentara. Cog
noms granollerins i de la comarca s6n testimonis
d una xarxa d ajuda que actua a I' ombra per
'

'

aguantar aquell vendaval revolucionari.

Alcalde-President.
la

Sera, perc,
tinament,

en

pagesia qui adquirira forca, paula

molts aspectes granollerins. S6n

cons

denuncies i sancions per defraudacions en
la venda de la lIet. L' obstruccionisme en portar

tants les

queviures al

mercat es

practicament nul. CNT

important. EI resultat es
i UGT

es

lamenten que ala

Uni6 de Rabassaires i ales Col-Iectivitzacions

no

hi

'

ha
fa

presencia important d ambd6s sindicats. Hom
una

crida per tal que aixo canvi i' davant la situ a

ci6 del moment.

EI camp presenta problemes per lactitud de la
pagesia, pero per altra banda es font d 'aprovisiona
ment de la gent que cada vegada pateix rnes gana.
Hi ha peticions que els guardies rurals tinguin ar
mes

de foc per
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a

evitar que la gent entri als

camps

i

Estudls

agafi menjar. Talment la gana i les Ilargues cues de
gent esperant adquirir articles son una imatge ben
n

(tida d 'un Granollers que al tombant de la meitat

del 37

acusa

cues

convertiran

general de subsistencies. Les
Iloc de transaccio d 'articles,
1I0cs d informaci6 de la situaci6 del pais i d infor
maci6 de tot tipus entre la qual no cal oblidar el
comentari sobre alguns amagats. Eis problemes de
es

en

de farina per

Granollers es

a

fer pa, i que durant tres

tabac. son una mostra
necessitats, rnes que menys, que la

d 'un ventall de
vida

sense

acusa, endernes d 'una clara i fins

granollerina

recessio econornica quan les col-Iectivitats
ben

la Generalitat manifestant la situacio dels 16.280

habitants: des de fa

algunes

setmanes I

tro

es

ja estabilitzades.

No hi falten

de

queviures

'aqreuja: quinze dies

s

sense

a

Granollers, sfrnptornes de

tarnbe

exemple tindr iem
solidaritat

I

forca polititzats. Com a
'acte fet en el Majestic "Pro

internacional

documental

primera necessitat; malestar en
tre el poble treballador i els refugiats. Aquests han
fet manifestacions tumultuosament. Hi ha indigna
cio ales fabriques quan alguna obrera ha defallit
manca d 'alimentacio
Les protestes son abun
dants contra els qui, als hotels i restaurants de Bar
celona, poden donar satisfaccio amb diners als ape

per

,

exigents. Critiques als governants per aixo,
perque ni patates, ni taronges, ni oli no son al

i

mercat

ment,

a

I 'abast de les classes treballadores. Certa

a

nivell local hom vol remeiar la

antifeixista".

0

be

el

"Com

s6n els sanatoris, els centres
i les fabriques ala Unio Sovie tica", Es prou

tendent

a

la crisi: 140 pagesos de Palou contribuiran amb

impost voluntari

dant que els divuit forns existents

vint topa el canvi revolucionari i l

havia guanyat amb aquesta me
Hom alerta que la gent sigui conscient que hi
ha persones que pateixen els estral Is de la guerra,
s

que es per

culpa,

que

sous.

Que cal treballar

es

cia.

EI grup

que

feien i

cas, que hi ha per

algun

la

endegar
de Dones Lliures explica a la

com

no

en

beneficien de la situacio cobrant

sones

que

una

cr

itica molt dura

pagesia es

encara, d

una

es

encara

per

tres

revo

premsa
funcionaven laboralment. Son pro
vol oblidar que hi ha guerra, pero

que cal una revolucio social.

Es clar que els orqans
granollerina abonaran el

oficials de la premsa
terreny segons lIurs conviccions, i que la rnes ob

la qual

so

'

intent de

con

"La

Gralla",

granollerins.
Tanmateix, pero, la noticia que esborronara la
pell dels qui la Ilegiran en la premsa, fins i tot in
ternacional, sera la del dimarts, 31 de maig del 38:
Granollers, ales 9' 05 del rnatr, sofrira un brutal
bombardeig, que en un minut deixara pie de pols
i enneqrira el cel perfectament rutid d 'aquell dia.
Cine tetramotors Junker italo-alemanys Ilenc,:aren
30 bombes explosives i 10 incendiaries de les quais
explotaren totes les primeres i 3 de les segones.
Cauen al bell

mig de la ciutat, en una hora de molt
Eis estral Is ffsics son nombrosos a la
Fonda Europa; als carrers d 'Anselm Clave, d Elisa

moviment.

