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Resum: Com en altres comarques de Catalunya, la cacera de bruixes al Vallès es va produir de manera especialment intensa en els anys 1619-1622.
La repressió va afectar prop d’una vintena de viles i llocs. S’han pogut documentar cinquanta persones processades, la majoria de les quals van ser
penjades a la forca en processos incoats per les corts dels batlles locals.
L’article identifica algunes coincidències entre aquests processos pel que fa
als procediments processals i a la presència d’uns mateixos professionals,
com ara jutges ordinaris, cirurgians, escrivans o torturadors, vinculats a les
batllies reials o a la mateixa cort del veguer de Barcelona. També s’analitza
el paper del Tribunal de la Inquisició de Barcelona, que va intentar reiteradament l’avocació dels casos. D’aquesta manera es pretén relacionar les dinàmiques locals i les dinàmiques generals, a càrrec de la justícia reial inferior
(veguers i batlles) i del Sant Ofici.
Paraules clau: cacera de bruixes, història moderna de Catalunya, Inquisició, justícia reial.
Abstract: As in other regions of Catalonia, witch hunts in the Vallès were
particularly intense in the years 1619-1622. The repression affected about
twenty villages and locations. Fifty people were prosecuted, most of whom
were hanged in trials initiated by the local mayors’ courts. This article identifies some correlation between trial procedures and the presence of the same
professionals, such as regular judges, surgeons, scribes or torturers, linked
to the royal courts or to the royal delegate’s court in Barcelona. It also analyzes the role of the Inquisition Court in Barcelona, which repeatedly sought
to take on cases. In this way the intention is to relate local and general
dynamics, by the low royal justice (vicars and mayors) and the Inquisition.
Keywords: witch hunt, modern history of Catalonia, Inquisition, royal justice.
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1. Introducció1

8

La cacera de bruixes a Catalunya, com a la majoria de regions d’Europa, va
ser protagonitzada per tribunals locals. Aquest fet atorga a la repressió contra les dones acusades de bruixes i metzineres un caràcter dispers i irregular, que dificulta enormement l’establiment d’una geografia i una cronologia
comunes, i que deixa àmplies àrees del territori fora de qualsevol concreció.
Pot ser interessant en aquest sentit comparar la cacera de bruixes amb altres
processos repressius coetanis.
La persecució del bandolerisme, per exemple, era competència de la justícia
reial, i en particular de la Reial Audiència de Catalunya i del lloctinent o
virrei. Per això els fons d’aquestes institucions, custodiats a l’Arxiu Reial de
Catalunya (avui impròpiament anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó), documenten de manera generalitzada i sistemàtica les actuacions repressives en
aquest àmbit. De fet, les grans síntesis contemporànies sobre el bandolerisme català manifesten un ús ampli d’aquests fons. Per contra, la documentació referida a la cacera de bruixes a l’ACA és molt escassa, i a la pràctica
es limita a la seva etapa terminal, és a dir, al procés pel qual l’administració
reial va acabar fent-se càrrec de tots els procediments oberts.
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El mateix caldria dir pel que fa als procediments incoats per la Inquisició.
A diferència d’altres col·lectius que van ser objecte d’una persecució sistemàtica del Sant Ofici (com els conversos al segle XV o els luterans en la
centúria següent), i també a diferència d’allò que s’esdevenia coetàniament
a la Corona de Castella o al Regne de València, la persecució de la bruixeria
va ser a Catalunya (i a l’Aragó) competència dels tribunals laics, en tant que
responsables de la justícia penal o criminal. Per això la documentació processal sobre la cacera de bruixes produïda per la Inquisició (avui a l’Archivo
Histórico Nacional i a la Biblioteca Nacional de Madrid) és només un pàl·lid
reflex dels processos locals o, més exactament, d’aquells pocs en què van
intervenir advocats defensors, que van aconseguir derivar els casos al Tribunal del Sant Ofici de Barcelona. En el cas del Principat cal tenir en compte,
a més, el fet que la major part de la documentació del tribunal de Barcelona
va ser saquejada i destruïda durant la revolució liberal de 1820. Tanmateix,
cal advertir que la Suprema va mostrar un interès especial per vetllar els processos de bruixeria, cosa que fa que, en general, estiguin més àmpliament
documentats en els fons centrals del tribunal que els d’altres delictes.

Aquest article s’ha elaborat en el marc del Grup de Recerca Consolidat 2017SGR215. Grup d’Estudis de la Mediterrània Occidental.
Societat, poder i cultura a l’època moderna (GEHMO).
1
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Que els processos fossin locals no vol dir que sorgissin de manera aïllada
o estrictament espontània, o que es desenvolupessin amb criteris gaire diferents entre ells. Ben a la inversa, detectem arreu una concordança en els
procediments i fins i tot la presència d’uns mateixos oficials (jutges, endevinaires o saludadors, responsables d’aplicar les tortures, cirurgians, botxins,
etc.), cosa que sembla remetre a una estructura organitzada que, en el cas
del Vallès, com veurem, va tenir el seu epicentre en la cort del veguer de
Barcelona.
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La connivència entre els consells municipals i l’estructura professional que
es feia càrrec dels processos ja va ser denunciada en el seu temps. N’és una
prova fefaent aquest comentari d’un informe reial que es va enviar a tots els
bisbes de Catalunya el 4 de setembre de 1621:
«Ha llegado el excesso a tal extremo que no ha faltado letrado que se
ha consertado con algunos jurados de las villas, que dándole quinze o
veinte escudos se encargaban de todo el proceso y gasto, y si llegava
la prueva que la horcasse le davan lo concertado; cuando no, una cosa
poca. Y lo mismo concertavan con el notario, que era occasión de grandíssimos desafueros, haziendo las torturas por unas mismas palabras,
como acopiadas, y alguna se ha hallado condenada sin publicarle enqüesta, otra sin exigir deposición. Y aunque descubrían algunos infanticidios y veneficios, sin contar el cuerpo del delicto, las justiciaban sin
mirar lo que hazían.2»
La documentació suscitada per alguns processos locals sembla confirmar
aquestes males pràctiques.
El cicle de la cacera de bruixes al Vallès és un dels més ben documentats,
i també dels que han generat recentment més estudis, tot i que òbviament
resten buits clamorosos. Per això pot constituir un espai adequat per analitzar la pulsió entre processos locals i estratègies generals. Aquest és l’objectiu principal del present article. Prèviament, però, assajarem de presentar-ne
els principals esdeveniments i precisar-ne la magnitud.
2. Un estat de la qüestió
Tot i les aportacions presentades durant la segona meitat del segle XX per
alguns historiadors universitaris, en especial Joan Reglà, Ricardo Garcia
Cárcel i Núria Sales, la recerca de la cacera de bruixes a Catalunya ha tingut

2

Arxiu de la Corona d’Aragó. Barcelona (ACA), Consell d’Aragó, lligall 368, citat per J. Reglà (1956), p. 67.
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un caràcter fonamentalment local.3 Amb alguns precedents d’interès, es pot
considerar com a obra fundacional d’aquesta línia de recerca el treball d’Antoni Pladevall: Persecució de bruixes a les comarques de Vic (1974). Pladevall
va utilitzar en aquesta obra vuit processos de la comarca d’Osona, que va
extractar àmpliament, i va presentar un model interpretatiu que va ser reproduït amb més o menys fortuna en altres estudis locals.

10

En el cas del Vallès cal esmentar els estudis pioners de Raimundo Garcia
Carrera (1981 i 1987), els treballs d’Ismael Almazán i Doris Moreno (1997)
i, més recentment, l’edició dels processos de Castellterçol (2007), a cura de
Rafael Ginebra, i de Terrassa, a cura de Joan Soler i Jiménez (2017).
L’exposició Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya (2007),
que vaig comissariar amb la doctora Josefina Roma al Museu d’Història
de Catalunya, i el catàleg que la va acompanyar van permetre aplegar els
nombrosos estudis locals i comarcals publicats fins aleshores, i van donar
una autèntica dimensió nacional al fenomen. En síntesi, en va sorgir una
primera periodització de la cacera, i també uns primers mapes de conjunt,
que confirmaven l’excepcionalitat de la repressió a Catalunya en el marc
de la Monarquia Hispànica, i el seu caràcter generalitzat, amb episodis en
pràcticament tot el territori.
Així, es constatava l’existència de tres fases repressives clarament diferenciades. La primera es va produir ja al segle XV, amb una especial precocitat,
a les regions pirinenques, un espai on la cacera de bruixes va esdevenir
un fenomen endèmic al llarg de dos segles. La segona se situà al voltant
dels anys 1548-1549 a les comarques de l’Ebre i del Camp de Tarragona,
com a conseqüència de l’actuació del morisc de Flix Joan Malet, caçador
de bruixes, i va tenir repercussions a les comarques del Penedès i també
al Pirineu. Finalment, l’etapa més significativa de la repressió es produí al
voltant dels anys 1614-1622, i afectà la pràctica totalitat del país, amb dos
nuclis destacats: les comarques centrals (Bages, Berguedà, Osona, Moianès,
Vallès) i el Rosselló.
Aquesta darrera onada va estar marcada per les maltempsades produïdes
per la llevantada de novembre de 1617, «l’any del Diluvi» segons diversos dietaris personals i institucionals, que van actuar com un autèntic catalitzador
del procés. I va arribar al paroxisme a partir de la fi de 1618, quan els consells municipals de diverses viles grans i ciutats van acordar instigar també
els seus propis casos. Així, Manresa ho va fer el 3 de desembre d’aquell any,
i Vic el 18.

3

Vegeu-ne una visió de conjunt a P. Castell (2018). Vegeu també A. Alcoberro (2008).
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Disposem d’alguns apunts quantitatius sobre els efectes devastadors
d’aquella darrera gran etapa repressiva, tot i que no podrem presentar-ne
mai un balanç definitiu. Joan Reglà (1956) va apuntar la xifra de quatrecentes execucions entre 1618 i 1622. Un informe inquisitorial datat el 15 de
maig de 1620 afirmava que a Catalunya «se entiende aber ahorcado más de
mil personas por brujas de poco tiempo a esta parte».4 Per la seva banda,
l’estudi d’Antoni Pladevall, centrat a Osona, va analitzar vuit processos judicials, amb un balanç de prop de 80 dones processades, de les quals almenys
35 van ser executades —amb una punta esgarrifosa: les 14 dones penjades
a Viladrau. La recerca de Pau Castell ha documentat a Andorra, només el
1621, 31 dones processades; molt probablement totes van ser executades.5
Diversos estudis locals ens donen xifres escruixidores arreu: 14 execucions
a Perpinyà, 9 a Palau del Vidre i cinc més en altres localitats del Rosselló;
7 a Tamarit de Llitera, 3 a Favara de Matarranya i a Castelló de Farfanya i
una xifra imprecisa en nombroses viles i llocs de les comarques de Ponent;
8 a Calders, 6 a Sant Feliu Sasserra i nombrosos processos i execucions al
voltant de l’espai Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès, etc.
En aquest context, la cronologia i les dades quantitatives que hem recollit
fins ara al Vallès resulten summament coincidents.6 El 26 de desembre de
1618, la Universitat forana de Terrassa, que aplegava la població dispersa de
l’entorn de la vila, acordà iniciar un procediment judicial contra les bruixes
«y que fassen venir lo home que va per Catalunya que les conex», un acord al
qual se sumà la Universitat de la vila el 18 de gener de 1619. Però la majoria
dels processos s’iniciaren, com veurem, al maig d’aquest any.
El balanç repressiu dels processos documentats fins ara al Vallès ens parla
d’un total de cinquanta persones processades (48 dones i 2 homes) i de no
menys de 38 execucions (36 dones i 2 homes) en un total de 17 viles i llocs
del Vallès. Només ens consten dues dones alliberades, no pas per tribunals
locals sinó per l’actuació del Tribunal de la Inquisició de Barcelona (taula 1).
En tot cas, el nombre de persones esmentades en les declaracions sota tortura que es practicaven a les processades condemnades a mort és força superior. Aquesta era una pràctica habitual, que tenia com a únic objectiu que
les ja condemnades donessin altres noms. Només resseguint els processos
publicats per Rafael Ginebra, que extracten parcialment els judicis de Caldes
de Montbui, Granera i Sabadell, i de manera completa el de les dues dones

4

Biblioteca Nacional (BN), Madrid. Ms. 2.440, f. 82r-84v.

5

P. Castell (2019).

A partir d’aquí, totes les dades de caràcter local, llevat de quan citem una altra font, provenen de les monografies de R. Garcia
Carrera (1987), R. Ginebra (2007) i J. Soler Jiménez (2017), a les quals remetem el lector per a una descripció més detallada dels fets.
Tanmateix, les esmentem explícitament de nou quan utilitzem cites textuals dels seus autors.
6

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 2020, #24, p. 8 / Arxiu Municipal de Granollers

11

de Castellterçol, apareixen esmentades com a bruixes, amb nom i cognom i
lloc de residència, un total de 63 persones. Moltes d’elles vivien en localitats
on no hem pogut identificar o localitzar processos: Bigues, Gallifa, Mollet,
Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana i Viladecavalls, al Vallès;
Artés, Monistrol i Navarcles, al Bages, i Pujalt, a l’Anoia. És molt probable
que en aquestes localitats les declaracions d’aquestes bruixes confesses
tinguessin repercussions judicials, o que, si més no, provoquessin la fugida
de les acusades.
12

Taula 1. La cacera de bruixes: el cicle del Vallès (1618-1622)
Viles i llocs

Processos

Execucions

Alliberades

Caldes de Montbui
Castellar del Vallès
Castellterçol (Moianès)
Centelles (Osona)
Gallifa
La Garriga
Granera (Moianès)
Granollers
Gualba
Montornès del Vallès
Montseny
Palau-solità i Plegamans
Ripollet
Sabadell
Sant Miquel de Toudell
Sentmenat
Terrassa

13
3
2
1
2
1
3
8
1
1
3
3
1
1
7

12
3
2
1
2
8
0
1
2
1
1
6

1
1
-

Total

50

38

2

Font: Elaboració pròpia
Nota: S’han inclòs a la taula algunes localitats que avui no formen part del Vallès. L’alliberament de les dues dones va ser deguda a l’actuació del Tribunal de la Inquisició de Barcelona.

3. Els processos: trets comuns
Els processos del Vallès que han deixat documentació escrita mostren importants trets comuns entre ells, però també amb els altres processos incoats
de manera coetània arreu de Catalunya. Les víctimes acostumen a respondre
a un mateix tipus: dones velles, pobres, vídues o que viuen soles. Moltes són
immigrants franceses («gavatxes»), o han estat casades amb «gavatxos». Algunes, segons expliquen els testimonis, mostren comportaments estranys o
estrafolaris, que les situen en una posició marginal.
La majoria dels processos s’inicien amb l’extensió del rumor, que genera
tot seguit la sospita i el trencament de la cohesió de la comunitat. Una via
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habitual d’introducció és el coneixement de les declaracions fetes per les encausades i condemnades d’altres localitats, que en la seva darrera deposició
sota tortura han introduït el nom d’alguna dona del poble. En tot cas, la participació popular en la repressió és un tret distintiu de la cacera de bruixes.
Arreu veiem denúncies de veïns, participació voluntària de testimonis en les
enquestes, pressions sobre les autoritats locals o baronials perquè iniciïn
els processos, reunions de consells municipals o d’assemblees de veïns amb
aquest objectiu, aprovació i distribució consentida de nous impostos baronials (talles), etc. En alguns casos, fins i tot, coneixem episodis espontanis de
violència col·lectiva contra aquestes dones.
Entre els consells que demanen la presència d’un endevinaire o saludador
cal esmentar Terrassa, Sabadell i Gualba. «L’home que coneix les bruixes»
que va recórrer les viles del Vallès era Joan Font, de la vila de Sallent, que ja
havia actuat en el seu àmbit d’origen.
Els procediments judicials reprodueixen un mateix esquema, que respon a
una doble pulsió. D’una banda, com va assenyalar l’historiador Víctor Ferro,
la justícia d’Antic Règim «reaccionava davant els delictes més greus —i
que, per tant, comportaven més pena— reduint les possibilitats de defensa
de l’acusat»;7 o, per dir-ho amb paraules del fiscal Josep Estevanell, que va
actuar en el procés de Castellar del Vallès, calia «evitar els notables perjudicis i inconvenients i perills [...] per ser la causa de qualitat i gravetat que és».
D’altra banda, però, els observadors coetanis ben aviat van poder constatar
de manera empírica que les bruixes encausades en un judici perdien tots
els seus poders, com va expressar en un informe redactat el 22 de gener de
1622 el bisbe de Barcelona (i ben aviat lloctinent de Catalunya) Joan Sentís:
«Muchas de ellas han confessado que estando en poder de la justicia no
pueden hazer daño alguno, ni el demonio librarlas de la cárçel, qüestión
de tormento ni otras diligencias judiciales, como se ve esto por experiencia cada día.8»
Aquest fet, i les resistències amb què van poder topar alguns judicis, expliquen per què en alguns casos els processos es van prolongar durant mesos.
En tot cas, el procediment s’iniciava amb la detenció de l’encausada i la
presentació de l’acusació per part del procurador fiscal (i també nunci) davant la cort del batlle. En moltes ocasions el fiscal aportava les declaracions
incriminatòries obtingudes sota tortura d’altres rees condemnades a mort.

7

V. Ferro (1987), p. 379-381.

8

ACA, Consell d’Aragó, 368.
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La rea era tancada en una presó, o, en molts casos, per manca d’aquesta, en
una cambra d’una casa particular. Tot seguit començava un període d’inquisició, en què diversos testimonis aportaven la seva declaració inculpatòria.
Amb aquestes dades es donava pas a l’interrogatori. El tribunal, presidit pel
batlle, comptava amb un advocat que exercia el paper de jutge i assessor
ordinari, que es feia càrrec de les preguntes, i amb un notari, que exercia
d’escrivà.
14

Si el resultat de l’interrogatori no era favorable, es passava a l’acte de tortura, en què l’objectiu era demostrar la participació de l’encausada en els
actes delictius. A l’estança hi havia pa, vi i llum. La rea era prèviament despullada. Juntament amb el batlle, el jutge professional i el fiscal hi assistien
també l’encarregat d’aplicar el turment i un cirurgià. La tortura més habitual
consistia a lligar els braços de l’encausada a l’esquena i penjar-la pels braços mitjançant una corriola durant alguns minuts. Si l’encausada es negava
a declarar la «veritat» se li penjaven pesos als peus per augmentar-li el dolor.
En tot cas, com ha assenyalat Rafael Ginebra (p. 35),
«en tots els processos del cicle del Vallès totes les presumptes bruixes
recorden els mateixos fets, en el mateix ordre i de la mateixa manera.
Sols en petits detalls difereixen, i tot plegat fa encara difícil d’imaginar
com devia desenvolupar-se realment l’interrogatori. És evident que hi
havia d’haver una mena de guió prefixat, que en gran part el constituïen
els processos precedents, però es fa difícil imaginar amb certesa si les
divergències derivaven efectivament de declaracions més o menys delirants de les interrogades, provocades ja sigui pel dolor, per histèria o per
desesperació, o si eren suggerides o simplement afegides pel tribunal».
La reiteració de les declaracions, i el seu ordre i coherència narrativa ens
permeten suposar que les respostes no obeïen a preguntes obertes, sinó que
l’encausada s’havia de limitar a confirmar el relat descrit, amb tot luxe de
detalls, per l’interrogador.
Acabat aquest procediment, s’obria un breu període per a les al·legacions, i
tot seguit el tribunal publicava la sentència, que acostumava a ser de pena
de mort. Només en algunes ocasions, com veurem, les encausades van disposar d’advocats defensors, que van utilitzar l’estratègia d’exigir l’avocació
del cas a la Inquisició, com a tribunal competent en el delicte d’apostasia.
Però la sentència no exhauria el dolor de les víctimes. Ben al contrari, incloïa
la celebració d’una nova sessió de turment. Aquesta tenia com a únic objectiu la denúncia de persones que fins aleshores no havien estat processades.
Per aquesta via, la cacera de bruixes es va estendre com una taca d’oli i va
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saltar d’unes viles i llocs a unes altres. A tall d’exemple, Margarita Mimona,
o Casavellor, de Caldes, va ser exhortada amb les paraules següents:
«Margarita, ja sabs que estàs condempnada a mort, y a què sias torturada peraquè digues quines persones en ta companyia han usat la art de
bruxeria en los aplechs y ajusts han tingut ab lo dimoni, y en totes vulles
dir la veritat, y no vulles que tes carns sien macerades y maltractates». E
vist no volia dir la veritat, fonch manada abocar sobre lo banc de dit turment, y fonch lligada los braços, y lligant la mà a colço dix: «Marededéus
de Montserrat, marededéu del Roser, ajudau-me, no·m desampareu, yo
no y sé res». E vist no volie dir res, fonch manat als ministres tirassen las
cordas. E tirant, dix cridant: «Marededéu del Roser, no·m desampareu, jo
no y som estada, y jo no y sé res». E tirant, dix: «senyor: deslligau-me,
que jo diré tota la veritat».9
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Finalment, les condemnades eren penjades a la forca en un espai públic. En
la majoria de casos els seus cossos eren traslladats després a forques situades fora vila, amb la prohibició explícita que fossin despenjades i enterrades.
Les declaracions sota tortura reproduïen, en línies generals, la visió comuna
de la bruixeria que traspuaven els diversos tractats de bruixomania publicats
des del segle XV —com ho feien també la majoria de processos de Catalunya i de nombroses regions d’Europa i d’ultramar. Les dones afirmaven haver
renegat de Déu i de l’Església i haver-se iniciat en una secta presidida pel dimoni. Aquesta secta disposava també d’una litúrgia, en què destacaven les
trobades (anomenades «concertícules» i «aplecs» en la documentació local)
de caràcter nocturn i amb un fort contingut d’inversió dels comportaments:
«Nos aparegué lo dimoni en forma de un senyor assentat sobre de una
pedra, y altres voltes de peus», explica Margarita Mimona, «devant del
qual dimoni se ballà, y jo també ballí un torn, i·ns feye so, mentres ballàvem, en Joan Llarch, qui venia ab los de Granollers, y·n sonava ab un
tamborí y flauta balls plans y sardanes. Y després de haver ballat, tenint
ja candeles enceses grogues y negres [...], que fan un llum tot blau y negrot, adoràrem lo senyor (dient-ho del dimoni) per lo ces per part darrera,
y quant jo l’adorí li fiu una reverèntia, y lo adorí dient: “Ador-vos, senyor”,
y les demés feren lo matex, y tingué tractes ab per mi per part darrera
per la natura».10
En aquest punt, la trobada assolia el paroxisme. Segons algunes declarants,
les bruixes iniciaven el vol; per fer-ho prèviament s’untaven les parts sensibles del cos amb un ungüent. D’altres, però, es limitaven a desplaçar-se
9

R. Ginebra (2007), p. 66.

10

R. Ginebra (2007), p. 67.
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a algun rierol proper. En tots dos casos, començava aleshores la comissió
d’estralls, que en alguns casos acaben essent quantificats de manera molt
precisa. Continuem amb el testimoni de Margarita Mimona:
«Y de aquí nos ne baixàrem a una aygua que y ha al peu del dit Puig de
Aguilar, y alli batérem l’aygua ab unes vergues, que jo també la batí ab
una verga [...] y mentres batia dita aygua demanava al senyor (dient-ho
del dimoni) que fes caure aygua, pedra y neula. Y encontinent se mogueren grans tempestats, trons y llamps, y nosaltres muntàrem a cavall
quiscuna de nosaltres ab son dimoni en forma de cabró sobre los núvols,
y lo meu dimoni que m’aportava a a mi se deya Balsebub, y de dalt sempre estàvem cridant caygués pedra, com de fet ne caygué molta tant en
lo terme de Caldes com en moltes altres parts.»11

16

Els poders de les bruixes eren essencialment de dos tipus. D’una banda,
atmosfèrics: podien provocar aiguats, calamarsades o boires espesses que
feien malbé les collites. D’altra banda, de tipus necrològic: podien embruixar
o matar mainada, persones grans i bèsties; la seva força esdevenia inexistent, però, davant les persones adultes, homes i dones.
4. Els processos: la dinàmica local
Tots aquests trets generals s’adaptaren, però, a les dinàmiques locals amb
una cronologia precisa, que aquí assagem de reconstruir fins allà on ens ho
permet la documentació coneguda. En el cas del Vallès, cal diferenciar dos
cicles. D’una banda, el cas de Terrassa, que, com veurem, s’endinsava en
unes arrels temporals llunyanes. D’altra banda, el cicle del Vallès Oriental,
que arrencà amb la detenció d’una dona a la Garriga i que tot seguit tingué
conseqüències en nombroses viles i llocs —amb una especial contundència
a Granollers i Caldes de Montbui.
La persecució de bruixes a l’antiga Ègara està documentada des de començament del segle XVII. Fins al 1619, però, les actuacions iniciades des dels
seus dos consells municipals (les universitats de la vila i forana) i els processos de la batllia van ser vigilats de prop, i de vegades corregits amb contundència, per la Inquisició de Barcelona. Tanmateix, a partir d’aquella data,
la generalització dels processos arreu de Catalunya va dotar les autoritats
locals d’impunitat per endegar processos judicials i condemnar a la forca les
encausades.

11

Ibídem.
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Així, el 30 de novembre de 1602 va ser desterrada («bandejada») de la vila
una dona: Joana Parés, vídua francesa, d’uns 50 anys. L’estiu de 1610 es van
produir quatre nous desterraments: Joana Martina, Guillema Font, àlies la
Miramunda, Jaumeta, esposa de Joan Fellós, i la Peirona; aquesta darrera,
però, que també era francesa, va passar a mans del tribunal del Sant Ofici
de Barcelona.
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El 3 de juliol de 1615, en l’origen de l’onada repressiva que hem descrit per
al conjunt del país, va ser detinguda Joana Farrés, vídua francesa, que va dir
tenir 40 anys, tot i que, segons la documentació inquisitorial, “por el aspecto
parescía de mucha más” edat. En els interrogatoris a què la va sotmetre el
batlle de Terrassa, Joana va reconèixer ser bruixa, haver assistit a aplecs
nocturns i haver provocat maltempsades i infanticidis. També va identificar
com a bruixes i col·laboradores onze dones de la vila. Aquest fet provocà
l’actuació immediata de la Inquisició. El 8 de juliol, el Sant Ofici reclamà
l’encausada, que va ser lliurada per les autoritats judicials locals tres dies
més tard. L’endemà el tribunal de Barcelona ordenà també la custòdia de les
altres onze dones denunciades i el seu trasllat a les presons inquisitorials.
A partir d’aquest moment, el Sant Ofici inicià el procediment contra Joana
Farrés, però no contra la resta de les denunciades. Farrés va ser finalment
sentenciada el 12 de novembre: el Sant Ofici la condemnà a cent assots
públics a Barcelona i a desterrament perpetu fora de Catalunya. Les altres
onze dones van ser alliberades. De quatre d’elles se’n perd la petja en la documentació local, cosa que permet suposar que ja no van tornar a Terrassa.
Les altres set, però, hi reapareixen sovint, i protagonitzen topades contínues
amb els veïns i les autoritats municipals. De fet, van ser les víctimes dels
judicis de 1619.
La darrera presència efectiva d’un inquisidor a Terrassa es detecta el setembre de 1618. Poc després, com hem vist, ja en el moment central de la
principal onada repressiva, les universitats de la vila i forana acorden iniciar
una nova instrucció i anar a buscar «lo home que va per Catalunya que coneix
les bruixes», és a dir, Joan Font, nunci de la vila de Sallent. A partir d’aquí
els fets es precipiten.
El maig de 1619 és detinguda Margarita Tafanera. En els dies següents ho
són cinc altres dones: Joana de Toy (francesa, de 69 anys), Joana Civita
(vídua, de 34 anys), Miquela Casanoves, àlies l’Esclopera (francesa, de 44
anys, casada amb Pere Casanoves, escloper), Eulàlia Totxa (de 35 anys, vídua
del paraire Pere Joan Totxo) i Guillema Font, àlies la Miramunda, a qui ja
hem esmentat abans (francesa, de 54 anys, casada en segones núpcies amb
Joan Brugas, probablement també francès). També va ser empresonada més

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 2020, #24, p. 14 / Arxiu Municipal de Granollers

17

tard Peirona Moles (de tot just 24 anys, casada amb Bertran Moles), que
finalment va ser alliberada el 15 d’octubre, dos dies després d’haver parit
un nadó a la presó.

18

Joana de Toy va ser la primera processada. El 28 de juny va ser torturada
i finalment el 19 de juliol va ser penjada a la forca. Un dia abans, el 18 de
juliol, Margarita Tafanera havia estat apedregada i greument ferida per unes
dues-centes persones. Aquest fet degué accelerar la resta dels casos. Les
altres cinc dones van ser executades el 27 d’octubre de 1619. En tot cas, les
sis execucions de Terrassa són les primeres conegudes del cicle del Vallès.
Segons es desprèn de la documentació dels clavaris, els processos van suposar una enorme despesa, que van haver de sufragar els veïns de Terrassa. La
universitat de la vila va pagar per qüestions derivades del judici i l’execució
de les condemnades un total de 248 lliures, 3 sous i 5 diners. La universitat
forana es va fer càrrec d’una despesa global de 169 lliures, 1 sou i 7 diners.
En total, més de 417 lliures.
La resta de causes judicials s’inicien també el maig de 1619 amb la detenció
a la Garriga de Margarita Codonyera. La detinguda va confessar ser bruixa
i va esmentar dones d’altres localitats, entre les quals Caldes de Montbui,
Granollers i Palau. El consell municipal de la Garriga es va fer càrrec d’avisar
les viles afectades. El tema degué suscitar immediatament una barreja de
curiositat i basarda en les altres localitats. Francesc Regasol, conseller de
Caldes, es traslladà a la Garriga en representació del seu municipi el 22 de
maig amb la intenció d’assistir a l’acte de tortura de Margarita Codonyera.
Una setmana després va saber que la detinguda havia identificat set dones
de Caldes de Montbui, «de les quals n’anomenà dues, i les altres digué que
no sabia el nom, però que si les veia les coneixeria». Margarita va ser finalment executada abans del 6 de novembre de 1619. Però aleshores la seva
denúncia ja havia estès la persecució arreu de la comarca com una taca d’oli.
Efectivament, a Caldes, Margarita Codonyera havia esmentat Antònia Puig
Braga (vídua del pagès Miquel Puig Braga) i Margarita Pujol Ras (o Pujolràs).
Ambdues van ser detingudes el 29 de maig. El desenvolupament de les investigacions va dur a la detenció de cinc dones més al setembre: Caterina
David o Davida (vídua), Úrsula Roca Beya, Maria la Gavatxa, Elisabet Rossell
(vídua) i Margarita Vadrena. Aquestes set dones van ser executades el 26 de
novembre de 1619.
No acabaren aquí, però, els procediments endegats a Caldes. El 29 de setembre havien estat detingudes tres altres dones: Montserrada Durgues
(Durrius o Dorrius, segons els textos), Sobragan i Margarita Mimó (Mimona)
i Casavellor. Totes tres van ser penjades a la forca el 21 de gener de 1620.
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Una tercera onada repressiva, produïda per les declaracions d’aquestes tres
dones, va afectar encara Caterina Visola, detinguda a Tarragona el 5 d’abril
de 1620 quan intentava fugir; Eulàlia Úrsula, detinguda el 8 de juny, i Marsellachs, empresonada el 9 de setembre de 1620, i que encara romania a
la presó un any després, el 18 de juliol de 1621. De les tres, només Eulàlia
Úrsula va tenir un final que hem de considerar afortunat. Ens hi aturarem
més endavant, però aquí correspon descriure’n breument els fets. Eulàlia
era filla d’Úrsula Roca i en el moment de la detenció tenia divuit anys. Això
vol dir que els fets que se li imputaven (bàsicament, l’assistència a aplecs
de bruixes i la provocació de maltempsades) s’havien produït quan ella en
tenia onze o dotze. Tot i així, va ser condemnada a mort el 17 de setembre.
Un mes després, però, el 27 d’octubre, el tribunal del Sant Ofici de Barcelona
se’n va fer càrrec. La Inquisició va alliberar-la el 4 de novembre, després d’un
procediment brevíssim.12
Pels procediments judicials de Caldes la universitat va haver d’abonar al
batlle la quantitat de 153 lliures, 17 sous i 4 diners. Aquesta xifra cobria tot
just la despesa de la presó de les encausades i de les tortures i execucions,
ja que el batlle, Joan Brunés, actuà «de franc tot lo que tocava a ell en la
persecució de dites bruixes, com captures i tot lo demés que per dit negoci
li podia competir». Per això, entre altres mesures, el consell municipal va
acordar una talla, o impost extraordinari, el 3 de desembre de 1619.
Els 8 processats de Granollers van ser detinguts com a conseqüència de les
declaracions de Margarita Codonyera i d’algunes de les processades de Caldes. Eren 6 dones i 2 homes: Eulàlia Lafarga, àlies Ramoneta; Elionor Reig,
àlies Maurineta; Gabriela Boira, Anna Boirons, àlies Rajolera; Solera, Maria
Rosa, Joan Vives, àlies Joan Llarg, i Jaume Fonolleda. Diverses testimonis
expliquen que Joan Llarg era l’encarregat de fer sonar els instruments musicals en els balls propiciats en els aplecs nocturns. No conservem el procés
judicial incoat a la vila, però suposem que tots els processats van ser executats. Sembla corroborar-ho l’única referència als fets que apareix en la documentació municipal: «Gastos per a penjar a les bruixes: 10 lliures i 5 sous».
També les denúncies de Margarita Codonyera, de la Garriga, van afectar tres
dones de Palau-solità i Plegamans: Francina Marrast (de 60 anys, casada
amb un francès), Riera i Fustera (o Fruitera). Les tres dones van ser detingudes per les autoritats locals, i van ser traslladades a Caldes de Montbui,
continuant sota la jurisdicció del batlle de Palau. Allí, com veurem, la cort
del batlle de Palau va emprar els mateixos espais i, en gran part, el mateix
personal especialitzat que ja havien utilitzat les autoritats de Caldes. En tot

12

L. Orriols (1994), p. 36.
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cas, Marrast va ser torturada en aquesta vila el 26 de novembre i executada
quatre dies més tard. Les altres dones de Palau van seguir el mateix camí.

20

A partir d’aquí les denúncies es van estendre en altres àmbits. Com a resultat dels processos de Caldes de Montbui van ser denunciades tres dones de Castellar del Vallès: Violant Carnera (muller del pagès Antic Carner,
de les Arenes), Eulàlia Oliveres Saulet, també anomenada Buïgues (muller
de Lluc Saulet, pagès, «estranger»), i Jerònima Muntada (muller de Miquel
Muntada). En aquesta ocasió, les autoritats de Castellar les van traslladar a
Sabadell, tot mantenint-ne la jurisdicció. Van ser torturades els dies 17, 18 i
21 de desembre, respectivament. Totes tres van ser executades en aquesta
vila abans del maig de 1620.
En tot cas, també el consell de Sabadell havia acordat sol·licitar els serveis
de l’home que coneixia les bruixes. Ho havia decidit el 21 d’octubre de 1619.
Però les tortures de les dones de Castellar van revelar el nom de tres dones
sabadellenques que havien participat també en els aplecs i en els delictes
de les bruixes. Eren Joana Sol, Guilleuma Roberta (totes dues, franceses) i
Romaguera o Perpanyera, àlies Vallcorba. Les dues primeres van ser penjades abans del 18 de febrer de 1620. En aquesta data, el consell va obrir una
investigació perquè algú havia despenjat i s’havia endut el cos de Joana Sol.
Finalment, els processos de Castellterçol van anar precedits de les denúncies contra dues dones d’aquesta vila extretes dels judicis de Caldes de
Montbui, Granera i Sabadell. Eren Elisabet Cerdà, o Cerdana, vídua de Pere
Cerdà, de cinquanta anys; i Joana Carrera, vídua en segones núpcies de Joan
Carrera, pagès del mas Pararol de Sant Julià d’Úixols, de 40 anys, a qui
anomenaven Carreretes o Carrerona. La primera havia estat localitzada per
la justícia en una cova, on era assetjada per diversos veïns, que li llençaven
pedres. Totes dues van ser condemnades a mort i a tortura prèvia els dies
26 i 27 de febrer de 1620. Les seves denúncies també degueren tenir efecte,
ja que van demanar còpia dels seus processos el procurador de les baronies
de la Mensa Episcopal de Vic i els jurats del terme de Vacarisses i Rellinars.
5. Les xarxes professionals de la repressió: la justícia reial inferior
Malgrat el caràcter local d’algunes iniciatives repressives, no resulta difícil
identificar determinats funcionaris o professionals que es repeteixen en diversos processos. Els judicis contra les bruixes tenien una innegable dificultat formal, tant des del punt de vista estrictament jurídic com en la vessant
tècnica. Requerien, per exemple, la presència d’experts en tortura, cirurgians, escarcellers, botxins i altres oficis. Els consells i els batlles havien de
fer front a una situació inèdita, que en gran part els depassava i que requeria
contractar professionals reconeguts i amb experiència. La despesa, sovint
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important, quedava més que justificada a causa de la gravetat dels delictes
que havien de ser jutjats i del perill que suposava el fet que les seves responsables continuessin en llibertat.
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Com veurem, alguns d’aquests professionals de la repressió provenien d’uns
mateixos entorns i compartien lligams laborals o clientelars. En particular, en
el cas del Vallès, molts d’ells pertanyien a la cort del veguer de Barcelona, la
institució judicial situada jeràrquicament per sobre de les corts dels batlles,
amb les quals formaven l’anomenada justícia reial inferior. Ambdós càrrecs
(veguer i batlle) tenien una durada triennal. Els veguers eren nomenats per
la lloctinència, mentre que els batlles sorgien d’una terna proposada pels
consells municipals i finalment triada per sorteig (insaculació). Tot plegat
explica la supeditació dels batlles als consells locals, a les viles reials, tot i
que formalment, en alguns àmbits, disposaven de superioritat jeràrquica.13
Com hem assenyalat, els tribunals eren constituïts habitualment pel batlle,
que els presidia; un doctor en drets que actuava com a jutge i assessor seu,
i que se’n feia càrrec de fet; el nunci i procurador fiscal; un escrivà, que
habitualment era notari, i, en els actes de tortura, un cirurgià. El nunci i
procurador fiscal s’encarregava de redactar l’acusació, i el jutge dirigia els
interrogatoris i escrivia la sentència.
A diferència dels veguers reials, en qui requeia el mer i mixt imperi, els batlles eren només competents en les causes civils i en les causes penals que
no implicaven pena corporal. De fet, la seva jurisdicció es reduïa als àmbits
següents: justícia gremial, local, sobre el propi organisme curial, esclaus
i manumissió, comunitats racials (essencialment, jueus, òbviament fins al
1492) i marítima. El càrrec de batlle (com també el de veguer) no requeria
coneixements en dret, perquè era de condició política, com explica Jesús
Lalinde:
«Desde luego, no es exigible la condición letrada, que pudiera implicar
cierta adscripción estamental, pues en esta época estos oficios de justicia no son técnicos, sino políticos, ya que el carácter técnico reside en
el asesor del oficio.»14
L’atribució als batlles reials de la causa de bruixeria està vinculada a una
altra competència seva: la defensa dels interessos patrimonials del monarca
en cada batllia, un àmbit que es podia estendre a delictes com ara la tala
o robatori d’arbres, hortalisses o destrucció de sembrats: «se trata de velar

13

J. Lalinde (1966); V. Ferro (1987), p. 120-126.

14

J. Lalinde (1966), p. 197-198.
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por la conservación de lo que pudiera denominarse un patrimonio nacional,
en el que el primer interesado lo es el rey».15 Aquesta funció ja havia estat
utilitzada pels consells locals en la crisi de 1548 per atribuir-se competències en els processos per bruixeria. Explica, d’altra banda, l’obsessió dels
tribunals per obtenir en les declaracions dades precises sobre la destrucció
de collites provocada per les maltempsades, i fins i tot per la seva quantificació comptable.
22

Els batlles esmentats en els processos corresponen als respectius termes
jurisdiccionals on conservem la documentació. Són Joan Brunés, ja citat
(«per la Catòlica, Sacra i Reial Majestat batlle de la vila i terme de Caldes de
Montbui, diòcesi de Barcelona»), Montserrat Ullastrell (Terrassa), Pere Duran
(Palau-solità i Plegamans), Francesc Calvó (Granera) i Fermí Padrós (Castellterçol). A Sabadell exerceix la mateixa funció Antoni Julià, «procurador reial
de la present vila de Sabadell, castell de Rahona y quadra de Sant Pau de
Riusech». A Castellar del Vallès, vila feudal, se’n fa càrrec Narcís Carner,
«per l’il·lustríssim i noble senyor Pere Vila i de Clasquerí, castell i terme de
Castellar, batlle de dit castell i terme».
En la distinció que proposa Lalinde, la funció del batlle era essencialment política, mentre que corresponia als jutges i assessors ordinaris la funció tècnica i, en definitiva, el protagonisme jurídic als processos. Per sota d’aquests,
es trobaven els elements burocràtics (escrivans i notaris) i executius (nuncis,
o saigs, encarregats d’aplicar la violència primera).16
En els processos del Vallès veiem en cada una d’aquestes tasques (tècnica,
burocràtica i executiva) algunes significatives reiteracions. Així la mateixa
persona, Nicolau Adrià, exerceix com a nunci i procurador fiscal en els processos de Caldes i Palau-solità i Plegamans (que, com hem vist, es va desenvolupar també en aquella vila). El mateix s’esdevé amb Josep Estevanell,
«en drets doctor, ciutadà de Barcelona», que exercí de jutge i assessor en
ambdós casos, i amb Antoni Sastre, notari, que hi actuà d’escrivà. Aquest
darrer també va exercir d’escrivà a Granera.
Per la seva banda, Josep Estevanell va ser, a més, jutge i assessor en el
procés de Sabadell i en el de Granera i, encara, fiscal adjunt en el procés de
Castellar (procés que també se celebrà a Sabadell). Tingué, doncs, un paper
clau en un total de com a mínim cinc causes conegudes.
Entre els «elements burocràtics» que repeteixen, cal esmentar Onofre Xexet,
cirurgià de Caldes, que assessorà els turments de les encausades a la seva
15

Ibídem, p. 143.
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Ibídem, p. 219.
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vila i a la de Granera, i Antoni Monvert, cirurgià de Sabadell, que actuà en
els processos d’aquesta localitat i de Castellar.
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A més, en tots els actes de tortura hi ha una referència explícita, per bé
que anònima, al personal encarregat dels turments. Sempre se’n destaca
la seva vinculació a la cort del veguer de Barcelona. Així, els documents
es refereixen a «los missatges y porters de la cort del magnífich regent la
vegueria de Barcelona», els «núncios del veguer de Barcelona», o, de manera
més explícita, els «missatges de la cort del veguer que tormentàran Joana
de Toy y Margarida Taffanera» o, encara, simplement, «los ministres». Cal
remarcar, en aquest sentit, que, com ja hem esmentat, les corts dels batlles
no tenien tradicionalment competències en causes criminals que requerissin
pena corporal. Per això els batlles van recórrer per a aquesta funció a la cort
del veguer, on van trobar el personal especialitzat. Manca aclarir si aquests
van actuar sota les ordres del seu superior, o simplement amb una tàcita
aquiescència d’aquest. En tot cas, es van cobrar els serveis a banda, com
una gratificació excepcional.
La documentació del clavari de Terrassa permet identificar sistemàticament,
per a aquesta vila, les persones que van participar en els processos, i les
quantitats amb què van ser retribuïts. Aquí, Miquel Gilabert, «en quiscun
dret doctor i ciutadà de Barcelona, assessor de dit honorable batlle i jutge de
la present causa», veí de Terrassa, cobrà de la universitat de la vila 73 lliures
i 12 sous, distribuïdes en tres pagues entre el 4 i el 29 de setembre de 1619; i
de la universitat forana, 31 lliures i 12 sous, en un pagament únic realitzat en
aquesta darrera data. En total, doncs, 105 lliures i 4 sous. La universitat de
la vila també va pagar sis lliures a dos altres advocats locals: Jaume Càncer
i Jaume Aymerich, i un total de set lliures i deu sous a Joan Baptista Baró.
Per la seva banda, el nunci i procurador fiscal Bartomeu Quelles va cobrar
48 lliures, que van pagar a parts iguals les dues universitats. I el notari de la
vila Pere Cruell, en la seva qualitat d’escrivà del procés, va cobrar 23 lliures
i 10 sous, set lliures de les quals van ser abonades per la universitat forana.
El cirurgià, mossèn Hernández Martínez, va cobrar el 29 de juliol dues lliures
i mitja (2 lliures i 10 sous) per assistir a tres tortures: dues de Joana de Toy
i una de Margarita Tafanera. A la fi d’octubre rebia deu lliures més, pagades
paritàriament per les dues universitats, per assistir a altres tortures «y per
les rasures y altres treballs». Encara el 29 de novembre rebia sis lliures i
mitja més de la Universitat Forana pels mateixos conceptes. En total, doncs,
19 lliures.
Per la seva banda, el caçador de bruixes Jaume Font, nunci de Sallent, identificat en la documentació comptable tan sols com el «missatge de Cellent»
s’embutxacà la quantitat de 10 lliures i 4 sous, que van pagar a parts iguals
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les dues universitats, «per los dies que va estar assí per rentar las bruxas»,
és a dir, per indentificar-hi la marca del diable mitjançant l’ús d’aigua beneïda. L’escarceller, Pere Sobregrau, va cobrar un total de 45 lliures, 12 sous i
2 diners per diverses tasques, com ara: el manteniment de les bruixes, les
guàrdies, «los qui han ajudat a las torturas» i «per les forques, per la fusta,
mestre y claus».
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La documentació comptable revela també alguns noms dels torturadors i els
seus emoluments. Com en els altres processos, els executors dels turments
eren persones vinculades a la cort del veguer de Barcelona. Entre ells destaca Gabriel Valls i «son companyó, núncios de la cort del veguer de Barcelona,
y als fadrins que·ls han ajudat», que el 28 de juny de 1619 reben 4 lliures
i 8 sous «per lo atormentar a Joana de Toy, y los vuyt sous per los dits dos
fadrins los an ajudat». El 17 de juliol, Valls i el seu company rebien cinc
lliures «per lo turmentar de Margarita Taffanera y Juana de Toy». Tanmateix,
la tortura de Guillema Font, àlies la Miramunda, va anar a càrrec de Joan
Marqués, també assistit per un «companyó». Per aquest concepte, Marqués
va cobrar quatre lliures el 4 de setembre. Finalment, Miquel Puig i Francesc
Monet, «missatges de la cort del veguer de Barcelona», van cobrar a la fi
d’octubre 24 lliures, repartides a parts iguals entre les dues universitats,
«per los dies han vagat per a turmentar les bruxes». En total, les despeses
consignades amb els professionals dels turments sumen la quantitat de 37
lliures i 8 sous. Cal dir que en aquest cas, com en els altres, els emoluments
són nets, i no inclouen les despeses d’alimentació i allotjament, de les quals
també es van fer càrrec les universitats.
Finalment, cal esmentar el botxí, Pere Puig, «exequutor de las sentèncias de
Sa Magestat en Barcelona» i, per tant, també funcionari de la cort del veguer.
El 19 de juliol Puig cobrà 2 lliures i 19 sous de la universitat de la vila per
penjar Joana de Toy; cal pensar que la universitat forana li pagà la mateixa
quantitat: en total 5 lliures i 18 sous. El 26 d’octubre ingressà 12 lliures i 10
sous, pagades a parts iguals per les dues universitats, per penjar les altres
dones. En aquesta darrera data, les universitats també li pagaren 3 lliures i 1
sou «pels dogals» i «la despesa» i les «dietes del porter», probablement altra
vegada un funcionari de la cort del veguer que l’ajudà en la seva tasca. En
total, doncs, la despesa pels botxins pujà a la quantitat de 22 lliures.
En definitiva, la documentació processal i comptable coneguda, malgrat les
inevitables llacunes, evidencia l’existència d’un negoci organitzat al voltant
de la persecució de bruixes, amb la presència reiterada d’unes mateixes persones i l’ús d’uns mateixos espais. En aquest sentit, s’evidencia també l’ús
d’unes mateixes xarxes, no sabem si de manera formal o informal, vinculades a la cort del veguer de Barcelona, en especial pel que fa a l’aplicació de
tortures. Aquest fet pot explicar també en part la impunitat amb què, durant
alguns anys, es van realitzar els processos.
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6. La Inquisició recupera el protagonisme
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La massivitat dels processos, en especial a partir de començament de 1619,
va deixar el tribunal de la Inquisició de Barcelona en una situació de clara
debilitat. Malgrat la impotència amb què el tribunal va assistir a la generalització dels judicis, des del primer moment es poden detectar diversos
moviments en el seu interior per recuperar la iniciativa. Cal remarcar que
el primer memorial contra la cacera de bruixes de Catalunya data del 10
de gener de 1610, just quan la persecució anava a assolir el seu zenit. El
va redactar el jesuïta Pere Gil, un intel·lectual de reconegut prestigi, que
aleshores era rector del col·legi de Betlem, qualificador de la Inquisició de
Barcelona i confessor del lloctinent, duc d’Alburquerque.17
Però la seva no va ser l’única iniciativa. L’agost de 1619, el fiscal de la Inquisició de Barcelona Martín de la Guerra Paniagua es va adreçar a la Suprema
per demanar l’avocació de tots els processos. En concret, sol·licitava
«despachar mandamientos inhibitorios y compulsorios contra dichos
jueçes que tienen presas mugeres por el dicho delito, dirigidos a sus
comissarios del distrito que so pena de excomunión dentro de un breve
término los notificasen para que con esto remitiessen dichos jueçes dichas causas.»
Aquesta petició va ser repetida en tres ocasions, la darrera el 24 d’octubre
de 1619.18 I, tot i no assolir aleshores el seu objectiu, la cantarella reapareix
en els mesos següents. En una nota que acompanya la sentència absolutòria
de Margarida Olivera, de Montornès del Vallès, redactada el 15 de maig de
1620 (que ja hem citat abans parcialment), es pot llegir una sincera autocrítica del tribunal:
«Y por advertencia dijo el señor inquisidor que, aviendo comunicado con
el señor virrey y muchos oidores de la Real Audiencia, religiosos y otras
personas, esta materia de brujas y la miseria que padeçía esta tierra,
porque se entiende aber ahorcado más de mil personas por brujas de
poco tiempo a esta parte, le an dicho que á venido del poco caso que
la Inquisición á hecho destos delictos; que si se ubiera metido el Santo
Oficio en ello desde sus principios, se ubieran atajado muchos daños y
muertes que han padeçido sin culpa (a lo que se cree) las dichas personas ahorcadas, o las más dellas, y que si en esto no se pone presto
remedio creçerán cada día los dichos daños.»19

Biblioteca de la Universitat de Barcelona (BUB), Ms. 1008, f. 335-337. N’hi ha un altre exemplar a: BN. Madrid. Ms. 2440, f. 88-90.
A. Alcoberro; R. Sarobe (2007); A. Alcoberro (2012).
17

18

BN, Madrid. Ms. 2.440, f. 139-144.

19

Vegeu nota 4.
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La voluntat d’intervenció del Sant Ofici queda reblada per les diverses còpies
que la Suprema va demanar aleshores de la documentació generada durant
la crisi de 1548-1549, l’única conjuntura en què la Inquisició es va proclamar
competent en exclusiva dels processos de bruixeria a Catalunya.20

26

Tanmateix, com ja hem explicat en altres ocasions, la cacera de bruixes a
Catalunya es va acabar per una altra via. El 1622, després d’haver escoltat
el parer de tots els bisbes catalans, va ser la Reial Audiència qui va avocar
totes les causes. Un tribunal civil, doncs, i no la Inquisició, cosa que resolia
els problemes juridicoconstitucionals que plantejava l’altra opció.21
Però aleshores la Inquisició ja havia recuperat la iniciativa, com es pot constatar per al cas del Vallès en els processos de Margarida Olivera, de Montornès, i d’Eulàlia Úrsula, de Caldes. Com ja hem esmentat, l’única supervivent
dels judicis de Caldes de Montbui va passar a disposició del Tribunal de la
Inquisició de Barcelona el 27 d’octubre de 1621, després que hagués estat
sentenciada a mort per la cort del batlle de la vila. El Sant Ofici l’alliberà
sense càrrecs una setmana més tard, el 4 de novembre.
Ens ha semblat interessant reproduir, en forma d’apèndix, l’informe que el
Tribunal de Barcelona envià sobre aquest cas a la Suprema alguns dies més
tard. El Sant Ofici es va declarar competent en el procediment al·legant que
el delicte de què s’acusava la rea era el d’apostasia. La sentència argumenta
que les declaracions de l’encausada i de les testimonis que la inculpen havien estat obtingudes sota tortura i per un «jutge incompetent», i que, a més,
eren «de poca substància». I subratlla la seva proclamació de fe catòlica.
Dos anys i mig després de l’inici dels processos del Vallès, finalment es produïa una notícia positiva. S’acostava la fi de la cacera de bruixes a Catalunya.

20

BN, Madrid, f. 93-102.

21

A. Alcoberro (2014).
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Annex
Informació sobre Eulàlia Úrsula recollida pel Tribunal de la Inquisició de Barcelona.
Barcelona, desembre de 1621
AHN. Madrid. Inquisición, l. 733, f. 37v-39v.
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Eulàlia Úrsola, donzella natural de Caldes Mombuy, obispado de Barcelona,
de edad de diez y ocho años.
Esta rea fue testificada ante el bayle de Caldes de Mombuy por seys mugeres mayores que depussieron en tortura, que las cinco han sido ahorcadas
por bruxas y la otra huyó de las cárceles del bayle y se fue a Francia, de que
la vieron algunas vezes a la rea que la llevava su madre (que también está
ahorcada por bruxa), siendo la rea de onze o doze años, a las juntas que
tenían las dichas bruxas con el demonio, y que allí vieron que esta rea en
aquellas juntas hazía lo que hazían las demás, assí baylando como besando
por la trasera al demonio y teniendo actos con él. Por la qual información la
prendió el dicho bayle y la hizo su processo.
Y al principio de la causa la tomó su confessión y en ella negó todo lo que
la preguntavan; y estando la causa muy adelante la dieron tormento para
inquirir la verdad. Y al principio negó, y después de haverla apretado en el
dicho tormento dixo y confessó que una noche, etc.
[38] Con esta confessión y la información que se ha refferido, el dicho bayle
condenó a esta rea a ahorcar. Y estando su causa en este estado, por parte
de dicha rea se presentó en el Tribunal una petición, en la qual se dixo que
sin haver cometido ni culpa que fuesse de consideración la havía condenado
el dicho bayle a pena de muerte; y que sólo en el dicho processo resultava
haver sido ella apóstata, de la qual el bayle no podía conozer sino sólo en
este Santo Officio; y que para darle el remedio combeniente a su alma pedía y supplicava que la mandasen traher a este Tribunal juntamente con su
processo, para que se viesse como havía hecho verdadera relación. Y se
dio mandamiento contra el dicho bayle para que remitiesse la rea con su
processo. Y assí lo hizo.
Esta rea fue puesta en las cárceles públicas y se tubo con ella la primera
audiencia a 27 de octubre 1621. Y estando en ella se le leyó la confessión
y depossición que hizo en tortura ante el dicho bayle a los 17 de setiembre
de 1620, que es la arriba refferida. Y haviéndola oýdo dixo que la havía entendido, y que aquella depossición y confessión que le havía sido leýda ella
la havía hecho y dicho en la dicha villa de Caldas ante el dicho bayle y su
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assessor, y que no havía en ella que corregir, añadir ni emendar, porque como
en ella se contenía era la verdad.

30

Fuele dicho que en la depossición refferida que hizo ante el dicho bayle dize
que renegó de Dios y de santa María, y se entregó al Demonio y le adoró,
si creyó por entonces que en la creencia de la fee cathólica condenaría su
alma, y que creyendo y adorando al Demonio la salvaría. Dixo que por miedo
de su madre renegó en la forma que se dize [39] en la dicha confessión, pero
que nunca creyó que renegando de Dios y de santa María podía salvar su
alma, y que siempre creyó y tubo por cierto que nunca el Demonio le podía
salvar su alma.
Preguntada si tiene y cree por cosa cierta que no ay otra ley ni religión para
salvar el alma sino la creencia de nuestra santa fe cathólica y si protesta
vivir y morir en ella, dixo que cree y tiene por cierto que no ay otra religión ni
ley para salvar su ánima sino la ley cathólica; y que protesta vivir y morir sin
apartarse della jamás, como hasta aquí lo ha hecho; y que si renegó la vez
que ha refferido fue como ha dicho por temor de su madre, la qual la engañó
por ser muchacha y de poca edad; y como ha confessado nunca creyó que el
Demonio la podía salvar el alma, y de lo que entonces hizo le pesa mucho, y
pide a Dios Nuestro Señor perdón. Y con lágrima dixo que se tenga misericordia de ella, y se le dé penitencia, que cumplirá lo que se le mandase por
este Santo Officio.22
Y a los quatro de noviembre del dicho año se tubo segunda audiencia con
esta rea, y se remitió a lo que havía dicho en su primera audiencia. Y a la monición que se le hizo, dixo que no tenía más que dezir de lo que havía dicho
y confirmado en su primera audiencia, y a ella se remitía; y pidió y suplicó se
ussase con ella de piedad y misericordia por las razones que havía refferido.
Y visto este processo y confessiones en el Tribunal, el mismo día se acordó
que, attento que los testigos que contra esta rea deponen dixeron en tortura
y son mugeres, que todas están ahorcadas excepto una que huyó de las
cárceles del bayle al reyno de Francia; y attento que lo que deponen contra
la rea es de poca substancia y dicho ante juez incompetente para que sus
depossiciones hagan fee en este juycio; y considerando que lo que más ay
contra esta rea procede de la confessión que hizo ante el bayle de Caldes
de Mombuy en tortura, y está ratificada en la dicha confessión en la primera
audiencia que con ella se tubo en este Santo Officio y en ella declara su
intención, como de la dicha audiencia resulta; que esta rea sea absuelta
ad cauthelam de las censuras en que puede haver incurrido, y reprehendida
en la sala de las cosas que ha hecho. Y con esto sea suelta de las cárceles
públicas deste Santo Officio donde está presa. Y assí se executó el dicho día.
22

«dixo que cree y tiene por cierto ... le mandasse por este Santo Officio»: fragment reproduït per L. Orriols (1994), p. 36.
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Resum: En aquest article s’exposa l’evolució recent i la situació actual de
la indústria del Vallès, en una anàlisi amb una triple perspectiva: territorial,
sectorial i empresarial. L’enfocament territorial ajuda a entendre com s’ha
arribat a la ubicació actual de la indústria de la comarca, especialment en
l’àmbit municipal, i també aporta informació sobre la dotació de sòl industrial, un aspecte fonamental per a l’esdevenidor d’aquesta activitat. La perspectiva econòmica ens informa sobre l’estructura de la indústria vallesana
per branques d’activitat i els seus canvis més significatius considerant les
variables més rellevants: el producte interior brut (o valor afegit brut), que
reflecteix el comportament de la producció; l’ocupació, que informa sobre la
creació o destrucció de llocs de treball, i la grandària de les empreses. Finalment, la perspectiva empresarial permet conèixer quines són les principals
empreses industrials tant en l’àmbit comarcal com en el context català així
com la branca a la qual pertanyen i l’origen del capital (autòcton o forà).
Paraules clau: Indústria, Valor Afegit Brut (VAB), Empreses, Vallès.
Abstract: This article presents recent development and the current situation
of the industrial sector in the Vallès region. The analysis has a triple perspective: territorial, sectorial and business. The territorial approach helps to understand how industrial development reached its current position in the different
municipalities of the region, and also provides information on the provisioning
of industrial land, a fundamental aspect for the future of this activity. The economic perspective tells us about the features of the region’s industrial sector
by branches of activity and their most significant changes, considering the
most relevant variables: gross domestic product (or gross value added), which
reflects production performance; employment, which reports on the creation or
destruction of jobs, and the size of companies. Finally, the business perspective
allows us to know which are the main industrial companies both in the region
and in the context of Catalonia, as well as the branch to which they belong and
the origin of the capital (domestic or foreign).
Keywords: Industry, Gross Value Added (GVA), Companies, Vallès.
Data de recepció: 6 febrer 2020; versió definitiva: 20 febrer 2020.
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1. Dimensió territorial: d’on venim i com hem arribat fins aquí
1.1. La indústria als municipis del Vallès

32

Catalunya ha estat una de les principals regions europees de vella industrialització, i en el context català la comarca del Vallès ha anat assolint un protagonisme creixent fins a convertir-se en el motor productiu del país. Si ens situem a mitjan anys 60 del segle passat, un tret singular del sector industrial
del Principat era la gran importància que assolia la ciutat de Barcelona, que
havia esdevingut el centre neuràlgic de l’activitat manufacturera. Les dades
dels treballadors industrials ocupats per municipis són clares al respecte.
L’any 1966 la ciutat comtal tenia censats quasi 400.000 treballadors industrials, que representaven el 44,6% del total català. A continuació, a molta
distància, se situaven dues altres ciutats de vella industrialització, Sabadell
i Terrassa, amb un nombre de treballadors molt inferior: 41.200 i 35.600 respectivament, cosa que representava el 4,6% i 4,2% del conjunt del país. I
si estenem l’anàlisi als 35 primers municipis industrials de Catalunya, en
aquell any només en trobem tres més en el territori vallesà: Granollers, Rubí
i Cerdanyola, tots tres amb una participació inferior a l’1% (gràfic 1).
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Gràfic 1. Principals municipis de Catalunya per nombre de treballadors industrials
(1966)
Municipis del Vallès
Altres municipis

Font: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació.
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Aquesta situació anirà canviant de manera sostinguda en les dècades següents, en les quals el Vallès assolirà una importància creixent fins a situar-se en la posició capdavantera que ocupa actualment. Darrere d’aquest
fenomen hi ha diversos factors. En primer lloc, la progressiva deslocalització
de l’activitat industrial de Barcelona cap a la corona metropolitana, circumstància associada a les dificultats que comportava mantenir un intens teixit
productiu en una gran ciutat que ja estava molt densament poblada, amb
tots els efectes negatius que això comporta (congestió del trànsit, impacte mediambiental, impossibilitat d’expandir-se les empreses, ineficiències
logístiques, etc.). D’altra banda, també ha estat important el canvi d’usos
del sòl —un recurs limitat en el context urbà— de la capital catalana, que
des de fa ja algunes dècades, i seguint la mateixa pauta que altres grans
ciutats de vella industrialització, segueix una política consistent a substituir
sòl industrial per sòl d’ús residencial i de serveis.
En segon lloc, la construcció de les grans infraestructures viàries (autopistes
i autovies) que des dels anys 60 del segle passat articulen el territori metropolità, i a continuació s’estenen per la resta del país. En aquest sentit,
la ubicació del Vallès, darrere la serralada litoral però alhora proper a Barcelona, va afavorir que una part significativa de la indústria del cap i casal
s’instal·lés en municipis de la comarca.
En tercer lloc, la política activa de dotació de sòl industrial per part de la
majoria de municipis de la regió metropolitana, entre els quals els del Vallès,
i que ha tingut com a resultat, primer, la implantació d’empreses provinents
de la ciutat comtal, i després la recepció de noves inversions, ja siguin de
capital autòcton o transnacional, durant les dècades dels anys 70, 80 i 90
del segle passat, període en què diversos municipis de la comarca passen
a situar-se entre els més importants de Catalunya pel que fa a l’ocupació
industrial.
I, en quart lloc, i això afecta especialment les inversions de capital estranger,
la mateixa ubicació del Vallès, a prop de la capital catalana, la disponibilitat
de mà d’obra qualificada a un cost raonable, i la proximitat a les grans infraestructures de transport de Catalunya com el port i l’aeroport de Barcelona
i els centre logístics.
Si ens situem en el moment actual, la informació disponible per al 2019
pel que fa a l’ocupació industrial és la de l’afiliació a la Seguretat Social.
Però aquesta informació no és del tot homogènia amb la del 1966. La raó
és que la del 1966, provinent de dades de la Cambra de Comerç i Indústria
de Barcelona, recollia el nombre de treballadors ocupats per establiments
industrials mentre que la Seguretat Social ofereix dades per centres de cotització. I tot i que per a la majoria d’empreses la ubicació de l’establiment
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i la del centre de cotització coincideixen, en el cas de les grans companyies
poden divergir, perquè no és estrany que aquestes corporacions tinguin la
planta (o plantes) de producció en una localització i el centre de cotització en
una altra (habitualment on també tenen la seu social). Aquesta discrepància
afavoreix estadísticament sobretot la ciutat de Barcelona, que és el lloc on
se sol situar el centre de cotització de les grans companyies.
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El resultat d’això és que actualment les dades d’ocupació industrial a la
capital catalana estan esbiaixades a l’alça i, en sentit invers, les d’alguns
municipis de l’entorn metropolità enregistren menys treballadors dels que hi
ha realment. El cas paradigmàtic és el de Martorell, on es troba l’establiment
de SEAT (més de 10.000 treballadors), però tota aquesta ocupació s’assigna
a Barcelona, que és on hi ha el centre de cotització.
Feta aquesta observació, les dades del 2019 corroboren la dinàmica que hem
exposat sobre la creixent importància industrial dels municipis vallesans.
Aquell any la capital catalana es mantenia com a primer centre industrial del
país, amb més de 75.000 treballadors enregistrats, però ara entre les principals localitats manufactureres del Principat, ja hi figuren bastants municipis
del Vallès, que ha esdevingut l’àrea capdavantera en el sector industrial. En
aquest grup de municipis en trobem de vella industrialització, com Terrassa,
Sabadell i Granollers, però la majoria són d’industrialització més tardana,
i han experimentat una forta expansió en els darrers cinquanta anys. Aquí
destaquen Rubí, Barberà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac,
Sant Cugat, Castellbisbal, les Franqueses, Polinyà, Parets, Lliçà de Vall i Sant
Quirze (gràfic 2).
Un darrer aspecte que crida l’atenció —i que considerarem més endavant—
és l’evolució de l’ocupació en els municipis amb més implantació industrial
el 1966. En la gran majoria de casos el nombre de treballadors es redueix de
manera molt acusada. Així, Barcelona passa de 395.000 treballadors censats
el 1966 a 75.000 el 2019 (que en realitat són bastants menys per l’efecte
estadístic dels centres de cotització que hem comentat). Terrassa, el segon
municipi industrial de Catalunya per ocupació, passa de 35.000 a poc més
d’11.500. I Sabadell, de més de 41.000 a 7.500. D’aquest grup de municipis
només n’hi ha cinc que guanyen ocupació entre aquests dos anys, dels quals
dos es troben al Vallès. És el cas de Granollers (de 6.300 a 7.000 efectius)
i, sobretot, de Rubí, que de tenir menys de 4.000 treballadors el 1966 se
situa en prop de 10.000 el 2019. Aquesta evolució de l’ocupació industrial
per municipis ja apunta una tendència: la pèrdua de llocs de treball en l’activitat manufacturera, un fenomen habitual, des de fa ja algunes dècades, en
els territoris de vella industrialització, i Catalunya i el Vallès no en són una
excepció (gràfic 3).
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Gràfic 2. Principals municipis industrials catalans per afiliació a la Seguretat
Social (2019)
Municipis del Vallès
Altres municipis
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu.