'

etc.,

colar Llujs Castella. En

a

en

un

sentit d 'una revolta

,

sector que

ajornada

no

vol

perdre el

el decurs de la

en

historia.

bet, Pi i Margall, Layret, Capdill Pere, Joan Prim, a
la placa Maluquer i Salvador, ala Porxada i un Ilarg

un

on

entre d 'altres no es pot oblidar el

cost per

danys

total

uns

interinatge de Rovira i Pia deixa pas a un nou
Ajuntament, on la correlaci6 de forces sobre el pa
per es la mateixa, pero no en can vi en la practice.
Pere Iglesias i Viade, d E.R.C., sera I 'Alcalde-Presi
dent que fins a I 'acabarnent de la guerra encapcala
ra una formaci6 de forces pol (tiques i sindicals que
'

aguantaran com pod ran la davallada. Frases com
"situacio diffcil i apurada", "rnes de 1.200 refu

les referents
ens

de 637.000 pessetes, son dades

Dones i nens, moltfssims. Dades a la rna, de Grano
lIers, Barcelona i d altres poblacions ens don en
'

aquesta

xifra, ben

va", endernes

de I' import del 2 per cent dels [or
nals dels obrers de Granollers destinats a refugis,

amb Terrassa

son normals

en

guarda

recordant

Granollers de les darreries del 37.

un

Que I' esperit de revolta

orqans superiors,

es

perd,

n

es

una

les Joventuts Llibertaries grano
Ilerines. La premsa de comencarnents del 38 recull

almenys

critiques

en

que les

joventuts fan

banda, tenint

en

'

d haver-hi

a

del General
...

Granollers

importants fabriques de

de guerra; I 'error de confondre Granollers
0

Sabadell; la represalia per la

Gay;

el

castiq d 'una poblacio de

La sol idaritat internacional

es

mort
rera

moque

da

vant d

'

no

alta per altra

compte que aixo succef en un minut.
Quines causes podien ser les determinants del
bombardeig? Encara ara no son clares. La creenca

material

a

Son, perc,

ferits i morts quan aquesta brutalitat
sembla rnes afrosa: 205 morts i 164, ferits.
a

giats de la guerra", sol-licitud de "dues-centes mil
pessetes per despeses en concepte de defensa passi

escrits Iliurats

Grup Es

80 edificis amb

prou evidents de la brutalitat de I 'atac,

L'

les

contra

trol dels circuits comercials

nions responen

prova

cal ifica de

pagesos de Palou. La

forca important,

desapareixer havia deixat
pas a d 'altres com "Orientaciones Nuevas", "Falc
i Martell" i "Lluita", de tendencies ideoloqiques
rnes polititzades, pero tarnbe ho es que Ilurs opi

jectiva

contra el que

'alguns

'

que

sura.

ves

un

pal-liar I 'econornia del moment.
Es ben poe, pero un Full signat per "Llavor Nova"

caciquisme,

havien col-Iec

a

a

fa

s

i

no

un intent que no minvi I 'esper it
aquells moments de defallenc,:a. La
premsa recull elogis al ram de la Construcci6 recor
en

situacio.

perdre I' anirn hom
respon amb realitzacions puntuals per a apaivagar

propaganda

revolucionari

tivitzat, i

86

la

evident que hi ha

perc

pa;

d 'articles de

manca

'

blics d esbarjo i

menjar

tits rnes

pero,

reeixir sobre els esdeveniments del moment, i aixf
ens trobem amb una Ilarga constataci6 d 'actes
pu

obrers

'escasse tat

'

manca

mesos

una ciutat fatigada de tal
manera, que el mes
de marc es Iliurat un escrit des de I 'Ajuntament a
la conselleria de Governacio i Assistencia Social de

la crisi

'

la

teix

la prostituclo i
a altres aspectes de la vida de ciutat. Hom diria que
un sector de gent mes jove que els in icialment cap
a

davanters de la revolta, vol dir la seva en els mo
ments de defalliment. I es que la realitat ens reflec-