Gràfic 3. Evolució de l’ocupació industrial per municipis (1966-2010)
1966

2010

Font: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació (1966); Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (2010).
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El mapa 1 mostra la implantació de l’activitat econòmica a les set comarques
de la Regió Metropolitana de Barcelona (Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès
Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Alt Penedès i Garraf), i aporta una
imatge actual de la localització de la indústria. Hom pot observar que la capital catalana encara acull una part significativa de les empreses manufactureres del país a causa de les concentracions que trobem a la Zona Franca (el
primer polígon industrial de l’Estat, amb una extensió de 450 Ha) i les àrees
del Poble Nou / 22@ i Besòs / Bon Pastor. Però alhora aquest mapa també
reflecteix com l’activitat manufacturera s’ha estès cap al Baix Llobregat i el
Vallès en consonància amb les grans infraestructures viàries. En concret, el
Vallès està travessat per les principals vies de comunicació del Principat i
és al seu voltant on trobem les aglomeracions industrials més importants.
És el cas de l’autopista C-58 Barcelona-Sabadell-Terrassa, l’autopista C-33
Barcelona-Granollers, l’autovia C-17 Barcelona-Granollers-la Garriga, i l’autopista AP-7/B-30 (laterals) que creua la comarca des de Castellbisbal fins a
Montmeló, on conflueix amb la C-33.
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Mapa 1. Localització de l’activitat econòmica a la RMB

1. TERCIARI
logística Consum
oficines
comerç
transport hostaleria

oci
Camp golf

2. EQUIPAMENT
equipament pistes esportives
càmping

4.SERVEIS TÈCNICS
serveis tècnics
moviment de terres

3. INDÚSTRIA
indústria
factoria

Font: A. Font Arellano i L. Vecslir (2008).
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1.2. El sòl industrial al Vallès
La dotació de sòl industrial és un aspecte cabdal per a la implantació de
l’activitat productiva i en aquest àmbit els municipis del Vallès han estat particularment actius els darrers cinquanta anys. La política proactiva a nivell
local en la provisió de sòl és un dels factors que han permès la gran expansió
de l’activitat industrial a la comarca.
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Per disposar d’una visió retrospectiva acurada d’aquest aspecte, l’ideal fora
disposar de dades sobre l’evolució de la superfície industrial al llarg del
temps, però davant la dificultat d’obtenir informació fiable al respecte s’ha
optat per treballar amb dades del nombre de polígons per any de creació. És
clar que aquest és un indicador imperfecte, per la variabilitat en la superfície
dels polígons, però la desagregació de la informació pel Vallès Occidental i
l’Oriental i l’anàlisi de la tendència aporten uns resultats que previsiblement
no diferiran dels que s’obtindrien si la variable considerada fos la superfície
de sòl.
La informació disponible indica que el 2017 existien 130 polígons industrials
al Vallès Occidental i 111 a l’Oriental. D’aquests, només un 17,1% en el cas
del Vallès Oriental i del 20,0% al Vallès Occidental es van crear abans del
1970. En els vint anys del 1970 al 1990 es van crear el 44,5% dels polígons
del Vallès Occidental i el 36,0% dels de l’Oriental. El període de més expansió en ambdós casos correspon als anys 1991-2000, quan es van crear el
21,5% dels polígons del Vallès Occidental i el 20,7% dels del Vallès Oriental.
Aquesta dinàmica s’alenteix en ambdós casos en els darrers vint anys, i hi
té bastant a veure la recessió econòmica del 2008-2012; però l’alentiment
és superior al Vallès Occidental que a l’Oriental, atès que en aquesta darrera
comarca entre el 2000 i el 2017 encara es van crear el 26,1% dels polígons,
mentre que en el cas del Vallès Occidental la xifra es reduí al 16,9%. Això
indicaria que el ritme de dotació de sòl industrial al Vallès Occidental ja ha
començat a suavitzar-se, mentre que el Vallès Oriental mostra un dinamisme
relatiu superior.
Les dades de superfície total de polígons d’activitat l’any 2018 serveixen per
completar aquesta anàlisi i aporten una informació útil sobre la situació de
cada comarca pel que fa a la dotació de sòl. En aquest punt convé assenyalar
que, amb el temps, l’activitat estrictament manufacturera va perdent importància pel que fa a l’ocupació del sòl i, cada cop més, en els nous polígons
trobem implantacions d’empreses del sector terciari, sobretot de la logística
i el transport i de diverses activitats de serveis, que ocupen una part creixent
de l’espai. La mateixa denominació de «polígons d’activitat» ja suggereix la
presència d’un mix de sectors, i en alguns casos —Can Sant Joan a Sant
Cugat, per exemple— la implantació estrictament manufacturera ja és
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minoritària. Tanmateix, com que l’expansió de les activitats no industrials és
un fenomen general, aquesta circumstància no distorsiona les conclusions
que es poden obtenir sobre la presència de la indústria.
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Quan es considera la superfície total dels polígons d’activitat a Catalunya, la
posició capdavantera, de manera destacada, correspon al Vallès Occidental,
que el 2018 comptava amb una dotació de 4.700 Ha, i a continuació se situen
el Baix Llobregat (2.900 Ha) i el Vallès Oriental (2.500 Ha). En posicions més
endarrerides trobem el Tarragonès —amb una considerable presència del
complex petroquímic— i el Barcelonès, que gràcies a la gran importància de
la capital catalana havia estat la comarca capdavantera fins a la dècada dels
60 del segle passat (gràfic 4). Veient la diferència entre la dotació de sòl als
dos Vallesos hom pot inferir que en el cas del Vallès Oriental encara hi ha un
marge considerable per a la nova provisió de sòl industrial, fet que suggereix
que aquest territori pot ser el que aculli les noves implantacions —sobretot
de mitjana i gran dimensió— que busquin una ubicació propera a la capital
catalana.
El darrer aspecte que cal considerar en l’anàlisi del sòl industrial és el de
l’ocupabilitat dels polígons d’activitat, ja que aquesta variable ens dona una
idea de la disponibilitat de sòl existent per acollir noves inversions. Aquí cal
tenir present que ocupabilitat no necessàriament comporta activitat econòmica, perquè podem trobar polígons amb una elevada ocupabilitat sense
que les empreses que van construir les instal·lacions estiguin operatives.
Aquesta circumstància s’accentua a partir del 2008 amb el tancament de
centres productius degut a la regressió en l’activitat industrial (sense que a
hores d’ara, tot i la recuperació que té lloc a partir del 2012, s’hagin ocupat
molts dels espais abandonats). Això explica que l’ocupabilitat efectiva dels
polígons sigui inferior a l’ocupabilitat teòrica que reflecteixen les dades, que
es basen en el criteri de sòl edificat. En aquest sentit el valor de l’ocupabilitat dels polígons indicaria el límit superior que s’assoliria si totes les plantes
existents estiguessin en funcionament.
Fet aquest incís, les dades sobre ocupabilitat mostren un fet interessant,
consistent amb el que hem exposat sobre l’evolució territorial de la indústria.
Hom pot observar com el màxim grau d’ocupabilitat teòrica, amb una ràtio
del 83%, correspon al Barcelonès, que ha estat el nucli de la industrialització del país, i disminueix així que ens allunyem geogràficament d’aquesta
comarca. Després del Barcelonès l’ocupabilitat teòrica més elevada la trobem al Baix Llobregat (81%), i a continuació al Vallès Occidental i el Vallès
Oriental, en ambdós casos amb participacions properes al 80%. Tenint en
compte aquest valor i el que hem comentat sobre l’ocupabilitat efectiva, no
sembla que en el territori vallesà a curt i mitjà termini hi hagi un problema de
disponibilitat de sòl per a noves implantacions industrials, llevat dels colls
d’ampolla que es puguin donar en algun cas puntual (gràfic 5).
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Gràfic 4. Superfície total dels polígons d’activitat en hectàrees (2018)
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Font: SIPAE (Diputació de Barcelona).

Gràfic 5. Ocupabilitat dels polígons d’activitat econòmica a les comarques de
Barcelona, en % (2018)

Font: SIPAE (Diputació de Barcelona).
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2. Anàlisi econòmica: evolució recent i situació actual de la indústria del Vallès
2.1. Algunes dades bàsiques sobre la indústria vallesana
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Abans ja hem vist que al Vallès hi ha municipis tant de vella industrialització
com d’industrialització més recent. I el fet que al llarg del temps sempre
hi hagi hagut implantacions industrials fa de la comarca un territori amb
una forta especialització en l’activitat manufacturera, com ho reflecteixen
les dades de l’estructura sectorial, tant en el cas del Vallès Occidental com
en el de l’Oriental.
Un fenomen recurrent des de fa dècades a les economies avançades és la
pèrdua de pes relatiu del sector industrial en favor de les activitats de serveis, i el Vallès no n’és una excepció. Però el que és rellevant en aquest cas
és que, tot i la disminució del pes relatiu, la participació de la indústria en
el PIB de la comarca assoleix uns valors força elevats, molt per damunt de
la mitjana catalana i d’altres regions europees de llarga tradició industrial.
Així, al Vallès Occidental el pes de la indústria en el PIB comarcal el 2016
(darrer any del qual es tenen dades) era del 28,8%, havent perdut més de
10 punts percentuals des del 2001, exercici en què la ràtio se situà en el
37,0%. Al Vallès Oriental la participació de la indústria en el PIB és bastant
més elevada, i el que és més significatiu, presenta una davallada molt suau
entre el 2001 (44,6%) i el 2016 (41,2%). Les dades que acabem d’exposar fan
del territori vallesà un dels que presenten una especialització relativa més
elevada en la indústria de tota la Unió Europea. A tall indicatiu assenyalem
que al conjunt de Catalunya el 2016 la ràtio PIB industrial / PIB total se
situava en el 21,1%.
La forta especialització relativa de la comarca en l’activitat industrial també
explica l’elevada participació del sector transformador del Vallès en el conjunt del país, que el configura com el veritable motor productiu de Catalunya.
Si considerem la sèrie 2001-2016 es pot observar com el pes de la indústria
vallesana en el total del Principat en termes de PIB se situa gairebé sempre per damunt del 25%, una participació considerablement superior a la
que manté en les altres dues grans branques d’activitat, la construcció i els
serveis, en les quals la participació de la comarca a nivell català en aquests
anys es troba al voltant del 16% i del 15% respectivament (gràfic 6).
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Gràfic 6. Aportació del Vallès al valor afegit brut (VAB) sectorial de
Catalunya (2000-2018)
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Font: elaboració pròpia sobre dades d’IDESCAT.

2.2. Composició sectorial de la indústria vallesana i canvis més
significatius
Un tret característic de la indústria del Vallès, igual que de la del conjunt
de Catalunya, és la seva elevada diversificació sectorial, que es tradueix en
una presència significativa de la comarca en la pràctica totalitat d’activitats
productives. Aquesta circumstància és molt positiva, ja que entre altres implicacions, permet compensar els xocs externs negatius que afecten alguns
sectors amb el bon comportament d’altres branques, perquè fins i tot en els
moments més crítics del cicle econòmic hi ha activitats que mostren una
evolució positiva, com posa en evidència l’experiència recent amb la crisi
dels anys 2008-2012.
La diversificació sectorial de la indústria del Vallès queda ben reflectida en
el fet que tant l’any 2000 com el 2018, de les 12 principals branques industrials segons la CCAE (Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques), en
10 casos la participació de l’ocupació respecte al total comarcal era superior
al 5%. Les excepcions es troben en les activitats de productes minerals no
metàl·lics (amb un pes del 2,0%) el 2018 i el cas particular de les indústries
extractives, d’energia, gas i aigua, amb una participació del 0,8%, i en la
qual l’efecte estadístic associat als centres de cotització comporta un biaix a
la baixa en la comptabilització de la seva ocupació a la comarca.
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El quadre 1 reflecteix la distribució per branques de l’ocupació a la indústria
del Vallès i de Catalunya els anys 2000 i 2018, la qual cosa permet una anàlisi comparativa. Si considerem quins són els sectors que guanyen i perden
pes en aquest període es constata que hi ha una acusada correlació entre
el que succeeix al Vallès i al conjunt del país, circumstància que tampoc
no hauria de sorprendre’ns si tenim en compte l’elevada participació que
tenen la majoria de branques productives de la comarca en el total català,
tant en termes de PIB com d’ocupació. D’altra banda, la comparativa entre
aquests dos exercicis també serveix per veure si hi ha alguna relació entre
les variacions en el pes relatiu de cada branca i el seu comportament pel que
fa a l’evolució de l’ocupació al llarg d’aquest període (expansió, estabilitat o
regressió), aspecte que es tracta més endavant.
Quadre 1. Distribució percentual de l’ocupació per branques de la
indústria
		Vallès			Catalunya
2000		2018
2000		2018
Extractives, energia, gas i aigua
0,8		 0,8
2,5		 3,1
Alimentació, begudes i tabac
5,9		 7,9
10,4		 17,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat
15,4		 7,8
15,0		 7,2
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats
6,8		 7,4
8,9		 6,6
Indústries químiques i farmacèutiques
8,7		 16,4
8,8		 12,2
Cautxú i plàstic
8,0		8,3
5,0		4,9
Productes minerals no metàl·lics
2,9		 2,0
3,9		 2,4
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 19,1		 17,1
14,2		 12,8
Maquinària i equips mecànics
8,7		 11,6
6,4		 10,3
Maquinària i equips elèctrics i electrònics
8,5		 5,7
8,2		 4,3
Material de transport
7,5		7,0
8,7		9,2
Indústries diverses (incloent reciclatge)
7,7		 8,0
8,0		 9,3
100,0		100,0
100,0		100,0

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2000 els dos sectors amb més presència pel nombre d’ocupats al Vallès
i a Catalunya eren els de la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
i el del tèxtil, confecció, cuir i calçat, amb una considerable diferència sobre
la resta. Al llarg del període 2000-2018 ambdues branques experimenten un
retrocés en la seva participació, que tanmateix és força més acusat en el cas
del tèxtil. Així, mentre que la metal·lúrgia cau dos punts percentuals (passa
del 19,1% al 17,1%) el tèxtil ho fa en 7,6 punts i passa del 15,4% al 7,8%, i
unes variacions semblants tenen lloc al conjunt català.
Aquí convé recordar que ambdós sectors estan considerats de tecnologia
baixa per l’OCDE i que es tracta d’unes activitats que, des de fa dècades,
estan força exposades a deslocalitzacions productives i a la competència
creixent dels nous països industrials, tant del Nord d’Àfrica com del Sud-est
d’Àsia i la Xina. I com veurem, la seva pèrdua de pes relatiu va acompanyada
d’un fort retrocés en l’ocupació al llarg d’aquest període. Val a dir, però, que
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tot i la davallada que experimenta, la branca metal·lúrgica el 2018 encara
mantenia la posició capdavantera pel nombre d’ocupats al Vallès, mentre
que a Catalunya se situava en segona posició, darrere de l’alimentació.
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Un altre sector que perd pes de manera significativa és el de la maquinària i equips elèctrics i electrònics, que al Vallès passa d’aportar el 8,5% de
l’ocupació industrial de la comarca l’any 2000 al 5,7% el 2018 mentre que a
Catalunya encara experimenta una davallada més important. Aquest retrocés s’explica en part pel cessament de l’activitat de dues plantes d’empreses
multinacionals, la de Sharp a Sant Cugat i la de Sony a Viladecavalls, ambdues fabricants de televisors. L’activitat productiva a les instal·lacions d’aquestes companyies l’han continuat FICOSA i CIRSA respectivament, però amb
una plantilla més reduïda.
Entre les branques que guanyen pes n’hi ha una que ho fa de manera espectacular i que gairebé dobla la seva importància: es tracta de la químicafarmacèutica, que al Vallès passa del 8,7% al 16,4% (del 8,8% al 12,2%
a Catalunya). Aquest és un aspecte força positiu ja que l’activitat química
es considera de tecnologia mitjana alta, mentre que la farmacèutica és de
tecnologia alta, i en ambdues activitats es fabriquen productes d’elevat valor
afegit.
Dos sectors que també milloren el seu pes relatiu —bé que d’una manera menys accentuada— són els de la construcció de maquinària i equips
mecànics, catalogat de tecnologia mitjana alta, i el de l’alimentació, que
està classificat com de tecnologia baixa, un criteri que actualment podria
ser discutit. En el primer cas, l’avenç és de 2,9 punts percentuals (del 8,7%
al 11,6%) i en el segon de dos punts (del 5,9% al 7,9%). En el conjunt de
Catalunya la branca de l’alimentació és la que mostra una expansió més important: passa del 10,4% al 17,7% i el 2018 es converteix en la primera activitat de la indústria del Principat per nombre de treballadors, a considerable
distància de la metal·lúrgia (12,8%) i de la química-farmacèutica (12,2%).
En canvi, al Vallès el sector de l’alimentació figurava en sisè lloc atenent
al nombre de treballadors, amb una participació del 7,9% en l’ocupació industrial de la comarca, un registre semblant al de les branques del cautxú
i plàstic, indústries manufactureres diverses, tèxtil, paper i arts gràfiques i
material de transport.
2.3. El comportament del valor afegit brut (VAB)
L’evolució del valor afegit brut industrial al Vallès entre el 2001 i el 2016 reflecteix clarament les diferents fases del cicle econòmic, una circumstància
que es repeteix quan considerem el comportament de l’activitat productiva a
les set comarques de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) i al conjunt
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català. El gràfic 7 mostra l’evolució en números índex fins al 2016 —darrer
any del qual hi ha disponibles dades comarcalitzades d’aquesta variable—
prenent com a base l’exercici del 2001. Es pot observar com el VAB industrial
experimenta un creixement apreciable fins al 2006, mentre que en els anys
2008-2010 pateix els efectes de la recessió econòmica i davalla considerablement. Tanmateix, a partir del 2011 presenta un creixement continuat, i
s’anticipa en la seva recuperació tant a la indústria del conjunt de la RMB
com a la de Catalunya. El 2016 el VAB industrial vallesà en valors corrents
havia augmentat un 35,4% respecte al 2001, un registre superior al del total
del Principat (+30,7%) i molt per damunt del de les set comarques que integren la RMB (+11,5%).
Considerem ara l’aportació del VAB dels sectors industrials del Vallès en el
conjunt de Catalunya, un registre que ens aporta una idea clara de la importància que té la comarca en la indústria del país en les diferents activitats
productives. Novament les darreres dades disponibles corresponen al 2016.
Un primer tret significatiu és que de les tretze branques considerades, en vuit
casos la participació del Vallès supera el 30%, en tres casos més la xifra se
situa entre el 20% i el 30% i només en una activitat —la d’extractives, energia elèctrica, gas, aigua i residus— la ràtio es troba per sota del 10%. Això
ja indica que l’elevada participació de la indústria del Vallès en el conjunt
català és una conseqüència directa de la forta presència que té la comarca
en la gran majoria d’activitats manufactureres (gràfic 8).
La posició capdavantera correspon a la branca de transformats de cautxú
i plàstic, en la qual el 2016 prop de la meitat del VAB del país (en concret,
el 47,4%) el generaven empreses vallesanes. Amb valors propers al 40%
trobem quatre branques, de les quals dues són de tecnologia mitjana alta
(productes electrònics, informàtics i òptics i productes farmacèutics), una de
tecnologia mitjana alta (química i refinament de petroli) i una de tecnologia
baixa (metal·lúrgia i productes metàl·lics). La participació del tèxtil, confecció, cuir i calçat, que històricament havia tingut gran importància a ciutats
com Sabadell i Terrassa, el 2016 encara representava més del 31% del VAB
català del sector.
En canvi, el pes del material de transport davalla fins al 20,7%. Les empreses
d’aquesta activitat havien tingut una implantació important al Vallès en el
segment de fabricació de motocicletes, amb els establiments de les empreses Nacional Motor (Derbi), Yamaha i Honda. Però les dues primeres ja fa
alguns anys que van clausurar les instal·lacions a Martorelles i Palau-solità
i Plegamans, i només la darrera manté una activitat més vinculada al servei
postvenda a Santa Perpètua de Mogoda. Actualment només opera en aquest
segment Sherco, a Caldes de Montbui. Val a dir, però, que indirectament
el Vallès participa de manera significativa en l’activitat del sector català de
l’automoció, ja que moltes empreses fabricants de components per a SEAT
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Gràfic 7. Evolució del VAB industrial en números índex (2001-2016)
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Font: elaboració pròpia sobre dades d’IDESCAT.

Gràfic 8. Aportació del Vallès al valor afegit brut (VAB) de les branques de la
indústria catalana (2016)

Font: elaboració pròpia sobre dades d’IDESCAT i de l’Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya.
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i Nissan es troben a la comarca. Però la producció d’aquestes companyies a
efectes estadístics figura en les branques de transformats de cautxú i plàstic,
metal·lúrgia i productes metàl·lics i productes informàtics, electrònics i òptics.
Un aspecte que crida l’atenció és el relativament baix valor que assoleix
la branca de l’alimentació, begudes i tabac (13,1% del VAB regional), que
és juntament amb les indústries químiques i farmacèutiques l’activitat que
presenta un millor comportament de la producció en aquests anys.
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2.4. El comportament de l’ocupació
Quan en comptes del VAB s’analitza l’ocupació, que es mesura pel nombre
d’afiliats a la Seguretat Social, cal tenir present l’efecte estadístic degut a
la discrepància, que afecta sobretot les grans empreses, entre el centre de
cotització i l’establiment, amb la qual cosa les dades corresponents al Vallès
presenten un biaix a la baixa. Tanmateix, la importància d’aquest biaix no
modifica ni la tendència ni les conclusions que s’obtenen. Ara l’anàlisi per
branques es pot estendre en el temps i abasta l’interval 2000-2018, un període prou ampli per copsar novament el comportament d’aquesta variable al
llarg de totes les fases del cicle econòmic.
Si considerem la participació de l’ocupació de les diferents branques industrials del Vallès en el conjunt català, els resultats a què s’arriba són bastant
semblants als que han aparegut quan ens hem referit al VAB.
Novament la branca que presenta una participació més alta pel nombre
d’ocupats és la dels transformats de cautxú i plàstic, que en els darrers anys
ha aportat més del 45% de l’afiliació total d’aquesta activitat a Catalunya.
Després trobem tres sectors que el 2018 tenien una participació propera al
35%. Es tracta de la maquinària i equips elèctrics i electrònics, metal·lúrgia
i fabricació de productes metàl·lics i la indústria química-farmacèutica. Amb
una participació igualment remarcable, d’entre el 25% i el 30%, figuren tres
branques més: paper i arts gràfiques, maquinària i equips mecànics i tèxtil,
confecció, cuir i calçat. La branca d’alimentació, begudes i tabac mostra un
valor baix i tots els anys se situa per sota del 15%, mentre que en el cas
de les activitats extractives, d’energia elèctrica, gas i aigua, el registre en
cap moment arriba al 10%. L’ocupació d’aquesta branca en l’àmbit català es
troba molt concentrada al Barcelonès, que és on tenen la seu les principals
empreses del país (gràfic 9).
Mentre que l’evolució del VAB industrial al Vallès al llarg del període 20012016 experimenta un comportament global positiu, les dades de l’ocupació
presenten més ombres que llums. Al conjunt de la indústria entre els anys
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Gràfic 9. Participació del Vallès a l’ocupació industrial de Catalunya (2000-2018)
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Extractives, energia, gas i aigua
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats
Productes minerals no metàl·lics
Maq. i equips elèctrics i electrònics
TOTAL

Alimentació, begudes i tabac
Indust. químiques i farmacèutiques
Metal·lúrgia i fabricació productes metàl·lics
Material de transport

Tèxtil, confecció, cuir i calçat
Cautxú i plàstic
Maquinària i equips mecànics
Indústries diverses (incl. reciclatge)

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.

2000 i 2018 la comarca va perdre 43.800 llocs de treball, dada que representa una caiguda en l’ocupació del 26,4%. I el més significatiu és que dels 12
sectors considerats només el de l’activitat química-farmacèutica va augmentar el nombre d’afiliats, la qual cosa ja dona una idea de quina ha estat la
tendència general en el comportament d’aquesta variable. Els gràfics 10 i 11
mostren l’evolució de l’ocupació en valors absoluts i números índex respectivament, i permeten apreciar, per un costat, el comportament de l’afiliació
a la Seguretat Social en nombre d’efectius, i per l’altra, la seva variació en
termes percentuals.
Així, la branca química-farmacèutica —que, recordem-ho— comprèn una
activitat de tecnologia mitjana alta, la química, i una altra de tecnologia alta,
la farmacèutica, durant aquests anys augmenta l’afiliació a la Seguretat Social un 38,1%, creant 5.500 llocs de treball, un registre certament remarcable. Com també ho és que la major creació d’ocupació tingui lloc a partir del
2012, amb la recuperació de l’activitat econòmica. El sector de l’alimentació,
per la seva part, manté una considerable estabilitat i el 2018 la variació de
l’ocupació respecte a l’any 2000 era gairebé imperceptible. En canvi, la branca
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de maquinària i equips mecànics presenta més oscil·lacions, reflectint les
fases del cicle econòmic, circumstància que tampoc no és sorprenent si tenim en compte que és una activitat amb un fort component exportador. L’any
2018 el seu nombre d’afiliats només era un 1,8% inferior al del 2000.

48

En el gràfic 10a es pot apreciar que l’any 2000 les dues activitats amb més
afiliats a la Seguretat Social, amb una considerable diferència sobre la resta,
eren les de la metal·lúrgia i productes metàl·lics i la del tèxtil, confecció,
cuir i calçat, però ambdues pateixen una forta caiguda de l’ocupació, més
acusada en el cas del tèxtil que en el de la metal·lúrgia. En efecte, la branca
tèxtil perd entre aquests dos exercicis el 62,6% dels seus efectius (16.000
treballadors), mentre que en la metal·lúrgia la davallada és del 34,3%, que
va comportar la destrucció de quasi 11.000 llocs de treball. És interessant
observar que en el tèxtil el màxim retrocés té lloc abans de la recessió, en
els anys 2000-2009, fet que indica que aquest fenomen té una dimensió
estructural, més enllà dels avatars del cicle econòmic. En canvi, en el cas de
la metal·lúrgia la pèrdua forta d’ocupació s’esdevé en el període 2007-2013,
cosa que suggereix que aquí pesa més el component cíclic que l’estructural.
També és remarcable que en ambdós casos s’apreciï una lleugera recuperació de l’afiliació des del 2013, en consonància amb el comportament globalment positiu de l’activitat econòmica.
Altres sectors que també presenten una acusada regressió en l’ocupació en
valors absoluts i relatius són el de maquinària i equips elèctrics i electrònics,
que veu com l’afiliació es redueix a menys de la meitat (cau un 51,1%), i el
de productes minerals no metàl·lics —bàsicament materials per a la construcció—, que davalla un 50,0%, si bé en aquest darrer cas la minva total
en el nombre d’efectius és considerablement menor. En la branca electrònica
un factor que ajuda a explicar el comportament de l’ocupació és la clausura
de les activitats de Sharp a Sant Cugat i de Sony a Viladecavalls, que eren,
amb diferència, les dues empreses amb un nombre més alt de treballadors.
Un altre sector amb una marcada evolució a la baixa de l’ocupació (-31,6%)
és el de material de transport, que acusa els tancaments de les plantes de
fabricació de motocicletes. Entre les branques que experimenten un menor
retrocés en l’afiliació (inferior al 30%) figuren les de transformats de cautxú
i plàstic, les indústries manufactureres diverses, la fabricació de paper i arts
gràfiques i les activitats extractives, d’energia elèctrica, gas i aigua.
L’accentuada pèrdua d’ocupació que experimenta la gran majoria de sectors
al llarg d’aquest període ha comportat que malgrat la recuperació de l’afiliació en els anys 2013-2015, a hores d’ara els nivells d’ocupació encara es trobin, en la majoria d’activitats, lluny dels que hi havia fa vint anys (gràfic 10b).
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Gràfic 10a. Evolució del nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la indústria del
Vallès per branques (2000-2018)
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Gràfic 10b. Evolució del nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la indústria del
Vallès per branques, en números índex (2000-2018)

Extractives, energia, gas i aigua
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats
Productes minerals no metàl·lics
Maq. i equips elèctrics i electrònics
TOTAL

Alimentació, begudes i tabac
Indust. químiques i farmacèutiques
Metal·lúrgia i fabricació productes metàl·lics
Material de transport

Tèxtil, confecció, cuir i calçat
Cautxú i plàstic
Maquinària i equips mecànics
Indústries diverses (incl. reciclatge)

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.
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2.5. La dimensió de les empreses industrials
Les dades d’afiliació a la Seguretat Social també ens aporten informació
sobre la grandària de les empreses. Aquí d’entrada convé recordar el tòpic
—cert— que Catalunya és un país de petites i mitjanes empreses (PIME), un
fenomen que es reflecteix clarament en l’activitat industrial. La situació del
sector productiu del Vallès corrobora aquesta afirmació.
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Per dur a terme l’anàlisi, les empreses es desagreguen en quatre segments
atenent a la seva dimensió: micro (d’1 a 10 treballadors), petites (d’11 a 50
treballadors), mitjanes (de 51 a 250 treballadors) i grans (més de 250 treballadors). Per cada segment s’indica quin és el percentatge d’ocupació total
que li correspon; això comporta que la suma dels valors que figuren en les
franges del mateix color per cada àmbit territorial (Vallès Occidental, Vallès
Oriental i Catalunya) en el gràfic 11 ha de ser igual a 100.
Comencem amb el Vallès Oriental. Un primer aspecte que crida l’atenció és
que tan sols en sis dels dotze sectors industrials de referència el 2018 hi
havia empreses amb una afiliació superior a 250 persones. D’aquestes branques només en dues les grans companyies aporten més del 25% de l’ocupació: es tracta de la de maquinària i equips elèctrics i electrònics (33,1% de
l’ocupació total), i la d’indústria química-farmacèutica (28,0%).
En canvi, en els segments de les micro, petites i mitjanes empreses hi són
representades totes les activitats industrials. Però el grup que contribueix
més a l’afiliació és el de les mitjanes empreses, on trobem quatre sectors
amb una participació en l’ocupació total superior al 50%: els del paper i arts
gràfiques (57,5%), tèxtil, confecció, cuir i calçat (54,7%), químic-farmacèutic
(53,0%) i material de transport (50,7%).
En la categoria de les petites empreses les aportacions més importants
corresponen a la maquinària i equips mecànics (41,3% de l’ocupació total),
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (39,0%), extractives, energia elèctrica, gas i aigua (37,1%) i alimentació, begudes i tabac (35,7%). En
l’àmbit de les microempreses l’hegemonia correspon a les indústries manufactureres diverses (40,4% de l’ocupació total).
La situació no és gaire diferent al Vallès Occidental, si bé ara guanya importància el segment de les grans empreses, on són presents deu dels dotze
sectors. En aquest grup domina clarament l’activitat de material de transport, que representa el 61,0% de l’ocupació total de la branca, molt per davant de la indústria química-farmacèutica (36,5%) i de la maquinària i equips
elèctrics i electrònics (32,8%).
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Gràfic 11. Distribució de l’ocupació per grandària d’empresa i sector (2018)
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Extractives, energia, gas i aigua
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats
Productes minerals no metàl·lics
Maq. i equips elèctrics i electrònics

Alimentació, begudes i tabac
Indust. químiques i farmacèutiques
Metal·lúrgia i fabricació productes metàl·lics
Material de transport

Tèxtil, confecció, cuir i calçat
Cautxú i plàstic
Maquinària i equips mecànics
Indústries diverses (incl. reciclatge)

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.

En la resta de segments, tal com succeïa al Vallès Oriental, hi són presents
els 12 sectors. En el grup de les mitjanes empreses ara la màxima contribució a l’ocupació correspon a les activitats extractives, energia elèctrica, gas
i aigua (47,7% del total d’aquesta branca), per davant del sector químic-farmacèutic (42,3%) i del paper i arts gràfiques (42,0%). En la categoria de les
empreses de petita dimensió, la posició capdavantera correspon a la construcció de maquinària i equips mecànics, que aporta el 40,9% de l’ocupació
total d’aquesta branca; però després la contribució dels diferents sectors
a l’ocupació total es troba bastant equilibrada. Finalment, en la categoria
de les microempreses, novament el sector que més contribueix a l’ocupació
total és el de les indústries manufactureres diverses (33,3%), seguit de prop
per la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (21,4%).
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3. Àmbit empresarial
3.1. Algunes consideracions obligades
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Per dur a terme una anàlisi acurada de la situació de les empreses industrials vallesanes l’ideal fora disposar de les dades econòmiques bàsiques (facturació o ocupació) per establiments, ja que així podríem assignar l’activitat
econòmica de l’empresa a la ubicació geogràfica on realment es desenvolupa, però malauradament avui dia no es pot comptar amb aquesta informació.
La facturació per establiment, com a concepte, no ha estat mai disponible,
tot i que a la pràctica en el cas de les empreses uniplanta (que són la gran
majoria de les de dimensió petita i mitjana) la facturació de l’empresa i de
l’establiment, evidentment, coincideixen. En canvi, en el cas de les companyies multiplanta —situació habitual en moltes grans companyies i també
en algunes de grandària mitjana— actualment és inviable conèixer la facturació per establiment, llevat dels casos en què aquesta informació s’obtingui
directament de l’empresa.
Pel que fa a l’ocupació, les dades que existeixen són les d’afiliació a la Seguretat Social. Tanmateix, aquest organisme no ofereix informació individualitzada per centres de cotització. L’altra font estadística sobre el nombre de
treballadors per establiment ha estat durant anys el REIC (Registre d’Establiments Industrials de Catalunya), però aquest registre va desaparèixer el
2011 i per això des d’aquell any no és possible disposar de dades al respecte.
Amb aquest panorama l’anàlisi de les empreses industrials vallesanes es
basa en les dades del SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibérico), que
aporta informació economicofinancera de les empreses d’Espanya i Portugal
que cada exercici dipositen els comptes al Registre Mercantil (dipòsit obligatori), i que en el nostre cas corresponen al 2017 (darrer any del qual es
disposa de dades completes). Un punt important que convé remarcar és que
la informació economicofinancera que es diposita al registre és consolidada,
és a dir, pren com a subjecte l’empresa, la qual cosa implica algunes limitacions en una anàlisi de tipus territorial.
Aquí el primer que cal esmentar és que, al tractar-se de dades consolidades
a nivell d’empresa, la informació sobre les dues variables més rellevants
per a nosaltres, la facturació i l’ocupació, fan referència a l’activitat global
de cada companyia, i en termes de localització aquesta activitat s’imputa
íntegrament al lloc on es troba la seu de l’empresa.
En el cas de la facturació això significa que la xifra registral no correspon
exclusivament al valor de la producció sinó que fa referència al valor total de
les vendes, la qual cosa comporta que en alguns casos aquestes vendes tam-
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bé incloguin el valor de les importacions que les empreses ibèriques fan a
altres empreses del mateix grup corporatiu i que es comercialitzen al territori
espanyol. En aquests casos, que afecten sobretot grans corporacions, el valor de la facturació serà superior al valor monetari de la producció pròpia. En
l’àmbit vallesà aquesta és la situació, per exemple, de Boehringer-Ingelheim,
que a més de produir especialitats farmacèutiques a Sant Cugat també distribueix productes importats d’altres plantes europees.
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Una altra limitació inherent a les dades consolidades és que la informació
economicofinancera es refereix a l’empresa com un tot, sense que es pugui
desagregar per establiments. Aquesta circumstància repercuteix directament, en primer lloc, en les empreses multiplanta, ja que impossibilita conèixer quina és la facturació o ocupació de cada factoria. També té implicacions
quan la seu de l’empresa i de l’establiment productiu no coincideixen, ja que
tota l’activitat de l’empresa s’assigna al lloc on es troba la seu i no a on es
du a terme la producció. Aquest és el cas de Nestlé, que té la seu per a Espanya i Portugal a Esplugues de Llobregat, però té deu plantes de producció
a la Península, de les quals només una a Catalunya (Girona). Òbviament, en
aquest cas, la xifra disponible tant de facturació com d’ocupació està molt
sobredimensionada pel que fa a l’activitat real de l’empresa al Principat. A
més, caldria afegir que en el cas de la facturació aquesta xifra també inclou
el valor de la producció importada, amb la qual cosa ens trobem amb un
doble biaix a l’alça.
Un cop exposades les principals distorsions que comporta utilitzar les dades
del SABI, i assumint que aquesta base de dades és a hores d’ara l’única font
d’informació disponible per dur a terme l’anàlisi que ens interessa, per mantenir un criteri homogeni i coherent, en els apartats que segueixen la situació de les principals empreses industrials del Vallès en el context català té
lloc respectant el criteri de l’esmentada base. Això vol dir que considerarem
companyies vallesanes únicament aquelles que tenen la seu a la comarca,
amb independència de la ubicació dels centres productius.
3.2. Les principals empreses industrials del Vallès per facturació
Tenint en compte les limitacions que acabem d’exposar, els gràfics 12 i 13
mostren les 50 primeres empreses industrials de Catalunya i del Vallès per
facturació. Aquí, la discrepància entre la ubicació de la seu i la del centre
productiu comporta que en alguns casos l’activitat de l’empresa s’imputi a la
localització de la seu —sovint Barcelona— i no a on té lloc realment la producció. Aquesta és la situació de Cobega Embotellador, que té a Martorelles
la planta de fabricació de begudes, mentre que la seu de l’empresa es troba
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a Esplugues de Llobregat. El mateix succeeix amb Henkel Ibérica, que té la
principal planta de fabricació a Espanya a Montornès, però la seu es troba,
novament, a la ciutat comtal.
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La situació es repeteix amb Novartis Farmacéutica, que té a Barberà la principal planta de producció a la Península, però en canvi, altre cop, la seu es
troba a Barcelona, a on s’assigna tota l’activitat de la companyia (i aquí,
igual que succeïa amb Boehringer-Ingelheim, les dades de facturació també
inclouen els medicaments importats per l’empresa, motiu pel qual novament
apareix un doble biaix a l’alça pel que fa al valor d’aquesta variable). Idèntica
situació afecta el Grupo General Cable, igualment amb seu a Barcelona i
plantes a Montcada i Reixac i Manlleu (tot i que en el moment de redactar
aquestes línies la companyia es troba immersa en un procés de reestructuració que possiblement acabarà amb el tancament d’ambdues instal·lacions).
Un altre cas és el de Kao Corporation, amb seu a Barberà, però que només té
dues de les tres plantes catalanes al territori vallesà: la mateixa de Barberà
i la de Mollet, mentre que la tercera s’ubica a Olesa de Montserrat (el Baix
Llobregat). I un darrer exemple és el de Global Steel Wire —pertanyent al
grup CELSA (Compañía Española de Laminación)—, que té la seu a Cerdanyola i dues plantes productives, una en aquest municipi i l’altra a Santander.
Finalment trobem aquells casos en què la producció de l’empresa té lloc al
Vallès però la seu de la companyia es troba fora del Principat. Aleshores
l’activitat de l’empresa no es recull si únicament considerem les companyies
catalanes —en el sentit de tenir la seu a Catalunya—, que són les que constitueixen el nostre àmbit de referència. Això és el que succeeix, per exemple,
amb Bosch Sistemas de Frenado, una important empresa de la indústria auxiliar de l’automoció que du a terme l’activitat productiva a Lliçà d’Amunt,
però té la seu a Madrid.
Considerant la localització de la seu, al Vallès figuren 11 de les 50 primeres
empreses industrials del Principat. La companyia capdavantera a la comarca és CELSA, que se situa en el desè lloc en l’àmbit català i és de capital
autòcton. Tanmateix, la seva xifra de facturació, al voltant de 1.000 milions
d’euros el 2017, es troba molt allunyada de l’empresa líder, SEAT, que aquell
any va facturar més de 10.000 milions.
De les empreses industrials vallesanes que figuren entre les 50 primeres de
Catalunya cal destacar tres aspectes. En primer lloc, que la comarca està
infrarepresentada pel que fa a les grans companyies, si tenim en compte la
importància que té en el context català en termes de producció (recordem
que el Vallès aporta el 27% del VAB industrial del Principat, mentre que
només acull 11 de les 50 primeres empreses industrials catalanes). La principal causa d’això, com ja hem exposat, és l’efecte estadístic, negatiu per al
Vallès, que genera la discrepància entre la seu i l’establiment.
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Gràfic 12. Les 50 primeres empreses industrials de Catalunya per facturació, en
milers d’euros (2017)
En municipis del Vallès
En altres municipis
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Font: Sistema de Análisis de Balances Ibérico.

Gràfic 13. Les 50 primeres empreses industrials del Vallès per facturació, en milers
d’euros (2017)

Font: Sistema de Análisis de Balances Ibérico.
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Un segon aspecte rellevant és que, per l’origen del capital, al territori vallesà hi ha tant grans empreses de filiació autòctona com multinacional, amb
predomini d’aquestes darreres. En el primer grup figuren la ja esmentada
CELSA, Global Steel Wire, Europastry, Instituto Grífols, Lípidos Santiga i
Gonvauto, mentre que la resta pertanyen a corporacions foranes (Peguform,
Magneti Marelli, Boehringer-Ingelheim, Kao Corporation i B Braun Medical).
El tercer aspecte remarcable és la presència significativa de companyies de
les branques química i farmacèutica, considerades de tecnologia mitjana
alta i alta respectivament. Pertanyen al sector químic Lípidos Santiga, Kao
Corporation i Henkel Ibérica, i al farmacèutic Boehringer-Ingelheim, Instituto
Grífols i B Braun Medical. La resta són de la branca metal·lúrgica (CELSA i
Global Steel Wire), transformats del cautxú i plàstic (Peguform), indústria auxiliar de l’automoció (Magneti Marelli i Gonvauto) i alimentació (Europastry).
3.3. Les principals empreses industrials del Vallès per ocupació
La font per exposar la situació de les grans empreses vallesanes per ocupació torna a ser el SABI, i per tant, l’anàlisi que segueix presenta les mateixes
limitacions que hem descrit en l’apartat anterior, quan ens hem referit a les
companyies de la comarca en termes de facturació. Això de nou comporta
que trobem empreses amb seu fora del Vallès, però amb activitat productiva
a la comarca. Alguns casos es repeteixen de l’anàlisi de la situació de les
grans empreses per facturació. És el que succeeix amb les companyies que
el 2017 tenien instal·lacions productives al Vallès i la seu fora de la comarca:
Novartis Farmacéutica, Cobega Embotellador, Ferrer Internacional, Henkel
Ibérica i Grupo General Cable. Però també n’apareixen de noves, com Danone, que té a Parets una de les tres plantes de fabricació de productes làctics
a Espanya i la seu a Barcelona, raó per la qual, igual que les empreses que
acabem d’esmentar, no figura entre les corporacions de la comarca capdavanteres per ocupació.
Un altre exemple d’una empresa que es troba entre les més importants de
Catalunya per ocupació i que també té la seu a Barcelona i plantes de fabricació al Vallès és Ficomirrors, del grup FICOSA, que opera en la indústria auxiliar de l’automoció. Aquesta companyia du a terme una part important de
la seva activitat a Viladecavalls, a les antigues instal·lacions de Sony. En la
mateixa línia, cal indicar que entre les grans empreses industrials catalanes
per ocupació s’hauria d’afegir Continental Automotive, també de la indústria
auxiliar de l’automoció, amb planta de fabricació a Rubí i que el 2017 ocupava més de 800 treballadors. Aquesta companyia, tanmateix, actualment es
troba en un procés de reestructuració global que pot afectar directament les
instal·lacions vallesanes, el futur de les quals es presenta incert.
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Quan considerem les empreses industrials més grans del Vallès atenent al
nombre de treballadors, els resultats presenten algunes variacions respecte
als que obteníem en tenir en compte la variable facturació. Ara a la comarca
trobem 12 companyies entre les 50 primeres de Catalunya per ocupació, una
xifra semblant a la que apareixia en l’anàlisi de la facturació (onze). Però
d’aquestes 12 empreses només n’hi ha 6 que també figuren entre les 50
capdavanteres del país en el rànquing de facturació: Boehringer-Ingelheim,
B Braun Medical, Europastry, Magneti Marelli, CELSA i Instituto Grífols (gràfic 14).
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La companyia que ocupa el primer lloc pel nombre de treballadors és Boehringer-Ingelheim, que el 2017 comptava prop de 1.600 persones en plantilla, una xifra certament apreciable, però molt allunyada de les empreses
capdavanteres a Catalunya, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC),
amb més de 25.000 treballadors, i SEAT, que superava els 14.000.
En el cas de FCC convé remarcar que es tracta d’una companyia que tradicionalment ha dut a terme la seva activitat en el sector de la construcció i obra
pública, però que els darrers anys s’ha introduït en les activitats de l’energia
i el reciclatge de residus, que la CCAE inclou dins del sector industrial, raó
per la qual l’empresa rep aquesta consideració. Igualment cal recordar que
la companyia manté la seu a Barcelona per raons històriques, ja que és a
la ciutat comtal on es va fundar, però a la pràctica FCC es dirigeix des de
Madrid i la seva ocupació es troba dispersa per tot el món (allà on l’empresa
executa algun contracte provinent del sector públic o privat). Això significa
que les dues primeres empreses industrials pròpiament catalanes per l’ocupació que generen són novament SEAT i Nissan, les mateixes que apareixien
al considerar la facturació.
Al Vallès, després de Boehringer-Ingelheim, figuren B Braun Medical i Europastry, amb una ocupació moderadament inferior (quasi 1.400 treballadors),
i a una mica més de distància Louis Vuitton i Magneti Marelli, ambdues amb
una plantilla que superava el miler de persones (gràfic 15).
Un aspecte rellevant és que al grup de les dotze companyies del Vallès capdavanteres per ocupació té lloc una forta concentració en dues branques:
la farmacèutica i la indústria auxiliar de l’automoció. Pertanyen a l’activitat
farmacèutica les ja esmentades Boehringer-Ingelheim i B Braun Medical,
juntament amb Instituto Grífols, B Braun Surgical i Kern Pharma. En la indústria auxiliar de l’automoció figuren Magneti Marelli, SMP Automotive
Technology —que pertany al mateix hòlding que Peguform—, Kostal Eléctrica i TI Group Automotive Systems. Les altres empreses d’aquest grup són
dels sectors de l’alimentació (Europastry), tèxtil i confecció (Louis Vuitton) i
metal·lúrgic (CELSA).
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Gràfic 14. Les 50 primeres empreses industrials de Catalunya per ocupació
(desembre de 2017).
En municipis del Vallès
En altres municipis
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Font: Sistema de Análisis de Balances Ibérico.

Gràfic 15. Les 50 primeres empreses industrials del Vallès per ocupació (desembre
de 2017).

Font: Sistema de Análisis de Balances Ibérico.
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Pel que fa a l’adscripció del capital, tal com succeïa amb la facturació, hi
ha un clar predomini de les corporacions multinacionals, segment al qual
pertanyen Boehringer-Ingelheim, B Braun Medical, Louis Vuitton, Magneti
Marelli, SMP Automotive, Kostal Eléctrica, TI Automotive Systems i B Braun
Surgical, mentre que només Europastry, CELSA, Instituto Grífols i Kern Pharma tenen filiació autòctona.
4. Conclusions
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El Vallès és un territori de vella industrialització, en el qual a mitjan anys
60 del segle passat l’activitat manufacturera, amb una forta presència dels
sectors tèxtil i metal·lúrgic, estava dispersa per diversos municipis, si bé les
principals concentracions industrials es trobaven, amb molta diferència, a
les capitals comarcals: Sabadell, Terrassa i Granollers.
A partir d’aquella dècada la industrialització s’intensifica i bastants localitats reben inversions productives, tant autòctones com multinacionals. La
dotació de sòl industrial i la construcció de les grans infraestructures viàries
(autopistes, autovies) són factors que afavoreixen l’expansió de la indústria,
el resultat de la qual és que a hores d’ara el territori vallesà s’ha convertit en
el motor productiu de Catalunya i és la primera àrea industrial del Principat.
L’expansió de les inversions de capital autòcton s’explica, en bona part, per
la deslocalització d’empreses de Barcelona, que en els anys 60 era, a molta distància de la resta de municipis, el principal centre productiu del país.
En l’atracció d’inversions de caire multinacional juga un paper important la
proximitat a la capital catalana, la disponibilitat de mà d’obra qualificada a
un cost raonable i la bona comunicació amb les grans infraestructures de
transport del país (port i aeroport de Barcelona i centres logístics).
Com a conseqüència d’aquesta dinàmica, el Vallès Occidental és actualment
la comarca catalana amb més dotació de sòl industrial, seguida del Baix Llobregat i del Vallès Oriental. Tanmateix, les dades de sòl industrial disponible
suggereixen que el marge de creixement en la nova provisió de sòl és més
alt al Vallès Oriental que a l’Occidental.
En totes les economies avançades l’activitat industrial està perdent pes relatiu en el PIB en favor dels serveis, i això també succeeix al Vallès. Però aquí
el més remarcable és que el pes de la indústria en el PIB comarcal encara
manté uns valors força alts, molt per damunt dels que assoleix en altres regions de vella industrialització. El 2016 la participació de la indústria en el PIB
s’apropava al 30% al Vallès Occidental i depassava el 40% a l’Oriental, la
qual cosa fa del Vallès un dels territoris amb més especialització relativa en
la manufactura de tota la Unió Europea. D’altra banda, el Vallès ja és, amb
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diferència, el territori català que aporta un PIB industrial més alt a la regió,
amb una participació que el 2016 era del 27%.
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Un tret important de la indústria vallesana és la seva elevada diversificació
sectorial, atès que hi tenen presència la pràctica totalitat d’activitats productives: el 2018 de les 12 principals branques industrials en 10 casos la participació de l’ocupació respecte al conjunt de la indústria superava el 5%. Els
sectors que guanyen més pes en l’estructura industrial de la comarca són, en
primer lloc i amb molta diferència, el químic-farmacèutic, seguit de la construcció de maquinària i equips mecànics i el de l’alimentació. En sentit contrari, experimenten un fort retrocés les branques del tèxtil i de maquinària
i equips elèctrics i electrònics. La metal·lúrgia, un altre sector tradicional al
Vallès, també cau, però ho fa amb més moderació. En un context de creixent
competència internacional, no és sorprenent que activitats considerades de
tecnologia baixa, com el tèxtil i la metal·lúrgia, presentin una regressió: és
una pauta comuna a totes les regions de vella industrialització.
El VAB industrial del Vallès al llarg de les dues darreres dècades segueix
les pautes del cicle econòmic: expansió fins el 2006, retrocés el 2008-2010 i
recuperació a partir del 2011. L’any 2016 el VAB industrial en termes corrents
havia augmentat més d’un 35% respecte al 2001.
Pel que fa a la importància dels diferents sectors industrials en l’àmbit català, la presència del Vallès és particularment important en les branques de
transformats de cautxú i plàstic, productes electrònics i informàtics, productes farmacèutics, química i metal·lúrgia, activitats en les quals l’aportació de
la comarca en termes d’ocupació (o PIB) supera el 35% del total.
El creixement del PIB industrial al Vallès ha estat compatible amb un retrocés continuat de l’ocupació les dues darreres dècades. En conjunt, entre
l’any 2000 i el 2018 el Vallès ha perdut quasi 44.000 llocs de treball en la
manufactura. Aquesta regressió s’explica per una davallada en l’ocupació
en gairebé totes les branques de la indústria. L’únic sector que crea llocs
de treball és el químic-farmacèutic, mentre que la caiguda és especialment
acusada en les activitats de tecnologia baixa, com és el cas del tèxtil, la
metal·lúrgia i la fabricació de productes minerals no metàl·lics. També és
significativa la pèrdua de llocs de treball en la fabricació de maquinària i
equips elèctrics i electrònics, però en aquest cas el retrocés s’explica principalment per la clausura de l’activitat de dues grans empreses.
Un altre tret de la indústria vallesana és el predomini de les empreses amb
una grandària inferior a 250 treballadors, que són les que generen la major
part de l’ocupació en la pràctica totalitat de sectors.
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Quan considerem la situació de les grans empreses, les companyies amb seu
social al Vallès tenen una presència moderada a nivell català: n’hi trobem
11 de les 50 primeres per facturació i 12 per ocupació. Tanmateix, si tenim
en compte la localització de l’establiment, els resultats canvien de manera
substancial, perquè moltes grans companyies amb instal·lacions productives
al Vallès tenen la seu social fora de la comarca, normalment a Barcelona.
Per tant, també en l’àmbit de les empreses més grans el Vallès ocupa una
posició capdavantera en el conjunt del país.
Ponències
Revista del
Centre d’Estudis
de Granollers,
24 (2020), 31-62

61
Bibliografia
Aguilera, S., Galletto, V. i Figuls, M (2016): Clústers d’innovació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona.
Barceló, M. i Solà , J. (2016): L’impacte de la Tercera Revolució Industrial al
Territori, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
Baró, E. i Villafaña, C. (2009): La nova indústria: el sector central de l’economia catalana, Departament d’Innovació, Universitat i Empresa.
BBVA Research (diversos anys fins el 2019): Anuari Econòmic Comarcal (anteriorment publicat per Caixa Catalunya).
Blanco, R. i Poveda, C. (2013): «Anàlisi comparada dels factors de competitivitat de la indústria catalana», Memòria Econòmica de Catalunya 2012,
Consell General de Cambres de Catalunya.
Departament d’Empresa i Coneixement (diversos anys fins el 2018): Informe
anual sobre la indústria a Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Departament d’Empresa (2014): Una estratègia industrial per a Catalunya,
Generalitat de Catalunya.
Diputació de Barcelona (diversos anys fins el 2017): Informe territorial: demarcació de Barcelona.
Font Arellano, A. i Vecslir, L. (2008): «Nuevas geografías de la producción y el
consumo en la Región Metropolitana de Barcelona», Scripta Nova, Universitat de Barcelona. Vol. XII, núm. 270.
Solà, J. (2104): «Radiografia de la indústria metropolitana», a M. Buhigas,
Torna la Indústria. Estan preparades les ciutats?, Diputació de Barcelona.

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 2020, #24, p. 58 / Arxiu Municipal de Granollers

Solà, J., Sáez, X. (2018): La indústria catalana: evolució recent, estructura
sectorial i estructura empresarial, Col·legi d’Economistes. 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya («La musculatura del sistema empresarial
català», pag. 145 a 188).
Solà, J., Sáez, X. i Termes, M. (2012): El Vallès, motor productiu de Catalunya,
Fem Vallès.
62

Solà, J., Sáez, X. i Termes, M. (2012): «Entre dues crisis: desindustrialització i
globalització, 1976-2010», a Nadal, J. i altres, Atles de la industrialització de
Catalunya, 1750-2010, Vicens Vives.

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 2020, #24, p. 59 / Arxiu Municipal de Granollers

Ponències
Revista del
Centre d’Estudis
de Granollers,
24 (2020), 31-62

L’estudi dels ratpenats al Museu de
Ciències Naturals de Granollers
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Resum: Els ratpenats són animals fascinants. El seu èxit evolutiu s’explica
per la seva capacitat d’ocupar nínxols ecològics on hi ha poca competència
i molt d’aliment. Els estudis realitzats en el Museu de Ciències Naturals
de Granollers des dels anys 1990 van donar lloc a la creació de l’Àrea d’Investigació de Quiròpters, que s’ha convertit en un equip de referència en
el seguiment, estudi i conservació dels ratpenats en els espais naturals de
Catalunya. Actualment s’hi duen a terme treballs de màster i de doctorat
sobre els ratpenats tant en l’àmbit català com en l’internacional. Aquest
article resumeix la trajectòria i les principals línies de recerca de l’Àrea de
Quiròpters del Museu de Ciències Naturals, així com la seva associació
amb l’educació, la difusió del seu estudi i la importància de la participació ciutadana a través d’activitats com la «Nit dels ratpenats» o el portal
www.ratpenats.org.
Paraules clau: ratpenats, conservació, investigació, Museu de Ciències
Naturals de Granollers.
Abstract: Bats are fascinating creatures. Their evolutionary success is
explained by their ability to occupy ecological niches where there is little
competition and a lot of food. Studies carried out at the Granollers Natural
Sciences Museum since the 1990’s led to the creation of the Bats Research
Area, which has become a benchmark in the monitoring, study and conservation of bats in the natural spaces of Catalonia. Master and doctoral studies
of bats are currently being carried out both in Catalonia and internationally.
This article summarizes the trajectory and main lines of research in the Bats
Research Area of the Granollers Natural Sciences Museum, as well as its association with education, the dissemination of its study and the importance
of citizen participation through activities like the «Night of the Bats» or the
website www.ratpenats.org.
Keywords: bats, conservation, research, citizen science, Granollers Natural
Sciences Museum.
Data de recepció: 28 novembre 2019; versió definitiva: 12 març 2020.
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1. Breu introducció als ratpenats
Els ratpenats passen desapercebuts fins i tot als més naturalistes. Tanmateix, qualsevol que comença a indagar en la seva biologia queda atrapat per
les seves adaptacions al medi natural. No es pot, però, parlar de la realitat
dels ratpenats sense abans considerar la riquesa de llegendes i creences
populars que han generat.
64
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Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) en vol (Fotografia: Oriol Massana i
Adrià López-Baucells).

La por que els humans tenim del que no podem veure bé i ens és desconegut,
sobretot si es mou de nit, ha provocat que des de temps ancestrals s’hagin
generat històries més o menys fantàstiques sobre els ratpenats.1 La majoria
d’històries han relacionat aquests animals amb bruixeria, dimonis i amb la
mala sort. Per això se’ls ha maltractat, fins i tot cremant-los a la llar de foc,
per fer-los «renegar» del diable. Els ratpenats també han estat relacionats
internacionalment amb el mite dels vampirs. La famosa obra El comte Dràcula, de l’escriptor irlandès Bram Stoker (1897), ha tingut un efecte negatiu en
la percepció dels ratpenats, perquè ha aportat la visió del ratpenat com un
animal malèfic que s’alimenta de sang.
En contraposició als vampirs, hi ha visions positives dels ratpenats, també
basades en la fantasia popular, com la llegenda de Jaume I el Conqueridor.
Es diu, per exemple, que la nit abans de conquerir la ciutat de València un
ratpenat va entrar a la tenda de Jaume I, el va despertar i evità una emboscada, donant-los així la victòria en la batalla. El 1939 apareix Batman, un
1

Rydell et al. (2018), p. 83.
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personatge de ficció creat per l’escriptor Bill Finger i el dibuixant Bon Kane
als Estats Units, que ha tingut molt èxit en el món del còmic defensant la humanitat dels malfactors. En general, doncs, podem veure que els ratpenats
estan molt presents en la cultura popular.
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A Catalunya la varietat de noms per denominar els ratpenats és molt rica.
De fet hi ha més d’un centenar de maneres d’anomenar-los, però la majoria
tenen la mateixa arrel, que ha evolucionat segons la localitat geogràfica. El
mot ratpenat es forma per la fusió de l’arrel rat (de ratolí o rata) més una
paraula derivada del llatí pennatus, que significa «proveït de plomes». Per
tant, ratpenat es traduiria com «rata amb ales». Entre altres derivats: ratapinyada, rampenà, ratpelat, ratapatxet, etc. Per altra banda, la creença que
els ratpenats són cecs també ha influït a l’hora d’anomenar-los. Així trobem
mots formats per muris, que en llatí vol dir «ratolí», i cec, «que no hi veu»,
com per exemple muricecs, esmuricec, murcec, etc. Finalment hi ha derivats
de noms de l’acció de volar com voliac, esvoliac, vulicec, etc.
Parlar de ratpenats és parlar d’èxit evolutiu. Ens hem de situar al Juràssic,
fa uns 70 milions d’anys, quan un petit mamífer arborícola va començar a
saltar de branca en branca, cada cop més lluny fins a planejar i volar.2 El nom
científic d’aquest grup, quiròpter, prové dels mots grecs cheir («mà») i pteron
(«ala»), per tant «mà alada». La primera adaptació a considerar en l’èxit dels
ratpenats és el fet de ser els únics mamífers capaços de volar.3 Al Juràssic,
però, els ratpenats ja tenien uns grans competidors aeris, els ocells. Aquesta
competència va provocar que aprofitessin la possibilitat de volar de nit, fet
que només va ser possible gràcies a un sistema d’orientació nocturna excepcional, l’ecolocalització.4
L’ecolocalització es basa en l’emissió de sons (ultrasons a freqüències per
sobre de l’audible humà, al voltant de 20kHz) i la captació del retorn dels
seus ecos. De manera simplificada es diu que els ratpenats hi poden veure
amb les orelles gràcies a emetre sons per la boca i fer-se una imatge de
l’entorn a partir de l’eco d’aquest so, que capten per les orelles i processen
al cervell. Per fer-nos una lleugera idea del que implica tenir un radar, només
cal que pensem com s’ho pot fer un ratpenat que vola fins a 60 km/h per capturar un insecte, que també vola, durant la nit, i amb obstacles com branques
d’arbre a prop. Cal recordar que no són cecs.

2

J. D. Altringham (2011).

3

Ibídem.

4

J. R. Speakman (1991), p. 1087; J. Rydell & J. R. Speakman (1995), p. 183; J. R. Speakman (1995), p. 123.
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Per tant ens trobem davant un mamífer que vola de nit i troba incalculables
recursos i oportunitats per conquerir diferents hàbitats sense competència.
La constatació que aquest mamífer és un dels que han assolit un major èxit
evolutiu és que actualment hi ha més de 1.400 espècies de ratpenats a la
Terra que han conquerit absolutament tots els indrets a excepció de les zones gelades dels pols.5 Hi ha ratpenats adaptats a menjar quasi de tot, n’hi
ha de nectarívors, frugívors, carnívors, piscívors, insectívors... Només els
rosegadors presenten més espècies que els ratpenats dins dels mamífers
(>2.200 espècies).
A Europa hi ha 45 espècies de ratpenats, de les quals 30 són a Catalunya
(taula 1), totes eminentment insectívores. Les espècies catalanes, adaptades a un clima temperat, són capaces d’hivernar quan arriba el fred i les
temperatures nocturnes baixen de 10ºC, temperatura en la qual hi ha pocs
insectes volant.6 La hivernació és una altra adaptació sorprenent dels ratpenats.7 Mentre que en plena activitat poden arribar a 800 pulsacions per
minut, durant la hivernada passen a 8 pulsacions/minut per tal d’estalviar
energia. Normalment hivernen en cavitats a uns 5ºC penjats de cap per avall.
Aquesta capacitat per estar penjats de cap per avall durant molt de temps
sense invertir energia és deguda a una adaptació específica dels tendons
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Taula 1. Espècies de ratpenats presents a Catalunya amb el seu corresponent
nom en català
Nom científic
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus euryale
Hypsugo savii
Barbastella barbastellus
Tadarida teniotis
Myotis bechsteinii
Myotis mystacinus
Myotis alcathoe
Myotis escalerai
Myotis emarginatus
Myotis crypticus
Myotis daubentonii
Myotis capaccinii

Català
Ratpenat de ferradura gran
Ratpenat de ferradura petit
Ratpenat de ferradura mitjà
Ratpenat de ferradura mediterrani
Ratpenat muntanyenc
Ratpenat de bosc
Ratpenat cuallarg
Ratpenat de Bechstein
Ratpenat de bigotis
Ratpenat de bigotis petit
Ratpenat de doble serrell
Ratpenat d’orelles dentades
Ratpenat de serrell
Ratpenat d’aigua
Ratpenat de peus grans

Nom científic
Myotis myotis
Myotis blythii
Vespertilio murinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Nyctalus lasiopterus
Eptesicus serotinus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Plecotus macrobullaris
Miniopterus schreibersii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhlii

Català
Ratpenat rater gros
Ratpenat rater mitjà
Ratpenat argentat
Nòctul petit
Nòctul gros
Nòctul gegant
Ratpenat dels graners
Orellut daurat
Orellut gris
Orellut alpí
Ratpenat de cova
Pipistrel·la comuna
Pipistrel·la nana
Pipistrel·la de Nathusius
Pipistrel·la de vores clares

Font: elaboració pròpia. Museu de Ciències Naturals de Granollers.

5

N. B. Simmons (2005), p. 312.

6

K. Mellanby (1939), p. 473; J. Eklöf & J. Rydell (2017), p. 99.

7

R. J. Hock (1951), p. 289.
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dels peus. A diferència dels humans, els ratpenats, gràcies a la fixació d’uns
tendons, poden quedar-se penjats pel seu propi pes sense fer cap esforç.
El fet d’hivernar de cap per avall permet als ratpenats no perdre irrigació al
cervell a baixes temperatures quan el metabolisme és lent.
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Una altra adaptació prou desconeguda dels ratpenats és la migració. Un ratpenat de 6 grams com la pipistrel·la de Nathusius fa més de 2.000 km entre
el seu refugi de cria i el d’hivernada. Tanmateix, cal diferenciar el desplaçament que fan els ratpenats europeus del que fan els ocells. Aquests darrers
no hivernen i per tant han de marxar a buscar insectes a indrets on els hiverns són molt suaus (normalment cap a Àfrica), mentre que els ratpenats no
segueixen els insectes sinó que busquen els millors refugis (sovint coves o
arbres vells) per hivernar quan fa fred o per criar a l’estiu.
De la biologia dels ratpenats europeus cal destacar les diferents etapes que
passen durant el cicle d’un any:
• A l’hivern els ratpenats es troben agrupats (depenent de les espècies)
en coves amb temperatures fredes i humides constants entre 0 i 5 ºC.
Durant aquest període cal evitar destorbar-los, perquè tenen el greix just
per passar els mesos d’hivern, i si es desperten i volen, gasten part de la
reserva d’energia.8
• A la primavera les femelles de ratpenats recuperen una mica d’energia i
ràpidament comencen a agrupar-se en refugis de cria (segons l’espècie
poden ser arbres, cavitats, fissures en roques o fins i tot edificis). Normalment comencen la gestació, que dura entre 4 i 6 setmanes, segons
l’espècie.9 Els mascles van al seu aire i no acostumen a estar amb les
femelles a les colònies de cria.
• A l’estiu, les femelles crien. Cal tenir en compte que tenen una única cria
(a vegades dues) i que la colònia actua com una guarderia on les femelles
que surten a caçar sempre en deixen alguna d’adulta per vigilar les cries.
Cal recordar que estem parlant de mamífers que alleten les cries. Les
femelles adultes només porten les cries a sobre quan són molt petites (la
primera setmana).
• A la tardor les cries ja han agafat pes per poder fer desplaçaments entre
refugis llunyans i estan acumulant greix per poder hivernar. Mentrestant
les femelles busquen un mascle per aparellar-se. Normalment el mascle,

8

J. R. Speakman et al. (1991), p. 123; M. M. Humphries et al. (2003), p. 165.

9

J. D. Altringham (2011).
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des de finals d’estiu, es col·loca en un refugi on, mitjançant crits, atrau
les femelles per aparellar-se quan s’acosten al refugi. La còpula també
es pot donar en coves, que ja seran d’hivernada. El fet que presentin la
còpula abans de l’hivern és una altra adaptació interessant: les femelles
tenen l’espermateca, un òrgan reservori d’esperma, que els permet iniciar
la fecundació quan elles trobin les millors condicions (passat el fred). El
ratpenat de cova fa servir una estratègia una mica diferent, anomenada
implantació diferida, en la qual la femella inicia la fecundació de l’òvul
però l’atura en estat primerenc de desenvolupament embrionari, al cap
de 4 o 5 dies de la fecundació. En comptes d’implantar-se, el futur embrió
queda en estat latent dins l’úter fins que les condicions externes siguin
millors per al part i l’alimentació de la femella.10

68

Com s’ha pogut observar en aquest apartat, les adaptacions dels ratpenats
són fascinants i la seva estratègia conservadora —viuen més de 40 anys
però tenen molt poques cries al llarg de la vida (segurament menys de 10 arriben a adultes)— provoca que la destrucció d’alguna de les seves colònies
impliqui un daltabaix en les poblacions. En aquest sentit la investigació i la
conservació són essencials.11

Ratpenat de ferradura petita (Rhinolophus hipposideros) hivernant a l’interior d’un
refugi (Fotografia: Adrià López-Baucells).