'aquesta recriminable accio de bombardeig a
una
poblacio totalment indefensa. Granollers i
Guernika aconseguirien un trist paral-Ielisme i re
cordatori per a molta gent.
EI mig any restant granolleri
tent
nes

s 'escola amb un in
de restabl iment de la vida iamb moltes pug

amb la

pagesia de Palou. L' hivern del 38, espe

cialment fred i

plujos, aguditza

que hom viu entre
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una

pagesia amb sujicients

tirant endavant

reserves

per

continuar

a

espera del desenllac;: de la guerra
A la postura reacia d un control dels queviures pro
en

Endernes de la fam, de les lIargues
gent

travessant

Granollers

rregues del rnes variat

cam

r de

deigs,

ba fins i

darrers moments de la contesa, el foc

tot a I'

intent de

seqreqacio. Les

nicipals reflecteixen aquesta postura d
dencia amb el

nom

actes mu

surten

cap al

notes

Tarnbe Ca I' Umbert, les farineres Lamarca i Ave
llana, el Garatge Baulenas, les destil-Ieries Montana

per les flames

escolaritz acio
vitals.

Hom

carn, pasta,

no

interes i realitzacions

roba, sabo

tropes del General

els

,

sucre,

flagells de la

poc abans de

car

en

la

seva

altres necessitats rnes

apaigaven

bacalla, perc)
(,

son els qui pateixen rnes

persones
nou

Ca I'

la farrnaeia Mari

Estape Carbo,
,

i d altres habitacles son destru its

deixen

provocades

per

gent

una

ciutat

que

a

0

afectats

la retirada

rnes enderrocada.

encara

entren les

EI dia 28 de gener del 1.939,

Ilegums,

franquistes

guerra no

ment hi ha

a

Granollers. En

una

diliqencia

una

Acta de I'

tropes

Ajunta

que diu:

I' entrada de les

Franco, Granollers sofreig

"En Granollers,

nous

bombardeigs els dies 24, 25 i 26 de gener del 1.939
Eis danys materials no foren aquesta vegada tan se
riosos com en el bombardeig del 1.938, fet que no
treu agror a I

com
'

mon

'

demana

acabaran aqu

les de

Fons de

ha difteria i tifus. Eis

situacio. i l

crema

de filatures Serratusell.

pendencies de

Cases

per la

la fabrics

indepen

Solidaritat Internacional demanant ajuda. A Gra
nollers, endernes de les sequeles del bombardeig, hi
nens

de gener ens mostren
incendis. En efecte: els

mes

castigada pels

'

de Palou del Valles.

De I' Ajuntament

els darrers dies del

ciutat

de

amb ca

estil; endernes dels bombar

duits, lAjuntament granoller( es troba amb una
oposicio tan radical de la pagesia de Palou que arri

una

cu rrues

Franca

i molt menys quan 36
de les bombes que de

a

1 de febrero de 1.939. Por

queda cerrado este libro de Actas
del Ayuntamiento Pleno, por orden de la Auto
la

presente

ridad militar."

'esdeveniment,

moriren

esclataren

a

a

causa

la ciutat.

Que la guerra
discutir.
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0
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un

tema a
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CRONOLOGIA DE DADES DE LA GUERRA CIVIL

Fets socials, politics i economics

Esdeveniments generals

Data

Granollers

18-7-36 L' aixecarnent militar iniciatal
Marroc el dia 17 s 'esten per tota la

incomunicat

resta

alguns significats

i

a

Granollers

son detinguts

tradicionalistes locals.

Penfnsula.
Son incendiats els edificis religiosos de la ciutat.

20-7-36
21-7-36 Es

crea

el Cornite Central de Milfcies

Antifeixistes de

presentades

Catalunya

totes les

on

son

re

EI Cornite Revolucionari i Antifeixista local

co

ordina les accions de control obrer.

forces pol fti

ques catalanes.