10

Ibídem.

11

M. López-Roig & J. S. Cobo (2009); C. Flaquer & X. Puig-Montserrat (2012b).
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Tal com s’ha comentat anteriorment, els ratpenats són el segon grup de mamífers més divers darrere dels rosegadors. El fet que també explotin una
gran varietat de recursos (fruita, insectes, pol·len, nèctar) fa que aportin una
gran quantitat de serveis ecosistèmics, que es defineixen com els beneficis
que aporten els animals, plantes o hàbitats a la societat i que milloren la
salut, l’economia i la qualitat de vida de les persones. D’aquesta forma ens
garanteixen un control de plagues excel·lent, són els principals dispersors de
llavors de les selves tropicals i pol·linitzen moltes plantes (com per exemple
la planta del tequila).
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Tot i així, continua essent un grup d’animals castigat, tant per la persecució
directa (per al consum humà), com per la destrucció de refugis (tancaments
inadequats, mala gestió forestal), la destrucció de colònies (crema de colònies vives dins d’una cavitat) o la pèrdua d’hàbitat (desforestació). Tanmateix,
gràcies al fet que és l’únic mamífer volador, insectívor i que aporta tants
serveis ecosistèmics, s’han anat establint arreu del món diferents categories
d’amenaça i protocols de protecció i conservació.
En el cas concret d’Europa, existeix la Directiva Hàbitats, que té com a objectiu principal la protecció dels diferents hàbitats naturals i de les poblacions
d’espècies silvestres de la Unió Europea, i que estableix una xarxa ecològica
i un règim jurídic de protecció de les espècies. Dins d’aquesta Directiva es
troben diferents zones especials de conservació, com la Xarxa Natura 2000,
i uns annexos que classifiquen les espècies d’animals i plantes que requereixen una protecció estricta. Els ratpenats es troben classificats a l’Annex II
de la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, DOUE-L-1992-81200). A l’Estat
espanyol, totes les espècies estan incloses al Llistat d’Espècies Silvestres en
Règim de Protecció Especial i al Catàleg Espanyol d’Espècies amenaçades,
segons el qual la meitat de les espècies de ratpenats presenten algun grau
d’amenaça (Reial Decret 139/2011, BOE-A-2011-3582).
A escala europea existeix l’organització EUROBATS (sigles en anglès de
«Acord per la conservació de les poblacions europees de ratpenats»), que
està formada per 37 països d’Europa que lluiten per garantir la protecció
d’aquestes espècies (www.eurobats.org). A escala estatal hi ha l’associació
SECEMU (Asociación para el Estudio y Conservación de los Murciélagos),
formada principalment per investigadors especialitzats i que té com a objectiu millorar el coneixement dels ratpenats i contribuir a la protecció i conservació d’aquestes espècies.
Gràcies al fet que els ratpenats es troben distribuïts per tot el món, han sorgit diferents organitzacions sense ànim de lucre com ara Bat Conservation
International, amb seu a Estats Units i present a 97 països diferents; Bat
Conservation Trust, amb seu al Regne Unit, que mou milers de voluntaris
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anualment per fer seguiment de ratpenats, o BatLife, que engloba 34 organitzacions europees de defensa dels ratpenats. Aquesta gran xarxa de persones preocupades per la conservació dels ratpenats en gran part és deguda
al fet que és un dels grups faunístics més amenaçats del planeta.
2. El grup de recerca de quiròpters del Museu de Ciències Naturals
de Granollers
70

Des de l’any 2014 el Museu de Ciències Naturals de Granollers és un grup
de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya. Això ha estat possible
gràcies al fet que l’equip d’investigadors ha aconseguit un nivell de treball
que ha permès assolir els requisits per formar un grup de recerca, com ho
són universitats i altres centres d’investigació. Aquest reconeixement és
degut a la qualitat, capacitat de transferència de coneixement i internacionalització de les activitats científiques que han mostrat els investigadors del
Museu de Ciències Naturals de Granollers.
2.1. El Grup de Recerca de Biodiversitat mitjançant l’ús de bioindicadors
El Grup de Recerca de Biodiversitat mitjançant l’ús de bioindicadors (BiBIO)
té com a objectius principals aprofundir en els factors que governen la biodiversitat al nostre país a partir d’estudis focalitzats en l’ús d’organismes
bioindicadors. Una de les preguntes que intenta respondre el grup de recerca
és la següent: Com es veu afectada la biodiversitat pels canvis del nostre
entorn?
L’equip que conforma el grup de recerca BiBIO està format per investigadors
de quatre àmbits diferents: amfibis i rèptils, papallones, petits mamífers, i
lirons i ratpenats. Cadascun dels quatre grups té els seus propis objectius,
però aporten coneixement transversal per intentar respondre a qüestions
que afecten la biodiversitat i aporten bioindicadors com a eina per mesurar
el canvi.
L’Àrea d’Investigació de Quiròpters és una de les quatre àrees d’investigació
del Museu de Ciències Naturals de Granollers i va aparèixer al voltant de
l’any 2000, en un moment en què es tenia molt poca informació dels ratpenats. Actualment els ratpenats representen una part essencial del grup
BiBIO, perquè ja compten amb dades de bioindicació. La creació i evolució
del grup de recerca de ratpenats s’explica a continuació per mostrar un dels
projectes més actius del Museu de Ciències Naturals de Granollers.
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2.2. Els inicis de l’Àrea d’Investigació de Quiròpters
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Malgrat que el temps pugui fer pensar que la creació d’un grup de recerca
sempre és fruit d’una estratègia planificada a mitjà o llarg termini, el cas de
l’Àrea d’Investigació de Quiròpters és ben diferent. Els seus inicis es remunten al principi dels anys 1990, quan a Espanya encara s’havia de fer el servei
militar obligatori i una gran part dels estudiants universitaris optaven per fer
la prestació social substitutòria. Aquest va ser el cas de Carles Flaquer, un
estudiant de tercer de biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona que
va demanar fer la prestació al Museu de Ciències Naturals de Granollers.
En aquell moment el conservador i persona que liderava la recerca al Museu era Toni Arrizabalaga, reconegut naturalista i expert en petits mamífers.
Aprofitant la prestació social, Carles Flaquer es va incorporar a l’equip fent
estudis de dieta del gat mesquer,12 i va col·laborar amb el doctor Ignasi Torre
i el doctor Alexis Ribas, actualment professor a la Universitat de Barcelona.
A mitjans dels anys 1990 es va iniciar al Museu de Ciències Naturals de
Granollers el Catalan Butterfly Monitoring Scheme, un dels projectes de seguiment de fauna més potents a Catalunya, encapçalat pel doctor Constantí
Stefanescu. Mentrestant Carles Flaquer, que seguia com a col·laborador del
Museu, va descobrir que a Suècia l’investigador Lars Pettersson havia desenvolupat detectors d’ultrasons que servien per estudiar ratpenats. Aquesta descoberta li va cridar l’atenció i va voler aprofundir en el coneixement
dels ratpenats. Aquest podria considerar-se el punt d’inici de l’Àrea d’Investigació de Quiròpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Amb
el suport del director del Parc Natural del Montnegre, fet i el Corredor, Antoni Bombí, el Museu de Ciències Naturals va poder disposar d’un detector
d’ultrasons per estudiar els ratpenats del Montnegre que va representar la
primera empenta al projecte d’estudi i identificació acústica d’ultrasons de
ratpenats.13 A partir d’aquell moment el treball de Carles Flaquer, sumat al
gran desconeixement existent sobre el grup dels ratpenats a Catalunya, va
fer que la investigació de ratpenats al Museu iniciés el seu camí amb diversos inventaris en altres parcs naturals, com ara el del Montseny, el del Delta
de l’Ebre, el dels Aiguamolls de l’Empordà, etc.14

12

C. Flaquer et al. (2001), p. 59; Torre et al. (2001), p. 55; Torre et al. (2004), p. 524.

13

C. Flaquer et al. (2004b), p. 129.

C. Flaquer (2002), p. 185; C. Flaquer & A. Arrizabalaga (2002), p. 59; C. Flaquer & Jarillo (2002), p. 17; C. Flaquer & Jarillo (2003),
p. 9; C. Flaquer et al. (2004b).
14
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Espectrograma d’un ultrasò de ratpenat. En aquest cas s’observa una pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus) emetent crits d’ecolocalització i una seqüència de caça (Font: fonoteca pròpia del Museu de
Ciències Naturals de Granollers).

2.3. Assentament de l’Àrea d’Investigació de Quiròpters
Entre els anys 2000 i 2004 es varen dur a terme desenes d’inventaris de
ratpenats dirigits des del Museu i duts a terme a la major part dels parcs
naturals de Catalunya. Aquests treballs van aportar 324 noves cites de ratpenats a Catalunya.15 L’assentament del projecte, tanmateix, va començar el
2005 quan Carles Flaquer i l’ambientòleg Xavier Puig-Montserrat, de l’entitat
Galanthus Natura, van començar a donar forma a la idea de fer un equip de
recerca especialitzat en quiròpters. Entre tots dos van aconseguir millorar la
metodologia de treball de camp i incrementar-ne l’eficiència.16 De fet, durant els anys següents van poder citar diverses espècies desconegudes a
Catalunya, com per exemple el ratpenat de bigotis petit (Myotis alcathoe), el
ratpenat orellut alpí (Plecotus macrobullaris) o el ratpenat argentat (Vespertilio murinus). Durant aquest període també es van fer servir metodologies
punteres per a l’estudi de ratpenats a Catalunya, com el radioseguiment per
investigar el comportament de poblacions d’espècies de ratpenats amenaçades.17
El 2009 és un any important per a l’Àrea d’Investigació de Quiròpters, perquè
Carles Flaquer va defensar la seva tesi de doctorat, dirigida pel Dr. Danilo
Russo, un dels investigadors més prestigiosos d’Europa. Aquest fet va obrir
nous canals de col·laboració amb entitats de primer nivell internacional.
15

C. Flaquer et al. (2004a), p. 39.

16

C. Flaquer et al. (2007), p. 526.

17

C. Flaquer et al. (2005), p. 183; C. Flaquer et al. (2006), p. 223; C. Flaquer et al. (2008), p. 61; C. Flaquer et al. (2009), p. 149.
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També el 2009, immersos en aquesta dinàmica d’estendre llaços a institucions preocupades per la conservació dels ratpenats, Xavier Puig i Carles
Flaquer entraren a formar part de la junta de la Sociedad Española para la
Conservación y Estudio de los Murciélagos, com a secretari (2009-2019) i
president (2009-2013), respectivament.
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En l’àmbit català la realització de cursos per a estudiants de biologia, com
els que encara es fan al Parc Natural del Montseny, va permetre tenir joves
biòlegs i naturalistes interessats en el projecte. Cal destacar les llargues
col·laboracions amb alguns d’ells, com ara Ruth Garcia-Ràfols, Ramón RuízJarillo o Albert Burgas. En aquella etapa també s’establí relació amb un jove
biòleg, Adrià López-Baucells, actualment un dels investigadors punters del
món en l’estudi dels ratpenats i membre estable de l’equip de l’Àrea d’Investigació de Quiròpters. El 2011 també s’incorporà a l’equip una estudiant
de biologia, Maria Mas, que s’uní als altres tres membres amb l’objectiu
d’enfortir el projecte, mentre duu a terme la seva tesi doctoral sobre la importància dels aiguamolls en la conservació dels ratpenats. L’any següent es
va publicar des del Museu la guia de camp «Els ratpenats de Catalunya»18,
que va donar visibilitat, dins l’entorn naturalista català, als diferents projectes realitzats per l’àrea de quiròpters.

L’equip central del grup de recerca de quiròpters en una imatge del 2019. D’esquerra
a dreta Adrià López-Baucells, Carles Flaquer, Maria Mas i Xavier Puig-Montserrat
(Fotografia: Adrià López-Baucells).

18

C. Flaquer & X. Puig-Montserrat (2012a).
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3. Línies d’investigació de l’Àrea de Quiròpters del Museu de
Ciències Naturals de Granollers
Després de més de deu anys fent inventaris, s’ha aconseguit tenir llistats
dels ratpenats presents als espais naturals de Catalunya,19 i l’equip de l’Àrea
d’Investigació de Quiròpters ja es marca reptes més complexos, a l’alçada
del potencial de l’equip i de la importància de conservar les poblacions de
ratpenats.
74
3.1. Ratpenats com a bioindicadors
Un dels objectius de recerca principals del Museu de Ciències Naturals de
Granollers és poder quantificar la capacitat real dels ratpenats com a indicadors de l’estat de conservació dels hàbitats que utilitzen. En aquesta línia,
el 2012 Granollers es va convertir en la seu de l’International Symposium of
Bats as Bioindicators, d’on va sortir el primer recull d’articles amb conclusions d’experts de tot el món sobre com els ratpenats poden explicar l’estat
de degradació dels nostres ecosistemes.20 Arran d’aquest simposi, des del
Museu de Ciències Naturals de Granollers s’han realitzat diversos estudis
científics sobre espècies bioindicadores de boscs, com per exemple estudis
que demostren la importància de preservar dempeus arbres vells i morts per
conservar algunes espècies de ratpenats.21
3.2. Ratpenats com a controladors de les poblacions d’insectes
Tenint en compte la voracitat dels ratpenats, diverses investigacions internacionals han volgut aprofundir en el paper d’aquests mamífers en el control de
poblacions d’insectes, tant per mantenir l’equilibri dels ecosistemes naturals
com per potenciar-lo en zones agrícoles. El Museu de Ciències Naturals de
Granollers ha estat capdavanter en aquesta àrea d’estudi gràcies a un projecte dut a terme al delta de l’Ebre entre els anys 2000 i 2010. Durant tota
aquesta dècada es va avaluar el potencial de col·locar caixes refugi per a
ratpenats als arrossars per reduir la població de la papallona del barrinador
de l’arròs (Chilo supressalis). Aquest treball va ser guardonat com a millor
projecte europeu en un congrés dut a terme a Praga i se’n va fer un article
que està essent referència en aquest àmbit d’estudi.22
19

C. Flaquer et al. (2010b), p. 29.

20

C. Flaquer & X. Puig-Montserrat (2012b).

21

A. Coronado et al. (2017), p. 240; A. López-Baucells et al. (2017), p. 19.

22

C. Flaquer et al. (2010a), p. 23; X. Puig-Montserrat et al. (2015), p. 237.
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Per altra banda, des de l’any 2012 l’Àrea d’Investigació de Quiròpters ha
estat col·laborant amb la Universitat del País Basc i l’Estació Biològica
de Doñana en diversos projectes subvencionats pel Ministeri d’Economia
i Competitivitat. Aquests estudis han servit per investigar les interaccions
existents entre insectes i ratpenats, sobretot en casos de plagues agrícoles
o silvícoles.23 A més, aquesta línia de recerca actualment s’està extrapolant
a cultius d’arròs de Madagascar, on el Dr. Adrià López-Baucells i la doctoranda Carme Tuneu-Corral participen en un projecte premiat amb una beca de
recerca i exploració de The National Geographic Society’s Committee i liderat per la Universitat de Hèlsinki: Bats as potential suppressors of multiple
agricultural pests: A case study from Madagascar.

Cicle d’activitat de la papallona de l’arròs i dels ratpenats durant la campanya d’estudi duta a terme al
delta de l’Ebre els anys 2003 i 2004. La línia de punts representa el límit de 0.4 barrinadors d’arròs per
trampa d’insectes, on apareix una diferència significativa entre l’activitat de ratpenats en els controls
i en els arrossars (Font: Puig-Montserrat et al. 2015).

3.3. Avaluació de l’impacte d’infraestructures sobre els ratpenats
Tot i haver-hi molt camí per recórrer, aquesta àrea de treball només ha estat
investigada tangencialment a Europa. En els seus inicis, l’equip del Museu
de Granollers va avaluar el resultat de mesures correctores per la conservació de ratpenats aplicades a la línia d’alta velocitat d’Espanya AVE.24 De forma puntual també s’han anat fent alguns projectes amb l’empresa Minuartia
per avaluar el paper dels passos de fauna per als ratpenats i també s’ha col·
laborat en protocols oficials a Espanya per reduir la mortaldat de ratpenats
en camps eòlics o per penjar caixes refugi amb un criteri adequat.25
From predator-prey relationships to resource partitioning among insectivorous bats revealed by molecular tools, Ministerio de
Economia y Competitividad, España (2012-2015); Mulstiscale study of the interaction between bats and pest moths in different crops
of the Iberian Peninsula, Ministerio de Economía y Competitividad, España (2016-2019).
23

24

M. Fernandez–Bau et al. (2010), p. 27; Flaquer et al. (2010c).

25

F. González et al. (2013), p. 1.
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3.4. Millora de tècniques d’estudi i de seguiment
Cal tenir en compte que, malgrat ser mamífers i estar ben distribuïts per tot
el planeta, els ratpenats han estat poc estudiats. N’és un bon exemple el fet
que actualment encara s’estan trobant noves espècies de ratpenats. Hi ha
dos factors que fan complicat capturar els ratpenats, sobretot els europeus:
1) els seus hàbits nocturns i 2) la seva capacitat per detectar paranys gràcies
al seu sistema d’ecolocalització.
76

Durant tots aquests anys, l’equip del Museu de Ciències Naturals de Granollers ha estat sempre investigant i provant noves metodologies i protocols.
Fruit d’aquest treball s’han desenvolupat protocols de seguiment específics
que permeten conèixer quines comunitats de ratpenats hi ha a cada hàbitat
i la seva evolució segons el canvi climàtic i/o del paisatge. Recentment, seguint la línia de treball, s’han obert els protocols de seguiment a voluntaris
no especialistes. Aquesta plataforma permet a qualsevol persona aportar
dades dels seus territoris utilitzant el portal http://www.ratpenats.org/. Gràcies a aquesta nova eina, investigadors i ciutadans enriqueixen la mateixa
base de dades que aporta informació a gestors i legisladors per protegir els
hàbitats i refugis que requereixen els ratpenats.
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Portal d’entrada de la plataforma de ciència ciutadana per la conservació dels ratpenats www.ratpenats.cat. La primera pàgina permet decidir en quin dels quatre seguiments liderats pel Museu de
Ciències Naturals de Granollers es vol participar.
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Finalment és destacable que l’equip del Museu de Ciències Naturals de
Granollers sempre ha tingut en compte el benestar dels animals estudiats.
Els investigadors poden ser una de les fonts més importants de molèsties
d’animals salvatges. Des del principi l’equip ha mostrat una forta oposició
a l’anellament de ratpenats, donada l’evidència que algunes anelles provoquen ferides als animals i potencialment poden reduir la seva esperança de
vida. L’anellament massiu és una metodologia de treball àmpliament utilitzada pels investigadors de ratpenats perquè és una tècnica de marcatge molt
econòmica que pot aportar dades de longevitat i moviment d’individus. Cal
recordar que els ratpenats poden viure més de quaranta anys, però que en
canvi tenen molt poques cries, i per tant qualsevol pèrdua no natural d’una
població de ratpenats representa un gran daltabaix per a l’espècie.
Per altra banda, des del Museu de Ciències Naturals s’ha estat avaluant els
avantatges i riscs que implica la col·locació de caixes refugi per a ratpenats
davant les cada cop més freqüents onades de calor. A partir de diverses
observacions i d’un treball científic s’han pogut fer recomanacions de quins
models de caixes refugi són més adients per evitar la mort per deshidratació
de mares de ratpenat quan alleten les cries refugiades en caixes.26
3.6. La desmitificació dels ratpenats a la societat
Un altre dels fronts de conservació que s’ha volgut combatre des del Museu de Granollers ha estat la criminalització dels ratpenats com a principals
transmissors de malalties, especialment de la ràbia. Una de les observacions
que s’han fet és que es tendeix a l’exageració del risc de transmissió de
malalties i s’utilitza la desinformació generalitzada sobre aquest tema per
atemorir la població de forma injustificada, i moltes vegades es dona per
suposat que els ratpenats són el reservori de malalties quan no se’n té una
evidència científica certa. Des del Museu s’ha procurat sensibilitzar sobre la
importància de conservar els ratpenats evitant visions sensacionalistes. Per
aquest motiu, s’ha fet una tasca de recerca científica sobre l’impacte de la
desinformació en publicacions científiques i no científiques.27

26

A. López-Baucells et al. (2016), p. 1; G. Martin Bideguren et al. (2019), p. 21.

27

A. López-Baucells et al. (2018), p. 62.
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4. Eines de comunicació del coneixement adquirit
Un dels objectius principals que ha tingut l’Àrea d’Investigació de Quiròpters
des del seu inici ha estat la divulgació com a canal per fer arribar al ciutadà
els resultats de la recerca científica. Per això, només entre els anys 2001 i
2014 es van fer més de quatre-centes aparicions en premsa escrita, televisió
i radio. Actualment els canals de comunicació utilitzats són principalment les
xarxes socials i la web, combinat amb els mitjans més tradicionals.
78

També cal destacar que el 2005 es va iniciar una campanya de xerrades
distribuïdes per tot el territori català sota el nom de «Nit dels ratpenats», activitat dirigida a un públic familiar que explica el rol i la importància dels ratpenats en els nostres ecosistemes. Després de quinze edicions, unes 25.000
persones han assistit a les xerrades, tallers, contes i passejades que s’han
organitzat en desenes de municipis de Catalunya i Catalunya Nord.
Una altra acció que ha aproximat els ratpenats al ciutadà va ser la producció
i realització del documental Humans i ratpenats el 2016, traduït a l’anglès
i castellà, i emès parcialment a Televisió Espanyola en el programa Escarabajo Verde i a TV3 en el programa El medi ambient i que serà presentat
pròximament a l’International Berlin Bat Meeting el 2020.
Entre els anys 2017 i 2019 el Museu també ha participat en la creació de
material per al programa eduCAR del cos d’Agents Rurals de Catalunya, amb
l’objectiu d’educar i sensibilitzar els infants sobre la importància de conservar els ratpenats. El material s’ha produït gràcies a la col·laboració del
Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Cos d’Agents Rurals i estarà
disponible per a totes les escoles de Catalunya que el sol·licitin. Aquesta
acció és especialment important perquè els mateixos agents rurals visiten
les escoles per fer una xerrada que explica la tasca dels investigadors del
museu.
Per tal de fer arribar el missatge a un públic el més ampli possible el 2013
es va crear el vi Ratpenat, fruit d’una àmplia col·laboració entre el Celler
Credo i el Museu per la recerca i sensibilització sobre la conservació dels
ratpenats. Actualment ja es va per la cinquena anyada. Igualment s’han fet
convenis amb empreses com per exemple el Cementiri de Roques Blanques,
amb el qual ja s’han fet més de cinc anys de seguiments i assessorament per
convertir el cementiri en una zona integrada al Parc Natural de Collserola.
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5. Conclusions
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Des de finals dels noranta el projecte de ratpenats del Museu de Ciències
Naturals de Granollers no ha parat de créixer en volum de feina i pressupost.
Aquest fet ha estat possible gràcies a la passió mostrada per cadascuna de
les persones que hi han participat. Actualment, Maria Mas, Adrià LópezBaucells, Xavier Puig-Montserrat i Carles Flaquer formen el nucli dur d’un
equip que dirigeix i col·labora amb estudiants de màster i doctorands catalans (Alba Coronado, Carme Tuneu-Corral, David López-Bosch) i de diferents
països del món (Cecilia Montauban, Ivana Budinski). L’èxit d’aquest creixement controlat rau en la capacitat de complementar-se i donar-se suport
entre els membres de l’equip.
Com a resultat d’aquesta evolució aquest mateix any 2019 l’equip ha estat seleccionat com a únic equip de recerca de l’Estat espanyol en la xarxa
CLIMBATS dels ajuts europeus COST (European Cooperation in Science &
Technology). Aquest projecte, de quatre anys, ha de permetre millorar l’estratègia d’estudi dels ratpenats en l’àmbit europeu, creant una xarxa d’estacions de mostreig i marcant els indicadors que permetin mitigar els efectes
del canvi climàtic en els ratpenats i els seus hàbitats clau.
El projecte COST engloba un total de 48 investigadors de 13 països d’Europa.
El fet de col·laborar en aquest projecte fa que el Museu de Ciències Naturals de Granollers tingui l’oportunitat de treballar amb universitats arreu
d’Europa o amb altres institucions i museus. L’equip del Museu col·labora
en la presa de decisions i és coordinador d’una de les accions principals
del projecte, que tracta sobre el paper dels ratpenats com a controladors
de plagues. A més, la segona reunió d’aquest equip d’investigadors va tenir
lloc precisament al Museu de Ciències Naturals de Granollers el mes de
novembre de 2019. Era la segona trobada internacional que es celebrava al
Museu de Ciències Naturals, després de l’International Symposium of Bats
as Bioindicators, que el desembre de 2012 va reunir a Granollers un centenar
d’investigadors de 25 països de tot el món.
El futur sempre és incert però cal tenir un full de ruta per controlar una part
de la incertesa. L’equip d’investigadors del Museu de Ciències Naturals de
Granollers té clar que vol ser un grup cada cop més influent en l’àmbit internacional per poder ajudar a aplicar polítiques mediambientals i de conservació adients a les necessitats de la societat actual.
Potser no en som conscients perquè no els podem sentir i quasi no els veiem,
però què passaria si desapareguessin els ratpenats de la Terra? Només a
tall d’exemple, cada nit tones d’insectes plaga d’agricultura i ecosistemes
naturals deixarien de ser depredades, amb tot el que això comportaria de
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desregulació dels equilibris actuals. I què podem fer perquè els ratpenats
no desapareguin? Ser cada cop més gent conscienciada treballant per conservar-los.
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Resum: Els nombrosos palaus rurals que existiren a Catalunya durant l’alta
edat mitjana constituïen el patrimoni públic de l’estat, molt probablement
com a conseqüència de la conquesta islàmica, d’acord amb tots els indicis.
Així es comprova a l’actual comarca del Vallès Oriental, on en consten una
vintena d’exemples, que habitualment es troben en l’entorn d’antics establiments i mereixen la consideració de villae, sovint relacionades amb topònims àrabs. Com a propietats públiques que eren, aquests palaus van ser
assignats a personatges rellevants i es relacionarien amb l’aprovisionament
de l’exèrcit, tant durant el període andalusí com en època carolíngia i comtal.
El cas de Marata permet resseguir amb detall la trajectòria d’un d’aquests
palaus, d’ençà d’implantar-se fins a convertir-se en parròquia. Durant tot
aquest temps les seves terres s’atribuïren a poderoses famílies que participaren activament en la guerra.
Paraules clau: palau, al-Andalus, segle VIII, domini.
Abstract: The many rural palaces that existed in Catalonia during the Middle
Ages constituted the public heritage of the state. According to all evidence,
this was most likely as a result of the Islamic conquest. Thereby it is verified
in the present region of the Vallès Oriental, where there are about twenty
examples. These are usually found in the surroundings of old establishments
and can be considered villae, often related to Arabic toponyms. Since they
were public properties, these palaces were assigned to relevant figures and
would be related to supplying the army both during the Andalusian period
and the Carolingian and Condal periods. Marata’s case allows us to trace
the trajectory of one of these palaces in detail, from its establishment until it
became a parish. All this time their land was assigned to powerful families
who were actively involved in the war.
Keywords: palace, al-Andalus, 8th century, domain.

Data de recepció: 1 abril 2019; versió definitiva: 26 desembre 2019.
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1. Presentació
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Topònims com Palau, Palou, Palol, Palaus o altres derivats del terme llatí palatium sumen desenes de casos al conjunt de la Catalunya Vella, a la Narbonesa i en bona part del nord-oest peninsular, i constitueixen un grup específic
que s’hauria fixat al substrat onomàstic remotament, durant l’alta edat mitjana. La nostra aportació aprofundeix l’estudi d’aquests palaus rurals, que aquí
analitzem en l’àmbit comarcal del Vallès Oriental, on relacionem una vintena
de casos que principalment corresponen a explotacions agrícoles extenses.
De forma particular, aquí dedicarem una atenció especial a la vil·la palau de
Marata, que analitzarem exhaustivament. De fet, fou a Marata on s’inicià el
nostre interès sobre la problemàtica, quan mossèn Cardús ens demanà, l’any
1996, que estudiéssim el cas, en un cicle de conferències que aviat es publicarà. A partir d’aquí i durant dècades ens ha interessat l’estudi d’aquests
antics palaus rurals, sobre els quals hem desenvolupat una línia de recerca
específica, on s’emmarca aquesta aportació.1 La progressió dels estudis referma que aquests casos constitueixen una veritable estructura de propietats públiques, relacionada amb la conquesta d’al-Andalus i amb el domini
àrab del Vallès, que durà menys d’un segle.
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2. La problemàtica dels palaus rurals
La importància històrica que poden haver tingut aquests palaus es comprova
fàcilment als primers textos del període carolingi i comtal, on es registren
desenes de casos al conjunt de la Catalunya Vella. Des de l’anàlisi documental, fou Pierre Bonnassie qui aportà les primeres precisions sobre el significat
que podria tenir el concepte medieval palatium, quan estudià els recursos
públics anteriors al feudalisme en la seva coneguda tesi sobre Catalunya
durant els segles X-XI. Atesa la precoç fixació toponímica d’aquests casos o
la seva distribució territorial, el professor deduïa que el terme palau correspondria a un antic edifici o centre d’explotació d’un domini públic, anterior
al període carolingi, tot i que dubtava si el seu origen es podia remuntar al
baix imperi romà o a la formació de l’estat visigòtic. Així ho deduïa a partir
d’una desena d’exemples, on comprovava que bona part dels casos encara
eren possessions comtals o dels agents del comte en la documentació primerenca.2

J. Cardús (en premsa). La present aportació ha estat realitzada en el marc del projecte de recerca: Génesis de la nobleza medieval:
fortificaciones y poderes territoriales en el nordeste peninsular durante los siglos VIII-XI (HAR2015-63661-P; MINECO - FEDER).
Correu electrònic: ramon.marti@uab.cat
1

2

P. Bonnassie (1979-1981), p. 131-133.
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Paral·lelament i des de l’arqueologia clàssica, a les comarques gironines
s’observava que aquests topònims sovint es relacionen amb jaciments
romans, i se’n deduïa que la denominació podia referir-se a una antiga
construcció. Alhora, des d’una arqueologia medieval incipient i mancada
d’exemples, també se suggeria que aquests palaus podien ser grans finques
i residències temporals de comtes, bisbes i personatges de prestigi.3

Ponències
Revista del
Centre d’Estudis
de Granollers,
24 (2020), 85-117

Malgrat tot, en relació amb els orígens de la institució, cal remarcar que
els textos del baix imperi o dels primers segles medievals quan citen el mot
palatium sempre es refereixen a la residència imperial o reial, no a contextos rurals, es trobés a Roma o a les capitals dels regnes germànics. D’altra
banda, cal creure que aquests palaus rurals són una especificitat hispànica,
atès l’arrelament que manifesten en altres àmbits del nord peninsular, com
Navarra, Castella i Lleó o Galícia, durant els segles X-XII, on el caràcter públic original aviat es desnaturalitzà, fins a convertir-se en un mitjà senyorial
d’obtenció de rendes.4
A Catalunya vint anys enrere arribàrem a la conclusió que aquests palaus
rurals serien conseqüència de la conquesta musulmana d’al-Andalus, atribució que ha estat debatuda recentment amb la celebració d’un congrés que
ha desenvolupat la problemàtica.5 Així, les investigacions conduïdes no han
fet sinó acumular indicis que confirmarien l’atribució andalusina dels palaus,
amb el recurs de les diverses disciplines i fonts, d’on deriven hipòtesis ben
plausibles, llargament madurades.
Veritable institució, els palaus rurals es relacionen amb la construcció patrimonial del primer estat andalusí, al qual s’atribuí de bon començament una
part o fracció de les terres conquerides, en aplicar estrictament la normativa
alcorànica. Així ho prova l’acció del governador al-Samḥ (a. 719-721), que
conquerí Narbona i distribuí les terres que romanien indivises, tot separant
la cinquena part que corresponia a l’estat, d’acord amb les instruccions del
califa ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz.6 A la pràctica, arreu del nord peninsular això
implicaria la confiscació de centenars d’establiments o llocs que a partir
d’aquí hom distingí amb el nom palatium.
La introducció i aplicació d’un concepte com aquest no ha de sorprendre
en un context en què el llatí continuava essent la llengua majoritària, com
succeïa arreu de la Península durant els segles VIII-IX. En canvi, on els pro-

3

J. Mª Nolla i J. Casas (1984), p. 117. M. Riu (1989), p. 92.

4

J. A. García de Cortázar i E. Peña (1989). E. Pastor (1996), p. 145-154.

5

R. Martí (1999). X. Ballestín i E. Pastor (ed. 2013).

6

D. Bramon (2000), p. 156-158.
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cessos d’islamització i d’arabització persistiren, el substrat toponímic que
reflecteix la problemàtica se centra en altres topònims com Albalat (al-balāṭ)
i Alcàsser (al-qaṣr) o els seus derivats, tot i que són menys nombrosos que
els palaus del nord peninsular.7

88

Malgrat tot, les fonts cordoveses també reporten testimonis d’aquest extens
patrimoni públic fundacional, que perduraria durant l’emirat independent i
que al capdavall es transformà en topònims, alhora que l’estat andalusí ampliava els seus recursos. Així, vers mitjan segle IX, l’abat Samsó acusava el
comte Serband d’haver fet tributàries les basíliques de la ciutat de Còrdova
i de convertir en impurs els donatius pietosos adscrits a l’ús de les esglésies, ampliant els tresors fiscals i espoliant el patrimoni diví per enriquir els
palaus del fisc (palatia fisci), tal com si prenguéssim l’aigua a qui té set per
llençar-la a l’oceà, segons la seva opinió. D’altra banda, en l’entorn cordovès són ben conegudes les manifestacions àuliques que conegueren algunes
d’aquestes finques rústiques en mans dels omeies i dels seus col·laboradors,
on les almúnies califals foren palaus sumptuosos, voltats de jardins.8
És a la Catalunya Vella, però, on millor podrem apreciar la complexitat
d’aquest dispositiu fundacional de propietats públiques, on en comptem més
de 150 casos i el domini islàmic no superà el segle VIII. En conjunt, podem
afirmar que aquests palaus rurals formen un veritable dispositiu logístic que
es distribueix preferentment sobre el conjunt de la xarxa viària, que afecta
totes les comarques i que prolifera al voltant de les ciutats o dels centres
territorials d’interès. Assignats als col·laboradors de l’estat o a l’exèrcit, els
palaus serien explotacions agrícoles diversificades que habitualment reben
la consideració de villa o de locus als primers textos conservats, establiments que no manifesten altres competències jurisdiccionals que les del seu
propi terme o l’àmbit local que ocupen.
La mateixa onomàstica dels palaus és ben significativa, tot i que la majoria
dels casos reben un nom simple, sense altres precisions que el diminutiu o
el plural que pot adoptar el topònim, així com algun indicador geogràfic que
el situa. Si més no, el caràcter públic de la institució és ben explícit en les
formes llatines d’un Palau del Tresor (P. Fisco) i Palau del Rei (P. de Reig),
com ho podria ser també la denominació àrab de Palau-solità, dels Soldans
potser (P. Salatane).9

7

R. Martí (2013), p. 108 i 111.

8

I. Gil (1973), p. 551. G. D. Anderson (2013).

9

J. Coromines (1989-1997), VI, p. 134. S. Pérez (2008), p. 77.
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Altres exemples, però, revelen explícitament l’origen ètnic dels seus ocupants o propietaris. Així, registrem quatre casos inequívocs amb l’apel·latiu
‘Moro’ (P. Moro, P. Maurorum o Palamors), tot i que cal dubtar si es tracta
de berbers o si el terme maurus també s’aplicaria als àrabs. Altres palaus
encara recorden el nom dels seus titulars àrabs inequívocs, que serien personatges principals: aquest és el cas d’un empordanès ’Abū Ṯawr (P. Abtauri),
que hauria estat el darrer governador de la ciutat de Girona i que la lliuraria
als francs poc després de l’any 790, en relació amb el lloc que encara rebria
un altre nom àrab definitiu, com és la població de Jafre (Iafar); 10 a les portes
de Barcelona, ’Abū Zayd hauria posseït la vil·la de Ripollet (P. Auzido) i bé
podria ser fill del darrer governador d’al-Andalus durant l’emirat dependent,
Yūsuf al-Fihrī;11 així mateix, l’antic nom de Rocafort de Bages evocaria algú
anomenat ’Abū ‘Īsā (P. de Avezia), i un P. Monnoso rossellonès recordaria el
nom del berber Munūsa, que l’any 731 es revoltà contra l’emir a la Cerdanya;12 encara al Vallès Oriental, algú anomenat ’Azahr hauria edificat una
torre en un lloc anomenat ‘Palou’ (turrem de Azar que vocant Palaciolo),13
construcció defensiva que només detallen alguns palaus.
Malgrat tot, entre els seus titulars també consten alguns noms de tradició
autòctona, com P. Rodegario, P. Frugello, P. Borrello o P. Felmiro, exemples
que tant poden suggerir la participació de clients muladís com, més probablement, que siguin propietaris ulteriors, d’època carolíngia. Altres vegades
el seu nom llatí pot fer referència a l’antiguitat de l’establiment (P. Antiquum,
P. Vetere i P. Fracto) o descriure una característica particular del lloc (Monte
Palacio, P. Serpentis i P. Siccus). Moltes altres denominacions, però, resulten
estranyes al substrat onomàstic dels nostres districtes, on el significat precís
planteja controvèrsies particulars.
Més enllà d’aquests indicadors onomàstics, les dades arqueològiques disponibles que confirmarien l’adscripció dels primitius palaus són força limitades
o ambigües per diferents motius. D’una banda, cal considerar que són llocs
d’establiment preferent des d’antic i que sovint romanen habitats, ocupats
per explotacions tradicionals o incorporats a les poblacions actuals. D’altra
banda, les excavacions arqueològiques han estat poques i limitades, alhora
que la recerca encara manifesta certes dificultats per distingir la fi del període visigòtic dels primers temps de l’emirat. Els problemes afecten, fins i tot,
les actuals datacions de radiocarboni, atès que durant la segona meitat del

10

R. Martí i Mª M. Viladrich (2018), p. 61-62.

11

S. Pérez (2008), p. 74. Gibert (2013), p. 190.

12

J. Gibert (2013), p. 184.

13

S. Pérez (2008), p. 77.
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segle VII s’inicia un seguit de fluctuacions en la corba de calibratge que disminueix la precisió dels resultats. Així, la fi de l’època visigòtica s’incorpora
a una única forquilla cronològica que comprèn la major part del segle VIII,
així com les últimes dècades s’afegeixen al tram del segle IX.14
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Malgrat tot, constatem que els casos més significatius habitualment es localitzen en l’entorn d’establiments romans o de l’antiguitat tardana, vers les
planes litorals o interiors. Així, a Septimània, la detecció puntual d’enterraments de ritus islàmic sobre mosaics antics garanteix la presència dels nouvinguts en el cas dels Palats de Laure-Minervois, un dels exemples més septentrionals. Contràriament, a la factoria empordanesa de Pla de Palol (Platja
d’Aro) no s’identificaren restes medievals durant l’excavació d’aquest jaciment tardoantic. També és significatiu l’extens jaciment lleidatà de Palous de
Camarasa, amb indicis d’ocupació antiga i andalusina, així com una necròpoli
de tradició visigòtica, on destaca la datació adient d’una sepultura.15
Al capdavall, els palaus excavats al Vallès mereixen una menció particular,
tres casos particulars que plantegen noves qüestions. Així, el jaciment terrassenc de l’Aiguacuit sembla correspondre a un palau documentat precoçment (P. Fracto), en relació amb una vil·la antiga que conté sitges i cabanes
d’època visigòtica i altres de posteriors entre les ruïnes romanes, on es recuperà un esperó de cavaller. Excavat en extensió, el jaciment sabadellenc
de Sant Pau de Riu-sec (P. de Rivo Sicco) també s’inicia amb un establiment
romà que continua actiu en època tardoantiga, la fase més mal coneguda, alhora que es detecten noves estructures d’època carolíngia que precedeixen
la construcció de l’església romànica. Finalment, l’excavació de l’església de
Santa Coloma de Marata temps enrere posà al descobert un sitjar que no
seria anterior a l’època carolíngia, atesos els materials recuperats, on també
es constata la presència de ceràmica antiga residual. Aquests casos evidencien explotacions agrícoles que, en l’aspecte formal, no difereixen gaire de
la resta d’establiments rurals altmedievals, alhora que tots tres manifesten
una intensa ocupació en època carolíngia i comtal, quan aquests llocs es
documenten.16
És molt probable que certes estructures i materials de les fases tardoantigues d’alguns jaciments corresponguin a palaus d’època islàmica, atès que
els límits del període visigòtic continuen sent difusos. Malgrat tot, ni la intervenció de Pla de Palol ni l’exigua excavació de Marata ofereixen registres
adients, resultats negatius que posen dubtes sobre la localització precisa del
14

C. Folch i J. Gibert (2017), p. 297-298.

15

J. Gibert (2013), p. 189. C. Folch (2013). C. Alòs i E. Solanes (2013).

16

J. Roig i J. M. Coll (2013).
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palau original. Sortosament, les dades disponibles no acaben aquí i encara
amplien la caracterització dels palaus, tant en relació amb la implantació del
dispositiu andalusí com, principalment, sobre la continuïtat que molts establiments tingueren en època carolíngia i comtal. Tot seguit ho comprovarem a la
comarca del Vallès Oriental, que aporta una nodrida representació de casos.
3. Els palaus rurals del Vallès Oriental
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Herència antiga, cal creure que durant el segle VIII el conjunt territorial del
Vallès constituïa un únic districte, el territorium Vallense, demarcació on
s’aplicarien les directrius califals de confiscació de terres que originaren els
palaus. Al conjunt del Vallès això suposà la selecció estratègica de desenes
d’emplaçaments que es distribueixen arreu dels plans, preferentment sobre
els cursos fluvials i les principals vies de comunicació, tot i que destaca
una notable concentració de casos que encercla la seu episcopal d’Ègara.17
Ara, però, només ens ocuparem de la meitat oriental del districte, que és
prou significativa per ella mateixa i on també s’observa certa concentració
de casos en l’entorn de la població de Caldes de Montbui, al bell mig de
l’antiga demarcació (figura 1). Aquí, l’estudi del paisatge històric detecta
traces antigues perdurables, així com l’acumulació de certes transformacions medievals, tot i que la comprensió d’aquests canvis es troba en una fase
molt incipient.18

Figura 1. Palaus rurals i torres andalusines al Vallès Oriental (font: elaboració pròpia).
17

J. Soler i V. Ruiz (2013).

18

J. Bolòs (2006), p. 110-119.
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En relació amb la innovació medieval dels palaus, la comarca del Vallès
Oriental proporciona un conjunt de 19 casos, la majoria dels quals ben documentats als arxius, tret de quatre exemples procedents dels recursos cartogràfics actuals. Aquí, la denominació llatina més habitual és la de ‘Palau’,
que recullen 11 casos, als quals se sumen sis diminutius ‘Palou’ i dos plurals
‘Palaus’. Tot i que la relació obtinguda és ben representativa, no considerem,
però, que sigui exhaustiva, atès que hom podria ampliar la nòmina amb el
recurs d’altres fonts medievals i modernes o amb reculls de toponímia local.
92

Aquí, els palaus habitualment ocupen entorns planers i camps extensos, on
les notícies de materials antics són recurrents. Així ho avalen les dades conegudes de la Carta Arqueològica virtual (Invarque), un recurs digital que
en bona part es nodreix de les extenses prospeccions menades per Josep
Estrada temps enrere,19 tot i que les indicacions més precises deriven del
registre documental dels segles IX-XI. De llevant vers ponent, tot seguit exposarem les dades bàsiques dels diferents casos, atès que només la suma
dels components pot caracteritzar la complexitat del conjunt.
A la capçalera del riu Tordera, la ‘vil·la Bitamenia, ara dita Palatium’ va ser
concedida l’any 862 per Carles el Calb al seu fidel Sunyer, comte d’Empúries,
i suposa la menció més antiga d’un palau vallesà. La concessió comprenia
les parròquies de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, així com l’església de la Costa de Montseny i un ampli sector de la muntanya, un conjunt
que suposaria uns 85 km2 de superfície. Fins aquí el marquès Humfrid n’hauria posseït el domini, que Sunyer II transferí al seu gendre Guifré Borrell l’any
908 mitjançant un intermediari, quan aquest assolí el comtat de Barcelona.20
Tot seguit el domini es disgregà i el monestir de Sant Cugat del Vallès obtingué les dues parròquies, denominades amb l’apel·latiu ‘Palau’, malgrat
que és al terme de Santa Maria on es preserva la denominació ‘Vitamenia’
fins a inicis del segle XIII. Com ha estat proposat, Bitamenia bé podria ser
un topònim àrab format per aglutinació d’una preposició amb la nisba d’un
antropònim, amb el significat de ‘en els dominis de Tamīn’, opció ben plausible.21 Les excavacions realitzades en l’entorn de l’església de Santa Maria
de Palautordera només han detectat un extens cementiri altmedieval sense
datacions precises, tot i que confirmen la presència residual de materials
antics. En canvi, en l’entorn de l’església de Sant Esteve de Palautordera
s’observaren estructures baiximperials i alguns enterraments tardoantics.
Malgrat tot, pensem que el primitiu palau podria correspondre a la masia
de Can Sala (Santa Maria de Palautordera), aquí ben bé un sinònim que
19

<http://invarque.cultura.gencat.cat/> (última consulta 18/12/2019).

20

R. d’Abadal (1926-1950), p. 355-358. I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 106 i 1422. R. Martí (2019).

21

S. Pérez (2008), p. 71 i 82.
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denotaria l’existència d’un edifici singular, d’acord amb la notícia d’una sala
domenica que l’any 1045 posseïen uns particulars, amb una porta oberta
vora l’estrada de Vilamajor.22
Contràriament, del mas tradicional de Can Palaus Vell (Santa Maria de Palautordera) no disposem de cap dada documental ni arqueològica. Bé podria
ser l’emplaçament d’un palau original, atès el nom i la posició que ocupa,
sobre un turó que domina diferents passos entre les valls de la Tordera i el
Mogent.
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En la conca hidrogràfica del riu Mogent, existí un altre cas en l’antiga parròquia de Sant Pere de Vilamajor, on el capbreu de mitjan segle X recull
la concessió d’una terra a l’església (in Palacio), mencionada després de
Vallserena. Aquest constitueix un cas únic, en què els comtes de Barcelona
retingueren la integritat del domini de Vilamajor, així com l’estada al palau,
que es mantenia l’any 1079 (cum statica de ipso palatio qui ibi est). Aquí
mateix, Ramon Berenguer IV disposava d’un batlle que administrava el conjunt de les rendes i el domini específic de Vilagomà, topònim desaparegut
que es trobaria vers l’actual Sant Antoni de Vilamajor. Igualment, una relació de despeses dels anys 1156-1157 detalla que Vilamajor, principalment, i
Sant Celoni eren aleshores punts d’escala habituals dels viatgers procedents
d’arreu, i on s’hostatjaven els comtes i tota mena de nobles, eclesiàstics o
vassalls, guerrers habitualment, amb els seus acompanyants.23 Molt probablement, pel paper principal que el palau mantingué s’hi haurien desenvolupat arquitectures singulars, capaces d’acollir els viatgers il·lustres i els
moviments de tropes. Malauradament, a Sant Antoni de Vilamajor no queda
record d’aquelles instal·lacions ni es disposa de dades arqueològiques.
L’existència d’un altre cas al terme de Cànoves només l’avala l’actual topònim de Can Palaus. Malgrat tot, és probable que en les seves immediacions
hagi existit un d’aquests establiments, atès que és un sector de camps extensos i que té la proximitat de topònims àrabs inequívocs com Rifà o Alfou
(Sant Antoni de Vilamajor).
Tampoc aconseguim documentar als primers textos medievals el Pla de Palou del barri del Poble Sec de Cardedeu, també conegut com Pla de les Parets
o de Rifanyes. Aquí radica un establiment romà de consideració, on han estat
excavades algunes estructures imperials i s’han realitzat prospeccions geofísiques per tal de determinar l’extensió del jaciment.
Un altre Palou ben particular s’associa a l’existència d’un castell o torre, un
topònim desaparegut que també rep altres denominacions i que es trobaria

22

J. Rius (1945-1947), doc. 578.

23

I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 321. I. Baiges et alii (2010), doc. 97, 914, 956, 1019, 1044 i 1091. M. Aventín (1990).
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sobre la riba esquerra del riu Mogent, als confins entre els termes actuals
de la Roca i Vilanova. És aquí on els límits de la parròquia de Sant Sadurní
de la Roca situen l’any 932 el castello de Palaciolo, entre les fites del turó de
Céllecs i el Mogent. Altres notícies posteriors encara confirmen l’existència
d’un castell amb un terme propi (castro Palaciolo), on el vicari Brocard adquiria una terra l’any 1008 i que en 1050 confinava per llevant amb el terme de
Vilanova. El mateix lloc es consideraria un vicus l’any 993, si és el ‘Palau’ que
cita la còpia d’un document comtal.24
94

L’atribució andalusina d’aquesta fortificació la certifica l’altre nom que rep
simultàniament com a castro Morino, on es detalla l’existència d’una torre:
així, als confins entre els termes de la Roca i castell Morí, l’any 986 el monestir de Sant Cugat del Vallès obtenia una terra situada entre una estrada
i el torrent del ‘gorg d’Ambròs’ (rio qui scurrit de gorgio Amrone), previsiblement en referència al torrent de Can Cristòfol i l’entorn de Ca l’Ambròs Vell;
l’any següent el mateix monestir cedia a un tal Marrací unes cases amb terres i horts situades al castulo Morino, a canvi d’altres béns a Aiguallonga; el
mateix vicari Brocard podria ser-ho d’aquesta fortificació, atès que en 1009
concedia a Sant Cugat l’alou que posseïa vora la torre del castell Morí.25
Vers principis del segle XI, però, declinen definitivament les notícies d’una
fortificació que, al capdavall, substituïren els castells feudals de la Roca i de
Montornès. Malgrat tot, l’any 1211 el mateix emplaçament encara rebria el
nom de castell de Céllecs (castrum de Elex).26
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Unes referències i altres suggereixen situar la torre o castell de ‘Palou Morí’
vers els turons de Can Gol, un sector parcialment urbanitzat on s’ignoren
traces de fortificació, previsiblement a prop dels camps de conreu. Davant
seu, sobre la riba dreta del riu Mogent, destaquen les troballes de materials
romans en l’entorn de Ca l’Ambrós, abans documentat i que ofereix l’emplaçament idoni d’una explotació simultània.
Pròxima a l’anterior i sobre la riba esquerra del riu Mogent, la vil·la de Palatio Almalla o Dalmanla es documenta d’ençà de 972 i també correspon a un
centre tradicional de domini públic (ipso fiscale). Així es testimonia l’any 997
entre els límits del ‘vilar d’Abdela’ i, com l’establiment veí, s’ha suggerit que
‘Almanla’ podria ser un antropònim àrab, ‘Amān’ Allāh (protecció de Déu).27
I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 178, «et vadit a Cabannas et pervenit usque in Cellicos et descendit per ipsa serra et venit ad ipso
castello de Palaciolo et pervenit usque in rivo Mugente et pergit per ipsa strada usque ad campo de Ophilone». P. Puig (1995), doc.
125. J. Baucells et alii (2006), doc. 771. I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 1198, «vico nominato Palatio».
24

25

I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 893 i 932. J. Salvadó (2012), doc. 654.

26

V. Farías (2002-2003), p. 30, n. 55.

27

I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 593 i 1383. S. Pérez (2008), p. 80.
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D’altra banda, cal considerar que aquest palau pot haver tingut una extensa
jurisdicció, atès que el prenen com a referent les parròquies de Sant Vicenç
de Vallromanes i Sant Sadurní de Montornès. Hereva d’aquell establiment,
la masia de Can Palau es troba als confins sud-occidentals de Vilanova amb
els anteriors municipis, sobre un sector avui urbanitzat, on temps enrere
s’identificaren estructures i materials romans, així com moles de basalt, que
són habituals als jaciments tardoantics.
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Tres altres casos es distribueixen sobre les ribes del riu Congost, entre els
quals destaca la posició principal de la vil·la de Palou (Granollers), profusament documentada d’ençà de l’any 924 i que estaria caracteritzada per
un mosaic de cases esparses, terres, horts i molins, així com l’església de
Sant Julià, documentada en 943.28 Sembla referir-se al mateix lloc la notícia del terme de Turre de Azar l’any 974, també denominat Palaciolo, on
s’esmenta un desconegut torrent de ‘Vil·la Piscina’. A la mateixa fortificació
sembla referir-se la menció d’una ‘Guardiola’ cinc anys més tard, on tenia
terres Delà, tot i que cal esperar fins 1087 per confirmar l’existència d’una
torre que posseïen els seus hereus.29 Al mateix terme parroquial de Palou i
a l’altra banda del riu, diverses notícies informen que la vil·la de ‘Caselles’
també s’anomenava ‘Abcecrine’, un altre antropònim àrab.30 Al conjunt de
l’església de Sant Julià s’hauria observat la presència de tègules reutilitzades i no tenim notícies de materials arqueològics en l’entorn de la Torre de
les Aigües, un edifici de planta rectangular força alterat, de finals de l’edat
mitjana (figura 2).

Figura 2. Torre de les Aigües, entre els horts de Palou, Granollers (fotografia de l’autor).
I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 150, 164, 177, 200, 231, 247, 248, 278, 281, 312, 317, 370, 412, 460bis, 486, 487, 654bis, 666, 1265,
1468, 1509 i 1539, per citar només els textos del segle X.
28

29

I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 616 i 718. J. Baucells et alii (2006), doc. 1481.

30

J. Baucells et alii (2006), doc. 442, 468 i 1376.

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 2020, #24, p. 91 / Arxiu Municipal de Granollers

95

96

Riu amunt, sobre la riba esquerra del riu Congost, també al terme de Corró
d’Avall hauria existit un lloc anomenat Palau (ipso Palacio / Palado), documentat dues vegades l’any 1012.31 Sobre la llera del riu, avui encara el recorda Can Palau Nou, tot i que no tenim notícies de restes arqueològiques
en les immediacions de la casa. Si més no, a prop seu el jaciment del Pla del
Serrador ofereix un cas contemporani dels palaus, un establiment modest
que mostra dues fases consecutives: el primer assentament medieval reocupa un establiment prehistòric i comprèn un total de 32 estructures de gran
diversitat morfològica que hom data durant els segles VII-VIII; l’espai d’habitatge presenta dos fons de cabana retallats al subsòl, amb restes d’activitats
de combustió, així com una vintena de sitges de perfil globular; la segona
fase s’atribueix als segles IX-X i està representada per 34 estructures on
predominen les sitges, que preferentment presenten un perfil troncocònic i
fons pla. És un conjunt de gran similitud al cas pròxim i coetani del jaciment
de Ca l’Estrada, a Canovelles, també descobert recentment.32
Afluent del Congost, la riera de Carbonell també té dos casos específics, un
a Marata i l’altre a Corró d’Amunt. Documentat d’ençà de l’any 895, el palau
de Marata després mereixerà un apartat específic. Pel que fa al terme de
Corró d’Amunt, només tenim notícia d’un lloc anomenat Palazolet l’any 1092,
sense altres indicacions que permetin situar-lo.33
Tot cloent l’accés al Congost, al lloc de Can Palau (la Garriga) es documenten
materials romans i una necròpoli associada amb tombes de tègules. Amb un
potencial agrícola relativament modest, aquí destaca el valor estratègic d’un
establiment limítrof amb el districte d’Osona, així com l’explotació d’un molí
que consta a les primeres notícies documentals del segle XIII.34
Sobre la conca hidrogràfica del riu Tenes també es registra una nodrida representació de casos, començant per un explícit Palacio Fisco (Mollet del
Vallès), avui desaparegut. Documentat durant els segles XI-XII, aquest establiment es localitzaria sobre la riba dreta del Tenes, vers l’aiguabarreig del
Besòs, amb predomini d’horts i molins en l’entorn.35
També a la parròquia de Lliçà de Vall es localitzaria un antic palau (ipso Palacio Antigo) sobre la riba esquerra del Tenes, d’acord amb una única notícia
31

J. Baucells et alii (2006), doc. 174 i 175.

32

A. Fortó et alii (2009).

33

J. Alturo (1985), doc. 130.

34

J. Oliver (1995).

35

J. Rius (1945-1947), doc. 572. J. Alturo (1985), doc. 244, 295, 308, 312, 384 i 512.
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de l’any 1083, que el situa com a límit meridional del Pla i a prop d’un molí.36
Avui el topònim Can Palau persisteix al polígon industrial que ocupa l’extrem
sud-est del municipi, alhora que els indicis arqueològics més pròxims ens
remeten vers Can Gurri, on s’identificaren materials romans.
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Sobre el límit occidental del municipi de l’Ametlla, la vil·la de Palau (Palatio)
d’ençà de l’any 932 s’integrà a la parròquia de Sant Genís, quan el bisbe Teodoric consagrà i dotà l’església.37 Si més no, en l’entorn de la casa s’observà
l’existència d’estructures i materials romans, així com a Can Forns, situada
davant seu i que també consta com a vil·la en la mateixa dotalia.
Al terme de Santa Eulàlia de Ronçana destaca un lloc referit com ‘Torre de
Cirera o Palou’ l’any 1011, que no identifiquem amb certesa. Desapareguda
la torre i sense altres notícies del lloc, només aquest text detalla un emplaçament singular que es trobaria sobre la riba dreta del riu Tenes i en la
proximitat d’un rec moliner.38
A la parròquia de Sant Pere de Bigues, un altre lloc denominat Palau (Palad),
documentat l’any 1146, clouria l’accés a la capçalera del Tenes.39 Avui referit
com Camp de Palau, el topònim es conserva sobre la riba dreta del riu, quan
aquest abandona les gorges i en la proximitat de Can Noguera, on s’inventaria un jaciment romà.
Sobre l’extrem occidental de l’actual municipi de Lliçà d’Amunt, la vil·la de
Palaudàries (Palacio Aries) ocupa la capçalera de la riera Seca i es documenta d’ençà de l’any 904, quan un sector del seu terme s’hauria incorporat a la
parròquia de Sant Esteve de Parets. L’emplaçament original sembla correspondre a l’entorn de l’església de Sant Esteve del lloc, documentada l’any
982 i sense dades arqueològiques, on ‘Aries’ seria un antropònim manllevat
del grec, del tot insòlit a la Catalunya comtal.40
A llevant de Caldes de Montbui, Pla de Palol es documenta com a lloc i terme
durant el segle XI, amb notícies de materials romans recuperats temps enrere. Aquest no és, però, l’únic cas que cal relacionar amb Caldes. S’hi sumaria
un lloc que l’any 1052 s’anomenava Paladellos i que es trobaria vers Can
Vinyals, sobre l’extrem occidental de l’antiga parròquia i al terme actual de

36

J. Baucells et alii (2006), doc. 1427.

37

I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 179.

38

J. Baucells et alii (2006), doc. 152, «loccum que diccunt Ture de Cirera sive Palaciol».

39

J. Rius (1945-1947), doc. 968.

40

I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 96 i 777. J. Coromines (1989-1997), II, p. 239-240.
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Sentmenat, fora del nostre àmbit estricte.41 Així mateix, també incorporem al
mapa els topònims de Can Palau (Sentmenat) i de Palau-solità, pròxims a la
població de Caldes i que conformen un arc de palaus que l’envolten.

98

Al capdavall, entre la relació precedent cal destacar les tres torres que ocupen els principals cursos fluvials, tot constituint un arc de defenses al bell
mig de la comarca. Construïdes previsiblement durant la fase inicial dels
establiments i malauradament desaparegudes, devien ser edificis de planta
circular, atès que aquest tipus de defenses figuren entre les innovacions que
introduí la conquesta islàmica. De fet, durant els segles VIII-X les torres de
planta circular i oblonga proliferen a les successives fronteres andalusines
en terres catalanes, on s’apliquen a la vigilància en alçada i també a la defensa de passos estratègics o d’establiments rurals. Si més no, a la comarca
del Vallès Oriental disposem de dues torres alimares que atribuïm al mateix
context històric.42
Potser un dels exemplars més precoços és la talaia de la Torre Roja, situada al bell mig del Vallès, sobre la població de Caldes, documentada com a
kastro Vetulo l’any 1065. Edificada a tocar d’un poblat ibèric, aquesta torre
està construïda amb pedra desbastada que hom disposa en filades, amb el
recurs de l’opus spicatum; és un edifici de planta anular d’uns 7 m de diàmetre amb el reforç d’una anella exterior (figura 3). Aquí les excavacions han
descobert una petita necròpoli formada per dotze enterraments en decúbit
supí i algunes fosses altmedievals que hom podria relacionar amb el servei
de la torre, amb presència de ceràmica espatulada i datació calibrada d’un
individu entre els segles VIII-X.43

Figura 3. La Torre Roja, Caldes de Montbui (fotografia de l’autor).
41

E. Moreu-Rei (1961), p. 156 i 158. G. Feliu i J. Mª Salrach (1999), doc. 408.

42

R. Martí i Mª M. Viladrich (2018).

43

A. Fortó i X. Maese (2011). E. Moreu-Rei (1961), p. 70 i doc. 8.
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D’aspecte monumental, l’anomenada Torrassa del Moro de Llinars ha estat restaurada recentment i correspon al castell del Far de la documentació medieval, una fortificació que formaria part d’un complex dispositiu de
vigilància interterritorial que convergeix a Barcelona, 14 de les baules del
qual reben el mateix nom. Construïda sobre una banqueta circular, el seu
cos inferior presenta un diàmetre màxim de 9,3 m i murs de 2 m de gruix,
amb perfil atalussat a l’exterior i vertical a l’interior, de manera que ofereix
per les dues cares un cuidat aparell de grans blocs de granit encoixinats,
fins a una alçada de 4,15 m. Sobre el cos inferior es conserven restes d’un
segon parament que hauria de ser original, realitzat amb pedra mitjana i que
constituiria el cos superior o el terrat d’un edifici amb una altura aproximada
d’uns 10 m (figura 4). Les intervencions arqueològiques realitzades a l’interior i a l’entorn de la torre reportaren materials antics, medievals i moderns,
sense que hom pogués precisar l’època de construcció, que nosaltres avui
atribuïm al governador Sulaymān al-A‘rābī, durant els anys seixanta i setanta
del segle VIII.44
Identificats amb certesa o de forma més imprecisa, concloem que cadascun d’aquests palaus posseeix un potencial investigador excepcional, tant
en relació amb el període andalusí com amb els efectes de la conquesta
carolíngia de Barcelona. Tot seguit ho comprovarem en el cas de Marata, un
espai ben documentat i poc alterat per les transformacions contemporànies.

Figura 4. La Torrassa
del Moro o del Far,
Llinars (fotografia de
l’autor).
44

E. Sánchez (2008). R. Martí i Mª M. Viladrich (2018), p. 61-62.
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4. Marata i els seus senyors als primers textos medievals
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El document que l’any 895 cita per primera vegada la vil·la de Marata (Meserata) és un dels primers textos relatius al Vallès i mostra, clarament, que
aleshores el comtat de Barcelona encara no havia assolit la seva entitat
territorial definitiva (in territorio Valleses ... in iam dicto comitatu Vallese). El
text detalla una venda de béns immobles que hom situa al terme de Marata,
a la mateixa vil·la i al vilar ‘Richilas’, on un tal Pere ven a Esteve la meitat
que li pertoca de l’herència del seu amic difunt Esperandéu, de l’àvia Adalvira i de sa mare Gradil·la. La transacció afecta un palau o palaus (palacia /
palacio), amb corts, horts, arbres, un llinar i set camps, amb els seus accessos, aigües, erms i boscos.45
D’acord amb aquests detalls, el palau correspondria a l’àrea residencial de la
vil·la, una explotació agrícola voltada de camps i horts, que només s’observen vers el fons de la vall. Al seu torn, el vilar ‘Richilas’ sembla al·ludir a Can
Rovira del Villar, als confins entre Marata i Llerona, on perdura el topònim.
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Sobre la família del venedor no tenim altres notícies segures, tot i constatar
que hauria disposat d’aquests béns durant tres generacions, precisió que
ens remuntaria als temps de la conquesta carolíngia de Barcelona, l’any 801.
D’altra banda, atesa la transmissió d’aquestes propietats, considerem que
el comprador podria ser espòs d’Anna, filla del comte Alaric d’Empúries i
neta de Berà, que fou el primer comte de Barcelona. Magnat ben conegut, el
mateix Esteve l’any 898 obtenia un precepte reial que li reconeixia les possessions familiars a terres de Besalú i Empúries o al nord dels Pirineus, tot i
que cap altra notícia el relacionaria amb el comtat de Barcelona.46
La notícia següent correspon a l’any 940, quan els germans Recosind, Sunifred i Adanàsia donaven al monestir de Sant Cugat l’alou que posseïen
per herència dels pares als termes de ‘Palau Marata’ i de ‘Castanyola’, amb
les seves cases, cort, horts, terres, vinyes, arbres i un rec, tot exceptuant
el que havia estat de Búlgar. Un alou era aleshores una propietat lliure de
càrregues, habitualment en mans de persones de certa rellevància, tot i que
no aconseguim identificar amb certesa cap dels protagonistes de la donació,
descendents potser dels titulars del palau durant el segle IX. Són béns que
també radicarien vers un lloc imprecís del fons de la vall i que a partir d’aquí
consignen de forma genèrica les successives butlles pontifícies concedides
al monestir. La doble denominació de Castanyola i Marata encara es repetirà
l’any 1100, aleshores atribuïda a la parròquia de Santa Coloma.47
45

I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 86, «infra termines de uilla Meserata ... in iam dicta uilla Mesarata et in uillare Richilas».