23-7-36 Fundacio del P.S.U.C.,agrupament

Confiscacio de diversos edificis per al Cornite i
les organitzacions obreres. EI Comite s instal-Ia
'

de grups

pol ftics

socialistes catalans.

a Can Ramoneda i la Casa del Poble al Casino.
Acanvilaro sorqanitzen els menjadors populars.

27-7-36

Eis obrers confisquen les empreses seqilents:
Companyia d Electricitat Estabanell i Pahisa,

.

'

Energia Electrica de Catalunya
Josep Lamarca.
2-8-36

Es decreta la confiscacio de

les

empreses abandonades per Ilurs

pro:

esser

con

pietaris, les quais

88

totes

passen

a

En

una

jestic

s

i la Farinera de

rnultitudinaria assemblea al Cinema Ma
'acorda

al treball al dia

retornar

sequent.

trolades per comites d 'obrers,

Eis patrons i els obrers rajolaires acorden treba

8-8-36

liar

en

col-Iectivitat.
'

EI Cornite Revolucionari i Antifeixista

12-8-36

la

3

a

I

'Ajuntament. Resta compost

FAI, 3 ERC, 3 UGT, 3 POUM

Es col-Iectivitza el

22-8-36

ram

s

per: 3

instal

CNT,

i 3 ACR.

de la Construccio.

Es constitueix el Comite Local i Comarcal de

25-8-36

I' Escola Nova Unificada.
'

15-9-36

Marxen al front d Osca sis-cents milicians de la
Columna del Valles Oriental.

.

26-9-36 Dissolucio del Cornite de Mil fcies
Antifeixistes i forrnacio d un nou
Govern de la Generalitat, de compo

sicio semblant

a

I

'extinqit Comite.
Eis sequents rams son col-Iect'ivitzats a Grano
fusters, impressors, espectacles, pintors,
sabaters, fabriques de sabons i Ileixius, barbers,

24-10-36 Decret de col-Iectivitzacions i de
Control Obrer de la Generalitat
de la Industria i del

lIers:

Cornerc,

perruquers,

taxistes, ebenistes, carboners, fla

quers i el textil.

29-10-36

.

Es constitueix

un

nou

Consell Municipal inte

CNT-FAI, 6 ERC, 4 UGT-PSU,
grat per:
2 Unio de Rabassaires, 2 POUM i 2 ACR. L'AI
calde-President es Manuel Fabregat de la CNT.
6
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REF'UGIATS

I EVACUATS,A GRANOLLERS
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719
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796

795

795

795

800

976

1.216

1.225

1.218

1.220

1.220

1.203

1.201

1.203

1.330

Total 1.156 1.161 1.165

1.165

1.166

1,482

1.910

1.921

1.916

1.884

1.856

1.856

1.845

1.847

2.049
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Independentment

COMPLEMENTS INFORMATIUS
el

mitjans

Diversos foren els
moniar les actuacions

guments per
tendencia

a

arreu

emprats per

produ ides

intentar

i

a

testi
ar

justificar-Ies, seguint

la

manifestada.

LA PROPAGANDA

pugui establir
a

continuaci6

manifests, del Cornite Revolucionari Antifei
xista I' uri, i de la Col-Iectivitat de Barbers I 'altre,

dos

els

multiples

del criteri que

lector, creiem interessant publicar

aixf

com

tarnbe facslmils del

paper-moneda dus

interior ala ciutat i de la rnilfcia.

TAMBE

COMPTAVA
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PAPER
MONEDA
D'US
INTERIOR
LOCAL

95

PAPER

MONEDA
D'US INTERIOR EN LA MILICIA
A

mesura

es

feia

litar i

que avancava la guerra

palesa una consciencia mi
professional que no havien

previst les Columnes voluntaries
de

per la

milicians,

qual

cosa, la

total militaritzaci6 de les forces

antifeixistes.
fou

un

i

en

un

sol

exercit,

fet.

AixI, dones, la primitiva Co
lumna del Valles Oriental
ser

passel

a

el 501 Batal16 de la 126 Bri

gada de la 28 Divisi6 de I' Exsr
cit

acf

Heus
dues
'

d

us

militar
la

el

facsfrnil

de

les

moneda
paper
interior en la nova unitat

cares

en

del

-

que fou transformada

popular Columna del Valles

Oriental.
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