46

R. d’Abadal (1926-1950), p. 371-374. P. Ponsich (1980). R. Martí (2019).

I. Baiges i P. Puig (2019), doc 230, «in terminio de Palacio Meserata vel in terminio de Castaniola». J. Rius (1945-1947), doc. 382, 412,
486 i 774. J. Baucells et alii (2006), doc. 1718, «parrohechie sancti Columbe de Castaniola quem dicunt Meserathe».
47
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Un altre text de l’any 961 detalla la venda entre els germans Sal·la i Silvi,
amb les respectives esposes, d’una peça de terra al terme de Corró d’Amunt,
pròxima a Marata, una parcel·la que devia trobar-se vers l’entorn de Can
Sala, que recordaria el nom d’aquell personatge. Prop d’aquí, un document
de l’any 968 recull la venda dels esposos Lleó i Senyora a Elies d’una peça de
terra situada al lloc del Pla, al terme del Palau de Marata, que serà l’última
menció d’aquest palatium. Cal remarcar que aquestes dues transaccions les
redactà el prevere Bell, que Elies posseïa altres terres a Corró d’Amunt i que
als dos documents hi consta un tal Ermeniscle, com a testimoni del primer i
com a propietari d’una terra veïna després.48 Són reiteracions que ens reporten vers un ambient estrictament local, amb un parcel·lari molt fragmentat
en l’entorn del Pla, alhora que Marata era un espai termenat que integrava
dues vil·les i altres llocs, on les propietats dels particulars residents s’afegien a les terres senyorials, ben testimoniades a partir d’aquí.
Així, l’any 1003 els germans Otger i Longobard permutaren amb el monestir
de Sant Cugat una de les vinyes que posseïen a Marata, a canvi d’una altra
terra a Sant Julià de Palou. D’aquests dos germans sabem que eren fills de
Delà, casat primer amb Anna i desprès amb Ajó, amb nombroses propietats
arreu del comtat de Barcelona. Mort son pare, el seu padrastre Geribert,
vicari del castell de Pera i senyor de Llacera (Sant Llorenç Savall), generosament els acollí, els vestí, els armà i els donà cavalls per tal que servissin i
militessin al palau del comte. De fet, Longobard trobaria la mort l’any 1010 a
Còrdova, havent establert que l’alou de Marata revertís a son germà Otger.49
Amb propietats a Marata, el vicari Brocard de Palou Morí també hauria mort
a la mateixa expedició, atès que aleshores dictà testament i no consta que
sobrevisqués. Brocard era germà d’Ingilrada, esposa del vicari Sunifred del
castell de Rubí, i també devia ser-ho d’un tal Miró que l’acompanya l’any
996, tots tres fills de Bardina i nebots del vicari Galí de les Gunyoles o Sant
Marti Sarroca. Mort l’any 981, és al testament de Galí on es comprova certa
relació familiar amb Delà, que fou el seu marmessor.50
Potser filla de Delà, Adelaida fou l’esposa de Brocard, suposant que el mateix vicari tingués per sobrenom Bardina, amb qui hauria tingut una filla anomenada Sicarda. Un cop vídua, la mateixa Adelaida encara contrauria altres
enllaços que suposen veritables aliances nobiliàries a la zona, amb Guillem
Adalbert, de qui no sabem res, amb Bernat de Sant Vicenç de Burriac, entre

48

I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 405, 441 i 545, «in terminio de Palacio de Mezerata, ubi dicunt ad ipso Plano».

49

J. Rius (1945-1947), doc. 386. R. Martí (2017), p. 695-696. J. Baucells et alii (2006), doc. 142.

J. Salvadó (2012), doc. 654. J. Baucells et alii (2006), doc. 86. R. Ordeig (1999), doc. 1736. I. Baiges i P. Puig (2019), doc. 760. J. Gibert
(2016), p. 46-51.
50
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els anys 1016 i 1024, i finalment amb Llobató de Vilalba. Mentrestant, a Bernat el succeí son germà Guadall al capdavant del castell de Burriac; aquest
darrer l’any 1024 comprà als comtes de Barcelona per cent unces d’or els
feus que posseïa, entre els quals els del terme de Marata.51
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Membres inequívocs de l’alta aristocràcia, també els senyors del castell
osonenc de Lluçà tingueren propietats als termes de Marata, on posseïen
un vinyar, cases i terres. Així s’infereix del testament d’Oda, germana del
primat Gombau de Besora i vídua de Guisad de Lluçà, que l’any 1034 concedia al monestir de Sant Cugat una vinya ad ipso viner, alhora que atorgava
al primogènit Sunifred la resta d’alous de Marata. Filla del vicari Sunifred de
Lluçà (+ 988) i cunyada d’Oda, també la vescomtessa Engonça de Cardona
disposaria d’una porció dels béns familiars al Villar i Marata, que l’any 1039
atorgava al monestir de Casserres entre moltes altres propietats.52
Aquest alou dels Lluçà guardaria una relació directa amb el palau documentat l’any 895, fins al punt que això explicaria que el document derivés als
arxius episcopals gironins. Així, fill de Sunifred, l’ardiaca Sendred de Girona
exercí el càrrec entre els anys 997 i 1022, tot i que el testament patern no
detalla cap possessió al Vallès i estableix que la porció del sacerdot revertís
als germans quan morís. Considerem més probable, però, que les propietats
de Marata arribessin als Lluçà per via materna, gràcies a Engonça, que seria filla del vescomte Otger de Barcelona (a. 938-959) i neta del vescomte
Llopart (a. 910-936). De fet, la successió d’aquestes propietats de Marata
ens ha permès argumentar que el vescomte Llopart devia ser fill o gendre
d’Esteve i Anna, i que Delà hauria adquirit aquests béns de la seva primera
esposa, Anna, filla del vescomte Otger (figura 5).53
Finalment, seria durant la segona meitat del segle XI quan s’edificaria l’església parroquial de Santa Coloma de Marata, una construcció romànica
d’una sola nau. D’ara endavant les transaccions locals se situen inequívocament en la nova parròquia, potser establerta per iniciativa de la família
dels Montcada, que tot seguit la incorporen al joc de les relacions feudals.
Així, l’any 1069 Ramon Hug es feia home soliu de l’ardiaca Bernat Guillem
de Montcada i de Renard Ramon, i rebia a canvi les esglésies de Palou i
Marata. Sense propietats anteriors a la zona, els drets de l’ardiaca es derivarien d’una concessió del comte Ramon Berenguer als seus germans, Ramon
Guillem de Montcada i Renard de la Roca, d’una dotzena de parròquies que
s’equiparen a franqueses, entre les quals també figura la de Palou (Granollers).
51

J. Baucells et alii (2006), doc. 257, 414, 891 i 909. J. Salvadó (2012), doc. 730. J. Alturo (1985), doc. 25.

52

R. Ordeig (2000-2008), doc. 927. I. Llop (2009), doc. 152.

53

R. Ordeig (1999), doc. 1541. R. Martí (2019).
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De Renard Ramon sabem que actua principalment a Castellar del Vallès, on mantenien importants interessos els senyors de Llacera i també els Claramunt, alhora que el feudatari
Ramon Hug també es relaciona amb els senyors de Rubí.54
Esteve - Anna
Ató - ?

Adroer - Arcedònia

103

Sunigell
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Ramon
Benció - Adalèn
Arsenda Lindoí
vescomte

Ava de Cerdanya
- Miró comte
Arsenda
- Guitart

Comtes de Cerdanya
Llopart
Riquil·la
- Unifred Amat

Anna - Esteve

Guillem de Castellvell - Adelaida
Otger de Castellet
Sendred Màger - Sança
Guisad - Oda
Sendred ardiaca

Otger vescomte
-?

Engonça
- Sunifred
de Lluçà

Guillem
Guisla - Bernat vescomte
Engonça - Ramon vescomte

Llopart
vescomte
- Guntil·la ?

El·lemar monjo
Anna - Delà
Ranló
- Isarn vescomte

Vescomtes de
Conflent

Adelaida - Brocard ?
Longobard
Otger

Figura 5. Descendència d’Anna i Esteve (font: elaboració pròpia).
G. Feliu i J. Mª Salrach (1999), doc 746. I. Baiges et alii (2010), doc. 116. P. Puig (1995), doc. 362, 382, 398-399 i 424. J. Baucells et
alii (2006), doc. 1102.
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Cal remarcar, però, que l’establiment de la parròquia de Santa Coloma no és
un fet aïllat, sinó que es produí en un context general de substitució de les
tradicionals demarcacions vilatanes. Amb les noves parròquies, aleshores
també s’establiren sagreres immunes al voltant de les esglésies, en el context de les assemblees diocesanes de la Pau de Déu i amb notables repercussions als diversos comtats, i també al Vallès.55
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Vers la fi del segle XI altres textos confirmen la persistència de propietats
senyorials i les identificacions suggerides. Gendre d’Adelaida, Ermengol
Samarell l’any 1076 concedia en testament un sester d’ordi a l’església de
Santa Coloma de Marata i un altre a Santa Maria del Pla, i la seva esposa
Trudgarda en 1089 donava dos mancusos per a l’obra de Santa Coloma i dos
més a Santa Maria.56
Forçat per la necessitat, l’any 1094 Dalmau Ramió donava a la seva germana
Florença i al seu espòs Guadall una tercera part del ‘mas de la Rovira’ i d’una
vinya del monestir de Sant Pere de Rodes, així com d’un sagrer en l’església
de Santa Coloma. Poc després, els mateixos Guadall i Florença l’any 1100
compraren als esposos Arnau i El·liarda, amb el seu fill Bernat, mitja quartera
de vinya i una de terra situades als llocs de Puig i Camp-rodó, a la parròquia
de Santa Coloma de Castanyola o de Marata.57 Aquestes terres constituïen
un alou franc que procedia dels pares d’El·liarda i de son germà Guillem (tot i
que l’editor interpreta ‘Michaeli’), així com per donació de Ramon, Berenguer
i Dalmau. No dubtem que aquesta El·liarda o Bel·liarda era filla de Domnuç i
neta de Geribert, senyor de Llacera i padrastre de Longobard i Otger, família
en qui revertiren les propietats de Delà i que també posseïen la torre de
Palou (Granollers). Germà de Bel·liarda, i com feren els seus ancestres, el
cavaller Berenguer Domnuç de Llacera també dictà testament en participar
a l’expedició comtal que pretenia prendre la ciutat de Tortosa l’any 1092.58
D’altra banda, la vinya adquirida l’any 1100 confinava amb terres dels compradors i es devia trobar vers el puig de la Rovira, i la terra de Camp-rodó
correspondria a l’actual Camp de l’Om i limitava per llevant amb el camí principal (strata publica), al sud amb un alou de Santa Coloma, per ponent amb
terres dels compradors i vers el nord amb l’alou del monestir de Sant Pere
de Rodes. Per això concloem que la combinació de béns al Villar i al fons de
la vall de Marata, relacionades amb els hereus de Delà o amb la família de

55

J. Vilaginés (2001). V. Farías et alii (2007).

56

J. Baucells et alii (2006), doc. 1305 i 1498.

57

J. Baucells et alii (2006), doc. 1605 i 1718.

58

G. Feliu i J. Mª Salrach (1999), doc. 643, 676 i 687. J. Baucells et alii (2006), doc. 1550.
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Dalmau Ramió, reflecteix les localitzacions del primer document conegut de
l’any 895. Com succeïa amb les terres dels Lluçà, aquestes similituds confirmarien la hipòtesi d’una procedència comuna d’uns i altres alous, que es
remuntarien a Pere i Esteve. D’altra banda, l’existència d’una vinya i alou de
Sant Pere de Rodes és un altre indici sobre les connexions amb la família del
comte Berà, amb importants interessos a l’Empordà. De fet, un precepte del
monestir de l’any 982 sembla que citi aquest predi entre els béns del comtat
de Barcelona, tot i que les còpies conservades presenten una llacuna en
aquest punt precís (et predium in Mar...).59
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Finalment i de forma indirecta, l’any 1104 es fixaren els límits del terme parroquial de Marata, quan el bisbe Berenguer de Barcelona consagrà i concedí
dotalies a les esglésies veïnes de Corró d’Avall i Corró d’Amunt. Aquí, el
límit nord de la parròquia de Corró d’Avall amb Marata se situaria vers Can
Pau Salomó i el puig de les Mentides (podio vocato Salomoni). Al seu torn,
el terme parroquial de Corró d’Amunt vers migdia incorporava l’església de
Santa Maria del Pla, fins a la via que passava sota seu.60
D’aquesta recopilació de dades històriques deduïm que la parròquia de Marata s’estenia principalment sobre aquest tram de la riera Carbonell (rio),
tot i que també sumaria alguns sectors de les valls contigües, on els límits
són imprecisos. Durant la plena edat mitjana aquí suposem un nombre màxim d’una dotzena de masos o cases esparses, dels quals només coneixem
alguns noms de lloc o certes persones, com la Rovira i el Pla, o el ‘mas dels
Conills’, Pere Salomó, Pere ‘d’Oldzed’ i Vives Ramon, que lliuraven censos
al comte vers mitjan segle XII.61 També tenim notícia d’un camí principal o
estrada sobre la riba dreta de la riera i al peu del Puig, així com referències
de vies en l’entorn de Santa Maria del Pla.
De fet, les dades topogràfiques referides sovint plantegen nous problemes,
com s’observa en relació amb la doble entitat de Marata i Castanyola, que
anoten dos textos. Sabem del cert, però, que Marata inicialment fou una vil·
la, dotada d’un terme que apreciem en poc més de 3 km2 de superfície (figura
6), amb un palau que declinava, fins a desaparèixer en època comtal. Les
dades arqueològiques han de prendre el relleu si pretenem anar més enllà,
i també resta resoldre la incògnita que planteja el nom mateix de Marata.

59

R. d’Abadal (1926-1950), p- 243.

60

R. Ordeig (1993-2001), doc. 296 i 297, «in via que vadit subtus ecclesiam Sancte Marie de ipso Pla».

61

I. Baiges et alii (2010), doc. 896.
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Figura 6. Terme de
la vil·la de Marata:
1. Necròpoli de
Can Viure; 2. Ca
l’Eimeric; 3. Santa
Coloma de Marata;
4. Camp del Turiol;
5. Can Ramis (font:
elaboració pròpia
sobre imatge de
l’Institut Cartogràfic
de Catalunya).

5. On seria el palau de Marata?
Aquí, entre els jaciments arqueològics registrats, destaca la descoberta recent d’una necròpoli tardoantiga en l’entorn del Pla i Can Viure, amb motiu
de les obres del gasoducte. Així, l’any 2012 s’excavà un sector d’un cementiri
amb 21 tombes, situades a ponent de la casa i enmig dels camps, orientades diversament i on són representades diverses formes d’enterrament, com
sepulcres d’obra, inhumacions en fossa simple i l’ús de tègules com a fons o
cobertes de les sepultures. Les datacions practicades sobre quatre individus
que ocupen diferents tipus de sepulcres permet situar el funcionament de
la necròpoli d’ençà del segle III i, preferentment, durant els segles IV-VI, en
plena desfeta de l’imperi.62
En l’entorn de la necròpoli, la Carta Arqueològica només detalla la presència
de fragments de morter i ceràmica ibèrica a prop de Can Viure, així com
62

F. X. Florensa et alii (2016).
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l’existència de sepultures a la capella de Santa Maria. A banda d’això, uns
centenars de metres al nord de l’església del Pla, Josep Estrada considerà
que vers l’entorn de Can Cot podria haver existit una vil·la romana, opinió
discutible perquè avui només s’hi observarien materials ibèrics.
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Evidentment la necròpoli tardoantiga de Can Viure fou un lloc religiós, en
memòria dels difunts, que més tard semblen replicar el cementiri i la capella
de Santa Maria del Pla. Més enllà, també considerem que la necròpoli de
Can Viure antigament constituïa un límit de terme per ella mateixa, i que
l’orientació de les tombes establia les demarcacions que hi confluïen. Així
ho detalla la tradició gromàtica antiga i altmedieval del país, quan recull el
costum de construir sepulcres o cementiris com a límits de les possessions
i suggereix observar les orientacions que marquen les sepultures per deduir-los.63 Ateses les circumstàncies històriques i locals, s’imposa la conclusió
que aquest cementiri tardoantic pot haver delimitat dues grans demarcacions homònimes, com serien les vil·les de Corró d’Amunt i Corró d’Avall,
abans que la vil·la de Marata existís.64
No gaire lluny, sobre l’extrem nord-occidental del termenal de Marata cal
referir l’existència d’un jaciment romà de consideració en l’entorn de Ca
l’Eimeric, ben bé sobre la partió d’aigües entre la riera de Carbonell i el
torrent de la Rovira del Villar. Considerat una vil·la, aquest establiment es
remuntaria a època republicana i la seva ocupació persistiria fins al segle
III dC, si més no. Aquí es recuperà una tègula amb la inscripció Lucius, un
assentament podria relacionar-se amb l’inici de la necròpoli de Can Viure.
Tot i això, cal creure que el fundus de Ca l’Eimeric aviat se segregaria entre
els termes de Llerona i Corró d’Avall o Marata, i en benefici de l’establiment
de la Rovira del Villar, com detallen les fonts textuals.
Sobre l’extrem oriental del terme de Marata també es registra un establiment romà a Cal Sabaté, en la capçalera del torrent del Foguerar, que es remunta a època republicana i que perdura fins al segle II dC. Aquest jaciment,
però, ocupa un àmbit excèntric, no documentat i que hom pot excloure de la
problemàtica específica del palau de Marata.
D’altra banda i d’acord amb les dades disponibles, l’entorn de l’església de
Santa Coloma de Marata seria l’únic emplaçament de la riba esquerra de la
riera de Carbonell on es documentarien materials romans. Aquí l’any 1975
s’excavà l’interior de l’edifici romànic i es descobrí un conjunt de 10 sitges

63

R. Andreu (2015), p. 128-129.

64

La interferència de Marata entre els dos Corró és una observació que devem a Josep Cardús, com molts altres detalls.
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medievals que hom preservà durant les obres de restauració (figura 7). La
conservació dels materials recuperats encara ha permès la relectura d’aquella intervenció, tot mesurant les sitges i afegint les precisions que aporta el
registre ceràmic.
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Anterior a la construcció de l’església romànica, que afectà dos dipòsits, el
sitjar de Santa Coloma constitueix un sector específic de graners que hom
podria relacionar amb la proximitat d’una era i d’un establiment immediat.
Distribuïdes en tres sèries, de les 9 sitges que hom pot mesurar s’infereix
una capacitat aproximada d’unes 12 tones de cereal i una mitjana de 1.300
kg per sitja, amb notables diferències entre elles, si reduïm els seus volums
al pes de cereal que podrien contenir. Més enllà del segle XI, però, a l’interior
de la nau només subsistiria la més gran de les sitges, amb una capacitat
aproximada de 2,5 tones de cereal, que relacionem amb la percepció dels
censos parroquials.
Perduda l’estratigrafia, l’excavació de 1975 recuperà uns dos-cents fragments ceràmics, així com altres materials, que han estat estudiats recentment.65 Aquí, només una desena part serien produccions d’època romana,
materials informes de cuita oxidada i algunes tègules, als quals cal afegir
la recuperació de trossos d’obra compacta (opus signinum). Altrament, uns
trenta fragments ceràmics s’atribueixen als segles IX-XI i corresponen a formes habituals d’aquest període, tot i que el grup més nombrós pertany als
segles XII-XIII o poc després, amb més d’un centenar de fragments.

Figura 7. Sitjar de Santa Coloma de Marata (font: elaboració pròpia sobre dibuixos
inèdits de Marià Ribas, 1975).
65

Roig i Coll, 2013.
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Concloem que els materials antics de Santa Coloma de Marata són imprecisos, tot i que evidencien certa discontinuïtat, sense connexió aparent entre
la fase antiga i el sitjar altmedieval que precedí l’església. No localitzades
les àrees residencials, cal destacar que el sitjar i l’església són als peus de
Can Torrassa, on Josep Estrada considerà que podria haver existit una vil·la
romana, i que presideix una torre de planta quadrada. Dotada d’espitlleres
i amb grans carreus a les cantonades, l’obra d’aquesta torre ens reporta de
forma imprecisa vers plena època feudal i seria posterior a l’església de Santa Coloma, tot i que podria haver estat l’emplaçament de la vil·la romànica
de Castanyola, com suggereixen els textos.
Al seu torn, el de la vil·la de Marata és un nom polèmic, tot i que seria un
arabisme inequívoc, d’acord amb l’opinió dels filòlegs. Així, Joan Coromines
proposà que derivaria d’un plural miṣrāt, amb significat de límits, i més recentment una altra proposta relaciona el topònim amb la tribu berber nordafricana dels Miṣ(u)rātat o la ciutat homònima.66 Tot i això, a Catalunya cal
sumar dos altres exemples idèntics: un és al terme de Polinyà del Vallès, on
Can Marata ocupa un jaciment romà d’interès, documentat com a lloc d’ençà
de l’any 1044; l’altre es troba a Maçanet de la Selva, on el conjunt de Torre
Marata correspon a una casa forta documentada d’ençà de 1287, potser establerta aleshores per Ramon de Marata.67
També en terres valencianes trobem paral·lels onomàstics que relacionava
Coromines i que ajuden a resoldre la incògnita, com són una desena llarga de topònims Miserà o Almiserà de les comarques d’Alacant i del sud
de València, que hem pogut estudiar a propòsit del cas deturpat de Camp
de Mirra, on l’any 1244 Jaume I i Alfons X pactaren noves fronteres. Aquí
comprovàrem que són derivats inequívocs del verb zara‘a, amb el significat
de sembrar o plantar que testimonia el lèxic andalusí de Pedro de Alcalá.
D’aquí, la veu maz‘arātun correspondria al plural d’un nom de lloc que podria
significar ‘sembrats’ o ‘camps’, com al País Valencià, o més aviat ‘granges’,
com a centres d’explotació.68 De fet, el document de 895 referia un o diversos palaus, d’on sembla que cal deduir que existien dues explotacions.
En absència d’un candidat idoni, al capdavall cal reconèixer que les dades
arqueològiques adduïdes són limitades i que sobre els marges de la riera
Carbonell existeixen altres sectors que convenen al palau de Marata. Tot i
que caldria realitzar prospeccions reglades, avui hem hagut de visitar el fons
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J. Coromines (1989-1997), V, p. 186-187. S. Pérez (2008), p. 83.
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J. Alturo (1985), doc. 50. E. Mallorquí (2015), doc. 170.
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E. Pezzi (1989), p. 467 i 607. D. Garrido (2004). R. Martí (2004). Agraïm a Mercè Viladrich les seves observacions.

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 2020, #24, p. 105 / Arxiu Municipal de Granollers

109

de la vall per resoldre els dubtes, atès que els diversos indicadors ens hi remeten. Aquí, és en la confluència de la riera Carbonell amb el torrent de l’Aigua on convergeixen les diverses vies tradicionals i on es troben els camps
més extensos, malgrat que també és una zona força alterada per l’existència
d’algunes cases i granges.
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Si més no, aquesta visita parcial ens ha permès constatar l’existència de dos
emplaçaments d’interès arqueològic. Un es troba sobre la confluència de les
rieres, al camp del Turiol, on s’observa una àmplia dispersió de materials romans que correspondrien a un establiment altimperial. Sobre un meandre de
la riba esquerra de la riera Carbonell, l’altre jaciment potencial es localitza a
Can Ramis i sembla tenir escassa entitat, atès que només s’identifica tègula
romana, el pivot d’un amforisc i dos fragments de ceràmica grollera altmedieval. Altrament, a Can Ramis no s’observen materials comtals ni de plena
edat mitjana, dades negatives que suggereixen una llarga discontinuïtat fins
a l’establiment del mas modern. De fet, entre els pergamins de l’Arxiu Municipal de Granollers, es remunta a l’any 1496 la primera notícia d’Antoni
Ramis, parroquià de Marata, a qui succeeix Joan Ramis d’ençà de 1505.69
És finalment vers Can Ramis on troben satisfacció les referències documentals, que mostren la vil·la palau de Marata voltada d’horts i llinars, així com
tota mena de conreus, arbres i edificis. També és cert, però, que les dades
documentals situen les terres d’una part del palau sobre la riba dreta de
la riera, on suposem l’existència d’una altra explotació simultània. Davant
per davant de Can Ramis, les cases que posseïren els descendents d’Esteve
bé podrien trobar-se en l’entorn de l’actual Cal Joanet, sector que no hem
visitat (figura 8).

Figura 8. Masia de Can Ramis, Marata (fotografia de l’autor).
69

<http://www.granollers.cat/arxiu/col·leccio-de-pergamins> (última consulta 18/12/2019).
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Les diverses anàlisis realitzades constaten la importància que el domini de la
terra va tenir des d’antic, i per això les darreres vil·les romanes estableixen
el nostre punt de partida. Residències luxoses i explotacions complexes com
eren durant el baix imperi, l’arqueologia mostra que aquelles instal·lacions
poc sobrevisqueren a les invasions, i que es convertiren en ruïnes en poc
temps, tot i que el concepte villa persistí com a marc de referència local.
Paral·lelament, l’inici dels temps medievals també es caracteritza per la proliferació d’explotacions més modestes i diversificades, esparses arreu, on
les àrees residencials les ocupen simples cabanes, de dimensions reduïdes i
construïdes amb materials peribles. Malgrat que els establiments visigòtics
del Vallès habitualment no superen la presència de dos grups familiars, aquí
sovint es constata la presència d’esclaus, alhora que les activitats productives continuen sent gens menyspreables, evidenciades per una ramaderia
important i per tota mena d’estructures.70
És en aquest context de profundes transformacions i fraccionament de l’hàbitat que la irrupció del domini islàmic establí noves directrius, en apropiar-se
d’una àmplia selecció d’explotacions que hom atribuí al servei de l’estat i als
seus agents. Bé ho manifestaria la vintena de palaus rurals que registrem al
Vallès Oriental, que acumulen indicis sobre la seva vigència durant el segle
VIII, principalment onomàstics i també arqueològics. Aquí s’hauria prioritzat l’elecció de solars d’explotacions antigues, dotades de camps extensos i
pròximes als cursos fluvials, on disposaven de prats i vergers. Malgrat tot, la
principal directriu sembla haver estat la dispersió estratègica dels emplaçaments sobre la xarxa viària, tot sumant components de diversa entitat i que
no diferien gaire dels altres assentaments.
No obstant això, certs palaus aviat es distingiren amb la construcció de torres, seguint plans comuns de defensa, atesa la seva distribució sobre els
principals eixos fluvials, al centre de la comarca. Explotacions fortificades,
els tres casos documentats semblen haver estat residències dels respectius
titulars musulmans, membres inequívocs de l’exèrcit. Sobre les muntanyes
que flanquegen el Vallès, però, aleshores també s’erigiren altres torres amb
funcions específiques de vigilància i alerta territorial, que se sumaren al sistema de defensa.
Més enllà, hom constata la pervivència dels palaus com a entitats peculiars en època franca i comtal, tot i les diverses transformacions que assolí
cadascun a llarg termini. En això destaquen els grans dominis fiscals que
marquesos i comtes instrumentalitzaren de bon començament, demarcacions
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J.M. Coll i J. Roig (2011). J. Roig (2011). Folch et alii (2015).
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extenses que considerem una innovació carolíngia, com les mateixes parròquies que integren Palautordera, Vilamajor o ‘Palatio Almalla’. Situació
més comuna, molts altres palaus retingueren la denominació de vil·la i el
reconeixement d’un terme propi, tot i que aviat derivaren en mans privades,
també a canvi de serveis militars. Al capdavall, però, qualsevol rastre com
a institució pública es perdria amb la introducció progressiva de les demarcacions parroquials, que només es generalitzen durant el segle XI, amb la
concurrència dels castells feudals.
112

La vil·la i palau de Marata il·lustra aquests processos històrics, atès que
hauria estat segregada de l’antiga demarcació de Corró d’Avall, previsiblement en època islàmica. Com el seu nom àrab indica, aquí potser radicarien
dues granges, una de les quals sembla correspondre a l’emplaçament de Can
Ramis. Tot i la discontinuïtat que s’observa, aquest topònim podria derivar
d’un nom personal àrab ben comú com és ‘Abd al-Raḥmān71, un cas similar al
de la fortificació tardoantiga de Sant Julià de Ramis (Gironès), amb idèntica
evolució fonètica.
Després vindrien els pròcers carolingis que tingueren Marata, també a canvi
de serveis militars. Els encapçala la família de Pere, que podria haver servit
al comte Berà des d’un principi, així com als diversos comtes i marquesos
que se succeïren durant tot el segle IX. Seria, però, mitjançant la compra
d’Esteve l’any 895 com la propietat del palau de Marata arribaria a la descendència del comte Berà, que en bona part reconstruïm gràcies a la successió d’aquests béns. Així, durant el segle X cal creure que els vescomtes
Llopart i Otger de Barcelona posseïren el domini, fins que les filles d’aquest
el dividiren. D’aquesta divisió procedien les terres que els descendents dels
vicaris Sunifred de Lluçà, Delà, Brocard i Geribert de Llacera posseïen durant
el segle XI, tot sumant diverses generacions que fragmentaren el domini
inicial en propietats més reduïdes. Les seves terres comprenien els camps
més extensos de la riba dreta de la riera Carbonell, contigües als jaciments
romans.
Mentrestant, sobre la riba esquerra de la vall, en ple segle X es testimoniaria l’existència d’una nova vil·la anomenada Castanyola, el nucli de la qual
podria situar-se vers l’emplaçament que ocupa l’església de Santa Coloma,
edificada sobre un graner precedent. En aquest sector, però, la documentació
és escassa, fins que l’establiment de la parròquia en ple segle XI unificà
definitivament els diversos àmbits en un únic terme, alhora que s’introduïa
la noció del feu, inicialment vinculada a la percepció de censos eclesiàstics.
La participació dels Montcada i els seus parents del castell de la Roca en
aquesta iniciativa no deixa de reproduir la funció que durant més de tres
71

J. Coromines (1989-1997), VI, p. 333-337. S. Pérez (2008), p. 78.
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segles tindrien assignades les terres de Marata, atribuïdes a membres de la
noblesa i al servei dels exèrcits.
En la seva diacronia, la funció principal de provisió militar que atribuïm als
palaus sembla persistir durant segles, tot i que el caràcter públic original
aviat es difumina. Més enllà de les permanències, cal reiterar que els palaus
rurals són una innovació andalusina, com bé insinuen els casos del Vallès
Oriental, i constitueixen una finestra oberta sobre els temps més foscos de
l’edat mitjana.
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Resum: L’ingrés a l’Arxiu Municipal de Granollers del fons documental conservat per la família Altimira Cladellas, masovers de Can Plantada de Palou,
facilita l’accés a documents que aporten una gran quantitat d’informació sobre l’administració de terres i la vida quotidiana en aquest municipi agrícola
incorporat el 1928 a Granollers. El fons acull documents que es remunten
al segle XIII i arriben fins a finals del segle XX, si bé hi predomina la documentació dels segles XVIII i XIX. En aquest article es descriu la documentació d’aquest fons, es presenten els resultats d’una primera exploració de
la documentació del fons, i es destaca la seva importància per conèixer la
història de Palou i la seva administració municipal abans de l’agregació a
Granollers, la vida quotidiana en el món rural, i també les formes d’administració patrimonial i d’explotació agrícola de la finca de Can Plantada en
diferents moments.
Paraules clau: fons documental, món rural, Palou, Arxiu Municipal de Granollers.
Abstract: The entry into the Municipal Archive of Granollers of the collection of documents kept by the Altimira Cladellas family, peasants that were
tenants on the Can Plantada estate (Palou), facilitates access to documents
that provide a lot of information on land administration and the daily life
in this rural municipality, which was incorporated into the municipality of
Granollers in 1928. The collection contains documents dating from the 13th
century to the end of the 20th century, although the documents from the 18th
and 19th centuries predominate. This article describes this collection of documents and presents the results of a first exploration of the documentation,
emphasizing its importance to know the history of Palou and its municipal
administration before its aggregation to Granollers, the daily life in the rural
world, as well as the forms of patrimonial administration and agricultural
exploitation of the Can Plantada farm at different times.
Keywords: collection of documents, rural world, Palou, Municipal Archive
of Granollers.
Data de recepció: 15 gener 2020; versió definitiva: 5 març 2020.
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1. Introducció

122

Palou és actualment un barri agrícola situat al sud de Granollers. L’existència
d’un nucli de població en aquest lloc es pot datar almenys des del segle X i
ha estat sempre una zona dedicada a l’agricultura. El 1928 el municipi va ser
agregat a Granollers, que havia adquirit la categoria de ciutat feia només sis
anys. Els habitants de Palou van seguir centrant la seva activitat econòmica
a l’entorn del camp durant gran part del segle XX i encara avui, malgrat la
proliferació de polígons industrials al seu voltant, l’activitat agrícola forma
part de la identitat de la zona i es promouen polítiques per a preservar-la i
mantenir així el paisatge rural del lloc.
El 2017 els germans Altimira Cladellas de Palou van contactar amb l’Arxiu
Municipal de Granollers per a comunicar la seva voluntat de donar a la ciutat un volum important de documentació que conservaven a la casa de Can
Plantada, de la qual membres de la seva família havien estat masovers, i per
tant també residents, almenys des de mitjan segle XIX.
Entre la documentació que va ingressar a l’arxiu es van trobar documents
que es remunten fins al segle XIII i que aporten informació sobre qüestions
diverses com l’administració i transmissió de béns patrimonials, la vida quotidiana en el món rural o l’administració municipal. A continuació mirarem
de fer una imatge clara del contingut d’aquest fons, que s’ha organitzat en
tres agrupacions o subfons:
a) El subfons de la família Altimira Cladellas, que recull la documentació generada directament per la família en l’exercici de les seves
tasques com a masovers de Can Plantada però també com a propietaris
de finques agrícoles i en ocasions com a representants polítics locals.
També s’hi conserven documents personals.
b) El subfons del benefici de Sant Miquel, dins del qual hi ha els documents més antics trobats a Can Plantada. Un avantpassat de la família, mossèn Josep Angelet Cladellas (1857-1933), va ser l’últim obtentor
d’aquest benefici eclesiàstic amb orígens al segle XIII.
c) El subfons de la família Bet de l’Abella, que recull també documentació patrimonial d’una família vinculada a explotacions agrícoles,
en aquest cas originària de Sant Martí de Centelles. No es té un coneixement clar del motiu pel qual aquests documents es conservaven a Can
Plantada, però aporten també informació sobre el món rural, principalment dels segles XVIII i XIX.
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Masia de Can Plantada (Fotografia: Ramon Sirvent, 1995. AMGR: Fons Ajuntament de Granollers)

2. La família Altimira Cladellas
Durant almenys set generacions, els avantpassats dels germans Altimira
Cladellas (els donants del fons) van treballar com a masovers de la casa de
Can Plantada, una de les finques més importants de Palou, propietat de la
família Barnola i de Bassols de Barcelona. Tenim notícia de la presència dels
Cladellas en aquesta casa des de 1826 i es pot comprovar documentalment
que hi treballaven de masovers des de 1846. En el període que abasta la
documentació trobem canvis de cognoms que en algun cas dificulten poder
seguir la línia successòria, motiu pel qual des de l’Arxiu Municipal de Granollers es va redactar un arbre genealògic que facilités la comprensió i l’estudi
de la documentació (figura 1).
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Figura 1. Arbre genealògic simplificat de la família Altimira Cladellas (Font: elaboració d’Inés Vallès/
AMGr).
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En aquest arbre genealògic, que està a disposició dels usuaris de l’arxiu
en una versió més completa, podem observar les dues branques principals
de la família: per una banda els Cladellas que, com ja s’ha dit, trobem de
masovers a Can Plantada almenys des de mitjan segle XIX; i per l’altra els
Angelet, també pagesos de Palou, que no sabem exactament a quina casa
estaven vinculats, ja que en la documentació hi trobem referències a Can
Brassó, l’Hostal Nou, el Mas Blanch o el Mas Gri. Sí que hi consta clarament,
però, quines terres van adquirir els Angelet com a pròpies. En trobem una
primera notícia en una escriptura d’agnició de bona fe a favor de Francesc
Angelet, datada el 1847 i signada davant del tinent d’alcalde de Palou anomenat Tomàs Cladellas. En aquesta escriptura Francesc Angelet es beneficia
d’unes terres properes a una casa coneguda com l’Hostal Nou, que apareix
més endavant, en les escriptures de venda de 1860, on el mateix Angelet ven
l’esmentada casa i unes terres a la seva esposa Jerònima Ninou. No tenim
dades sobre el moment en què Francesc Angelet va esdevenir propietari de
la casa, però en aquesta escriptura queda ben clar que aleshores ja ho era.
En la mateixa escriptura també s’esmenten terres que són propietat de Pere
Cladellas.
En el fons documental es conserven testaments i inventaris de la família
Angelet, amb els quals es poden reconstruir almenys part de les propietats
que tenien durant els últims anys del segle XIX. És especialment il·lustratiu
l’inventari que mossèn Josep Angelet (1857-1933), de qui parlarem més endavant, va fer redactar l’any 1902 per deixar constància dels béns que havia
d’heretar la seva neboda, Rosa Angelet Blanch (1881-1969), menor d’edat,
de la qual ell era tutor. Aquests béns inclouen l’esmentada casa de l’antic
Hostal Nou, i diverses porcions de terra que s’esmenten com a procedents
del Mas Gri, la Torre de les Aigües i el Mas Puig. El document és força extens
i ofereix detalls sobre la forma d’adquisició de cada finca en el seu moment,
i permet reconstruir la formació del patrimoni dels Angelet.
Aquesta Rosa Angelet es casaria el 1904 amb Joan Cladellas Angelet (18811946) masover de Can Plantada. Amb aquest matrimoni s’uneixen els dos
patrimonis (sembla que qui tenia un volum més important de propietats era
Rosa Angelet) en una mateixa línia successòria, que és la que arriba fins
avui.
L’anàlisi de la documentació conservada per la família, a part de seguir l’evolució de les propietats, ens permet constatar que es tracta d’una família ben
posicionada en el seu entorn social. Per a treballar aquesta qüestió resulta
de gran ajuda consultar el fons de l’Ajuntament de Palou conservat a l’AMGr
on trobem —de forma fragmentada i amb bastants salts cronològics— les
actes de la junta municipal de Palou entre 1844 i 1927. En aquestes actes
podem comprovar la presència de diversos membres de la família, com per
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exemple Pere Cladellas, que apareix com a alcalde el 1854 i com a regidor en
diversos moments entre 1863 i 1889, o també l’esmentat Tomàs Cladellas,
regidor de diversos governs municipals entre 1862 i 1881 i com a secretari
entre 1894 i 1901. De la branca dels Angelet hi trobem qui fou alcalde de Palou entre 1862 i 1866, Jaume Angelet, probablement germà de Julià Angelet
Ninou, o també Francesc Angelet, que apareix com a regidor de l’Ajuntament
de Palou entre 1863 i 1866.
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Aquests són només alguns dels noms que ens apareixen en una lectura superficial de les actes de l’Ajuntament de Palou; però cal tenir en compte que
els cognoms Cladellas i Angelet hi apareixen més vegades i de ben segur
que un estudi detallat d’aquesta documentació ens aportarà molta més informació sobre la presència d’aquesta família a l’administració local.
Entre els membres de la família Cladellas que van ocupar càrrecs públics
al municipi de Palou, sobresurt una figura que destaca pel volum de documentació que ens ha llegat i que ens permet reconstruir molts aspectes de
la seva vida. Es tracta de Joan Cladellas Angelet (1881-1946), que ja hem
esmentat en relació amb la seva unió amb Rosa Angelet Blanch (1881-1969),
que va representar la unió dels drets i propietats que conformarien el patrimoni de l’actual família Altimira Cladellas.
Joan Cladellas va ser una persona significativa en l’àmbit públic, tant per la
seva activitat política, com per la participació en entitats socials i recreatives. Afí a la Lliga Regionalista, va ser alcalde de Palou entre 1918 i 1922.1
No tenim notícies de la seva activitat política durant els anys de la dictadura
de Primo de Rivera (1923-1930), però el 1931 el retrobem formant part de la
Candidatura Catalanista Republicana, que guanyaria les eleccions municipals del 12 d’abril i portaria Esteve Camillo a l’alcaldia de Granollers, quan
Palou ja havia quedat agregat a la capital del Vallès Oriental. En aquesta
primera legislatura del període republicà, Joan Cladellas va formar part del
govern municipal com a regidor i fou membre de la comissió d’Hisenda, ponent de la Junta de Primera Ensenyança i de la Comissió Carrilaire. Aquests
càrrecs consten en un document conservat per ell mateix on apareixen totes
les comissions i ponències d’aquest primer govern municipal de l’etapa republicana.
3. El subfons documental de la família Altimira Cladellas (1827-1983)
Del subfons documental de la família Altimira Cladellas cal destacar, entre
altres documents, la sol·licitud presentada l’any 1933 a l’Ajuntament de
1

J. Planas Maresma (2006), p. 74. Vegeu: <http://www.alcaldesialcaldessesdelvallesoriental.net/>
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Granollers per l’esmentat Joan Cladellas i signada per diversos veïns de Palou (entre els quals el mestre de l’escola Celestí Bellera) per tal de retornar-li
la municipalitat pròpia i revertir l’agregació de Palou que s’havia produït cinc
anys abans. Els arguments d’aquesta sol·licitud eren que «el municipi de
Palou que existia regentant el terme municipal del mateix nom desde temps
immemorials va ser agregat a Granollers l’any 1928 per imposició dels dos
Ajuntaments (...) i això va ser suficient per a que desapareixés un municipi
que portava segles d’existència. Avui que l’Ajuntament de Granollers està
constituït per homes elegits pel poble, podran aquestos reflectir el pensar i
voler d’aquest que és contrari a la agregació».2 En la còpia d’aquesta instància conservada al fons de l’Ajuntament de Granollers es conserva adjunta
la resposta de l’administració municipal en què s’informa que es procedirà
a l’estudi del cas; però no tenim notícia de cap altra acció posterior en cap
sentit.
També atribuïm a Joan Cladellas Angelet un text escrit a mà que s’ha descrit
com a esborrany per a la redacció d’una instància, signada per diversos caps
de cases de Palou, en la qual es demana un canvi de data de la festa major
de Palou. El text no està datat, però l’estudi d’altres documents del subfons
ens permet atribuir-li una data, alhora que ens proporciona altres informacions sobre les festes populars a Palou. En un cartell datat el 22 d’agost
de 1922 s’anuncia que la festa major passa a celebrar-se els dies 30 i 31
d’agost en comptes de fer-ho el 24 de setembre com s’havia estat fent fins
aleshores. El mateix cartell explica que els motius d’aquest canvi són perquè
el sentir general de la població és que no es troba sentit a celebrar el dia de
la Mare de Déu de la Mercè (24 de setembre) perquè no té cap advocació
a Palou. El canvi es va fer efectiu l’any 1922, tal com consta a la premsa de
l’època,3 i també en altres documents del mateix fons dels anys 1925 i 1926,
en què Joan Cladellas i altres membres de la família demanaven autoritzacions per a la realització d’actes per la festa major: l’aixecament d’un envelat,
la delimitació amb una tanca de l’espai on es faria un ball, o la decoració de
la plaça. Tanmateix, en documents similars dels anys 1934 i 1935 la data
de la festa major s’ha traslladat al 7, 8 i 9 de setembre, justament les dates
que s’havien demanat en l’esborrany de la instància esmentada més amunt.4
Esmentem com a darrera curiositat que el setembre de 1935 la comissió de
festes del barri de Palou va rebre una carta de l’Ajuntament de Granollers en
resposta a la sol·licitud d’autorització per a celebrar la festa major, en la qual

2

AMGr. Fons de la família Altimira Cladellas. Subfons de la família Altimira Cladellas.

3

Gent d’Ara, 5.8.1922 i 26.8.1922.

A la instància no s’exposaven els motius del canvi sol·licitat; però sabem que en la data del 8 de setembre es celebra el dia de la
Mare de Déu del Lledó, de la qual es conserva una imatge al temple parroquial de Sant Julià de Palou, que sempre ha gaudit d’una
gran veneració. Vegeu J. M. Huélamo (2002), p. 42.
4
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li feia avinent la concessió de la sol·licitud, però especificant que no es podia
utilitzar el terme «Festa Major» per a referir-se als actes celebrats.
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Un altre dels aspectes als quals ens podem acostar analitzant la documentació donada per la família Altimira Cladellas és el funcionament i l’administració d’un mas i la transmissió de propietats en el món rural en diferents
moments. En relació a la branca dels Angelet, com ja hem explicat, conservem un nombre significatiu d’escriptures de propietat, inventaris de béns i
testaments que ens permeten seguir amb força claredat la línia hereditària
des de mitjan segle XIX fins a arribar a Rosa Angelet Blanch (1881-1969),
que l’any 1904 contrauria matrimoni amb l’esmentat Joan Cladellas Angelet
(1881-1946), masover de Can Plantada (vegeu fig. 1).
La informació de la branca Cladellas que hi ha al fons documental no arriba
a dates tan antigues excepte algun llibre de comptes. Sembla que els Cladellas no van adquirir terres (o almenys no de forma significativa), com van
fer els Angelet, i van treballar com a masovers de Can Plantada. En el fons
documental s’ha conservat correspondència amb la família propietària (els
Barnola i de Bassols de Barcelona) entre 1915 i 1979. En algunes d’aquestes
cartes es tracten qüestions organitzatives i en altres hi trobem documents
administratius com factures, pressupostos, rebuts de subministrament de
materials o serveis de la finca (maquinària, energia), així com contribucions
i impostos o resultats dels arrendaments i censos de la família Barnola. A
part de permetre estudiar el cas concret de Can Plantada i les formes d’administració de la propietat agrària, l’anàlisi dels documents permet obtenir
informacions sobre Palou i especialment sobre els canvis urbanístics que es
produeixen durant la segona meitat del segle XX. Hi trobem referències a
la construcció, el 1953, d’un gual per a creuar el riu Congost en el camí de
Montmeló (al qual sembla que s’oposaven diversos pagesos de Palou); a la
constitució, el 1966, d’una associació de contribuents especials per a les
obres del passeig i la plaça de l’Església de Palou, o a l’expropiació forçosa,
el 1967, d’uns terrenys propietat de Josep Cladellas al terme municipal de la
Roca per a la construcció de l’autopista.
En resum, doncs, la documentació proporciona dades sobre l’activitat econòmica d’una família pagesa durant el segle XIX i, sobretot, del XX (canvis
tecnològics, formes de gestió de l’activitat agrícola, etc.), com també sobre
l’administració local, el pagament d’impostos, les festes populars, les reformes urbanístiques o de vies de comunicació i, fins i tot, la repercussió
d’esdeveniments històrics com la incorporació de Palou a Granollers el 1928
o la postguerra. Hi apareixen també llistes de persones del poble amb noms
i cognoms, i la casa a la qual estan lligats, fet que, junt amb altra documentació conservada també a l’AMGr, constitueix una font valuosa per a ampliar
el coneixement de diversos aspectes de la història de Palou de les dues
darreres centúries.
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Un benefici eclesiàstic era la fórmula jurídica originada a l’edat mitjana per
la qual les famílies garantien uns ingressos als descendents que optaven per
la vida clerical, transmetent-los les rendes resultat de l’explotació de determinades terres o finques. Aquests beneficis no es podien comprar ni vendre
i només es transmetien per via hereditària. A la col·lecció de pergamins de
l’Arxiu Municipal de Granollers es conserva un document datat el 1307 i que
fa referència a l’obtenció del benefici de Sant Miquel Arcàngel de la parròquia de Sant Esteve de Granollers per part del prevere Sparago (Espartac)
Teià. No es tenia cap altra notícia d’aquest benefici fins que aquest subfons
va ingressar a l’arxiu l’any 2017.
El 1905 la documentació acumulada al llarg dels segles pels obtentors del
benefici havia arribat a mans del capellà Josep Angelet Cladellas (18571933), que fou rector al municipi penedesenc de Castellet i la Gornal, però
que era originari de Palou i avantpassat dels Altimira Cladellas. Mossèn Angelet era l’oncle de Rosa Angelet Blanch (1881-1969) i Maria Angelet Blanch
(1882-?), que van quedar òrfenes de pare i mare essent menors d’edat, fet
pel qual van ser educades per l’oncle capellà a la seva residència de la Gornal. Josep Angelet Cladellas va adquirir el benefici de Sant Miquel un any
després que Rosa Angelet es casés amb el masover de Can Plantada de
Palou, Joan Cladellas Angelet (1881-1946), i es traslladés a viure-hi. És probable que tractant-se d’una documentació que feia referència a propietats
de la zona del Vallès Oriental, el capellà preferís guardar-la a casa de la seva
neboda. Sabem, a més, que durant els darrers anys de la seva vida Josep
Angelet va residir a Granollers i que en morir va deixar tots els seus béns
a Rosa Angelet, cosa que explica que els documents del subfons anessin a
parar a can Plantada.
El benefici de Sant Miquel Arcàngel de la parròquia de Sant Esteve de Granollers havia estat afectat per la desamortització del ministre Pascual Madoz el 1855 i, per tant, quan va arribar a mans de Josep Angelet el 1905,
la documentació ja no tenia rendiment econòmic. Tanmateix, el capellà va
decidir conservar-la, segurament per a intentar reclamar algun tipus de
compensació econòmica a l’Estat. Tot i que entre la documentació no trobem cap prova directa que confirmi si va tenir èxit, sí que s’ha trobat, entre
els documents de la família Altimira Cladellas, una llibreta amb anotacions
econòmiques diverses en una de les quals consta el següent: «Instància
feta añ 8 a 9 archivada del 10 a 11 del benefici de S Miquel Arcàngel de la
parròquia de Granollers aprobada pel estat pactat per abogat D Climen Cuspinera archiu de dalagació de Renda de Barcelona Cobro de pansions dels
census rediments del estat y de añadas de arrendamens de casa y orta».5

5

AMGr. Fons de la Família Altimira Cladellas. Subfons del benefici de Sant Miquel.
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Aquesta anotació ens permet deduir que entre 1908 i 1911 algú (segurament
el mateix mossèn Angelet) va comptar amb els serveis de l’advocat Climent
Cuspinera per portar a terme els tràmits necessaris per a cobrar una pensió
de l’Estat (no es diu de quin valor econòmic) relacionada amb les rendes del
benefici de Sant Miquel.
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Aquest subfons constitueix un conjunt documental de destacable interès, ja
que recull la documentació acumulada pels diversos obtentors al llarg dels
segles, i el seu estudi detallat permetrà recopilar molta i variada informació
sobre terres i propietats de Granollers i de poblacions del voltant des del
moment de constitució del benefici, a principis del segle XIV, fins a finals
del segle XIX. Alguns d’aquests documents aporten dades significatives. Hi
trobem un memorial redactat a finals del segle XVI on es detallen diverses
propietats que generen rendes per al benefici i la data d’escriptura d’aquestes propietats. Hi consten drets sobre finques de Cardedeu, Corró d’Avall,
Belloch, Palou o Granollers entre 1315 i 1583, que són una bona radiografia
de l’abast del benefici. També hi ha un capbreu on hi ha anotades confessions o reconeixements datats entre 1579 i 1780, així com resums d’escriptures datades entre 1311 i 1751.
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Per documentar la història del benefici també té un gran interès l’espèculum
redactat el 1809 per mossèn Joan Torrent, que reconstrueix la fundació del
benefici fent referència a documents que arriben a l’any 1297.6 Hi detalla
les parts de la dotalia, incloent-hi una casa per al beneficiat i un hort a Granollers, que s’ha pogut identificar com el tros conegut per «Hort de Sant
Miquel» situat entre els actuals carrers de Barcelona i Portalet de Granollers.
Aquest mateix hort apareix en altres documents del fons on se n’indiquen les
dimensions i entre els quals hi ha un plànol de situació (figura 2) que, si bé
no està datat, es troba entre un plec d’escriptures datades entre 1436 i 1697.
L’àmplia cronologia que abasta aquest subfons fa que també s’hi trobin documents que no fan referència directa al benefici, però van ser generats pels
diversos eclesiàstics que en van ser beneficiaris. S’hi troben, per exemple,
alguns documents vinculats a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall,7
ja que almenys un dels obtentors del benefici de Sant Miquel, mossèn Josep
Pagès, fou també obtentor d’un altre benefici sota l’advocació de Nostra
Senyora fundat en aquesta parròquia de les Franqueses. Hi trobem també
documents personals de mossèn Joan Torrent i Pagès, obtentor del benefici
a finals del segle XVIII, o de mossèn Josep Maria Glanadell, del qual ens han
Aquest memorial elaborat per mossèn Torrent el 1809 ha servit de punt de partida per a la redacció d’un llistat amb tots els obtentors del benefici de Sant Miquel de qui tenim notícia i que es pot consultar a l’AMGr juntament amb la documentació.
6

7

D’aquesta parròquia prové el document més antic conservat en el fons Altimira Cladellas, que data de 1209.
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Figura 2. Plànol d’ubicació de l’hort de Sant Miquel, entre els actuals carrers de Barcelona i Portalet de
Granollers. Data desconeguda entre 1436 i 1697 (Font: AMGr, Fons Família Altimira Cladellas, subfons
benefici de Sant Miquel).
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arribat documents fruit de les seves tasques administratives a la parròquia
de Sant Pau de Barcelona, i que fou beneficiat a mitjan segle XIX.
5. El subfons documental de la família Bet de l’Abella (1676-1917)
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A Can Plantada també s’hi va trobar un conjunt de documents que no semblen tenir cap relació amb la casa ni la família i que s’han agrupat en aquest
subfons. La documentació fa referència a la gestió de terres i propietats al
nucli de l’Abella,8 que forma part del municipi de Sant Martí de Centelles.
Segons consta a l’inventari del patrimoni local de Sant Martí de Centelles,9
es té notícia de l’existència d’un assentament en aquest lloc des de l’any
1128, moment en què hi trobem documentats dos molins i un mas conegut
amb el nom d’Abella o Apilla, amb el qual també es coneixia la família que
hi residia. Sabem també per la mateixa font que el 1433 aquesta família es
va traslladar a Granollers,10 després de vendre les seves propietats (un mas,
un hostal i dos molins) a un pagès anomenat Bartomeu Vila.
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En els documents més antics d’aquest subfons, el cognom Vila és precisament el que apareix com a propi dels habitants del mas Abella. El més antic
és una escriptura de 1676 en la qual l’hereu del mas, Jaume Vila, atorga en
emfiteusi un tros de terra de la seva propietat a un altre pagès per tal que hi
construeixi una casa i un hort i s’estableixen les condicions per a l’explotació
de la finca.11
Com aquest, hi trobem altres documents similars, però cap ens aclareix
quina relació podria haver-hi hagut entre aquesta casa de Sant Martí de
Centelles i Can Plantada de Palou, tot i que hi podem trobar alguns indicis
que caldria estudiar amb detall. Així, entre la documentació conservada hi
ha una acta notarial que certifica la compra d’una casa a Llerona el 1784 per
part d’una dona anomenada Gertrudis de Brassó i Serra, signada pel notari
Josep Vaixeras de Granollers. El cognom Serra apareix més endavant entre
els propietaris del mas de l’Abella, i també és un cognom present a Palou,
igual que el de Brassó, que hem trobat en algun document de la família
Angelet. Igualment, ens ha arribat una àpoca o carta de pagament per la
venda d’un tros de terra a Aiguafreda, signada també a Granollers el 1848.
8

F. Solà (1983), p. 107-111.

9

A. Gómez Bach (2002), p. 21.

A l’Arxiu Municipal de Granollers no hem trobat de moment cap indici de la presència d’aquesta família a la capital del Vallès
Oriental.
10

11

AMGr, Fons Família Altimira Cladellas, subfons Família Bet de l’Abella.
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Si bé és cert que aquests indicis no ens permeten explicar el motiu que va
portar la documentació a Palou, sí que evidencien la relació entre els habitants del mas de l’Abella i la plana del Vallès, en tant que tenien interessos
en diversos punts del Congost i realitzaven algunes de les seves gestions
administratives a Granollers.
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Des de l’Arxiu s’ha elaborat un arbre genealògic dels residents de l’Abella
a partir del que s’ha pogut deduir de la documentació, però la informació
és molt fragmentària. Sí que trobem que a mitjan segle XIX el cognom Vila
ha desaparegut i apareixen els cognoms Mas i Serra així com el pseudònim
«Bet». El mas, però, segueix sent sempre referit amb el nom de l’Abella i la
família és sovint esmentada amb el pseudònim de «Bet de l’Abella», motiu
pel qual s’ha donat aquest nom al subfons.
Cal destacar que el malnom Bet apareix a la genealogia de forma breu i
secundària; però va quedar vinculat a la casa segurament pel fet que un
dels fills, anomenat Josep Serra i Mas, va liderar una quadrilla carlista i era
conegut com «en Bet de l’Abella». Serra i la seva quadrilla foren autors de
nombrosos assalts a la zona durant la Tercera Guerra Carlina (1873-1876),
sobretot contra transports que es movien entre Vic i Granollers, fet pel qual
va passar a formar part de l’imaginari popular i va esdevenir un personatge
recordat durant anys. Tenim notícies de la seva activitat tant per la premsa
del moment com també per referències en textos d’autors coetanis, com
Pere Aldavert, o posteriors, com Josep Pla.12
El germà d’aquest Josep Serra, en Pere Serra Mas, apareix a la documentació conservada a l’AMGr com a propietari del mas de l’Abella i ens han
arribat d’ell dos certificats de bona conducta signats per autoritats eclesiàstiques i civils per tal que pugui exercir el càrrec de jutge suplent del municipi.
També d’ell és una nota on resumeix algunes despeses per desplaçaments
entre els anys 1901 i 1902. Aquest modest paper ens permet veure que les
relacions comercials del mas de l’Abella arribaven a llocs com Barcelona, la
Garriga, Granollers o Vic, un fet que devia ser habitual en les explotacions
agrícoles de la zona.
6. Conclusions
El fons documental de la família Altimira Cladellas ha representat un ingrés
d’especial interès per a l’Arxiu Municipal de Granollers, ja que està format
per documentació molt diversa que ens aporta informació sobre l’administració i transmissió de la propietat agrícola a la zona del Vallès Oriental en

12

C. Duran Tort (2006), p. 43-45; F. Costa Oller (2015), p. 92-96.
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diferents moments de la història. El contingut d’aquest fons, alhora, permet
aprofundir en el coneixement tant de la gestió econòmica com del teixit social de la zona agrícola de Palou, que representa avui una singularitat en
l’entorn eminentment urbà de Granollers.
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No obstant, l’estudi de la història de Palou i de les famílies pageses que hi
han viscut ha de ser completat, com ja s’ha esmentat, amb una comparació
de les dades que es puguin extreure dels fons dels ajuntaments de Palou i
de Granollers, i també dels jutjats de pau. Alhora, la referència a diversos
documents notarials que trobem en el fons que aquí ens ocupa aconsellaria
també una visita a l’Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona. Finalment,
una recerca minuciosa sobre terres o propietats concretes que apareixen en
la documentació ha de passar, sense cap dubte, per la consulta dels arxius
locals (municipals o comarcals) corresponents.
Estem doncs, davant d’un grup de documents que es pot analitzar des de
molts punts de vista (genealogia, economia, vida quotidiana...) l’abast dels
quals es podrà anar concretant a partir de les recerques que els investigadors portin a terme a partir d’ara.
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L’empresa Roca Umbert i l’esport a
Granollers (1940-1975)
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Resum: Aquest article explica la contribució de l’empresa Roca Umbert a
la difusió de l’esport a Granollers durant els anys de la dictadura de Franco.
Com van fer moltes empreses industrials, Roca Umbert va impulsar la pràctica de l’esport entre els seus treballadors i treballadores, cosa que afavoria el
sentiment de pertinença i contribuïa a la pacificació de les relacions laborals.
Com que Roca Umbert va ser durant molts anys l’empresa de Granollers amb
un major nombre de treballadors de la ciutat, prop d’un miler, la seva contribució a la difusió de l’esport a Granollers i a la formació d’equips locals en
diferents esports (handbol, futbol, bàsquet, atletisme) va ser destacada. A
més, l’any 1956 l’empresa Roca Umbert va fer una contribució destacada a
l’esport granollerí amb la cessió dels terrenys per a la construcció de l’actual
zona esportiva.
Paraules clau: esport, Roca Umbert, franquisme, Granollers.
Abstract: This article explains the contribution of the Roca Umbert company to the diffusion of sport in Granollers during the Franco dictatorship.
Like many industrial companies, Roca Umbert encouraged sport among its
employees, to encourage a sense of belonging and help to pacify working
relationships. As Roca Umbert was for many years the industrial company
with the largest number of workers in Granollers, nearly a thousand, its contribution to the diffusion of sport in Granollers and to the creation of local
teams in different sports (handball, football, basketball, athletics) was outstanding. In addition, in 1956 the company Roca Umbert made a remarkable
contribution to sport in the city with the transfer of land for the construction
of the current sports area.
Keywords: sport, Roca Umbert, Franco dictatorship, Granollers.
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1. Introducció
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L’esport s’ha convertit en una part indestriable de la cultura contemporània.1
Part de la seva popularitat rau en el fet que comparteix valors amb idees
força de la nostra societat com la cultura de l’esforç, el joc net, la competitivitat, la recerca d’una vida saludable i l’oci.2 L’activitat física és tan antiga
com la humanitat, ja que serví per preparar el cos per a la caça, la pesca, els
ritus o les guerres. Tanmateix, l’esport modern va néixer a Anglaterra durant
la Revolució Industrial i implica una nova concepció social i d’entreteniment.
Es caracteritza per la reglamentació de pràctiques socials antigues —gimnàstica, atletisme, etc.—, de jocs interclassistes —futbol, frontó, etc.— i
d’activitats militars —esgrima, hípica, etc.—; per l’organització de les diferents disciplines esportives en clubs i per la introducció de la competició
individual o en equip.3
A Catalunya, l’esport d’origen anglès arribà de la mà de les colònies estrangeres vinculades a la indústria, el comerç i les relacions internacionals a
la segona meitat del segle XIX.4 Els esportistes estrangers s’agruparen en
clubs en funció de les seves nacionalitats o interessos. Alhora, l’aristocràcia
i la burgesia catalana començaren a practicar els esports més elitistes, com
ara el polo, l’hípica o el tennis. D’altra banda, els industrials sovint van promoure la difusió d’alguns esports menys elitistes entre la classe obrera, amb
l’objectiu d’afavorir la pau social. Així, mentre alguns obrers prenien part en
les activitats dels ateneus, altres fundaren els primers equips de futbol.5 La
reducció progressiva de les jornades laborals a les fàbriques, la implantació
del descans dominical i l’augment del nivell de vida de la classe obrera a
partir de les primeres dècades del segle XX van ser factors clau en la difusió
de la pràctica esportiva.
Els diferents sectors industrials tendiren a potenciar diferents disciplines
esportives. El futbol s’associà amb el sector del suro al Baix Empordà (el
Palamós Football-Club, l’equip degà català, data del 1898), amb les colònies
tèxtils cotoneres (l’equip de futbol de la colònia Borgonyà va ser fundat pels
enginyers escocesos en 1895) i amb el sector del ciment (tècnics anglesos
d’Asland fomentaren la creació del club de la Pobla de Lillet en 1900). En
paral·lel, el sector de la llana a Terrassa va desenvolupar l’hoquei. A les
1

J. L. Salvador (2004), p. 395-397; X. Pujadas i C. Santacana (1994).

2

J. Garriga (1992), p. 3.

3

Diversos autors (2018).

4

J. Arranz (2014), p. 10.

5

Diversos autors (2018).
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comarques gironines, el ciclisme s’implantà amb força gràcies al contacte
amb enginyers francesos a finals del segle XIX, des d’on s’estengué a la
resta de Catalunya.6 Tanmateix, com que la industrialització es va concentrar
eminentment a l’àrea barcelonina, la majoria de clubs, especialment els més
destacats, es trobaven a la capital. És el cas del Futbol Club Barcelona (1899)
o l’Espanyol (1900), per exemple.
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Aquest article explica la contribució de l’empresa Roca Umbert a la difusió
de l’esport a Granollers durant els anys de la dictadura de Franco. Després
d’un breu recorregut per la història de la fàbrica, es farà una panoràmica
dels inicis de l’esport a Granollers. A continuació, s’explicarà el paper de
Roca Umbert en la difusió de la pràctica esportiva a Granollers després de
la Guerra Civil i el que serà segurament la contribució més destacada, la
cessió, el 1956, dels terrenys per a la construcció de l’actual zona esportiva.
L’article acaba amb una breu conclusió.
2. Breu resum de la trajectòria de la fàbrica Roca Umbert7
L’origen de la fàbrica Roca Umbert es remunta al 1876, quan Josep Umbert
(Sant Feliu de Codines, 1849 — Granollers, 1917) va establir la fàbrica tèxtil
a Granollers. Després de tenir diversos emplaçaments, l’any 1904 va inaugurar una gran fàbrica al sud del nucli urbà (a l’actual carrer de Prat de la Riba),
ja convertida en una de les més importants de la ciutat. L’estratègia empresarial de Josep Umbert va ser apostar per la producció integral del cotó per
millorar la relació qualitat-preu i fer més competitiva l’empresa. Per aquesta
raó instal·là una secció de preparació, una altra de tints i una d’acabats a
Granollers, adquirí filatures a Granollers i a Monistrol de Montserrat, un magatzem a Sants i establí un despatx a Barcelona a fi d’integrar-se plenament
en la xarxa de relacions socials i financeres necessàries per ampliar el negoci.
Quan el 1917 Josep Umbert va morir, l’empresa estava en plena expansió,
aprofitant el context de la Primera Guerra Mundial i l’alta demanda de productes per part dels països bel·ligerants. Comptava aleshores 202 empleats,
220 telers mecànics i 4.000 fusos de filar. L’empresa fou heretada pels seus
nebots Roca Umbert, que continuaren la política expansiva de l’empresa com
a únics accionistes. Deu anys més tard, Sobrinos de José Umbert tenia 500
treballadors a Granollers i el 1936, quan l’empresa ja havia adoptat el nom
de Roca Umbert, aquest nombre s’havia gairebé duplicat (917).8

6

Diversos autors (2018).

7

Aquest apartat resumeix A. Cela (2012).

8

J. Abel i J. Jordana (1987), p. 224.
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Durant la Guerra Civil els propietaris de la fàbrica es refugiaren a l’Espanya
«nacional» i l’empresa va ser col·lectivitzada amb el nom d’Espartacus. Quan
el conflicte acabà els Roca Umbert recuperaren les seves propietats, però
bona part de la fàbrica havia estat cremada. Encara que la producció es
va reprendre, la postguerra presentà múltiples inconvenients: la manca de
braços, les restriccions energètiques, la necessitat de pagar part del salari
en espècie per complementar la dieta dels treballadors, els problemes per
importar... La fàbrica va haver d’adoptar mètodes productius més manuals,
cosa que explica que el 1947 el nombre de treballadors a la fàbrica central
de Granollers era de 993 i que fins els anys 1970 encara s’utilitzessin telers
de principis del segle XX.
Tot i així, la millora dels nivells de vida dels espanyols a partir dels anys
1950 va permetre que l’empresa ampliés la seva quota de mercat i millorar
la producció. L’empresa combinava maquinària de darrera generació, com els
telers Sulzer o les màquines de tint Thies. Alhora invertí en la creació d’una
estació tèrmica pròpia per garantir el subministrament d’energia.
Els anys 1960 la tercera generació d’empresaris, comandada per Josep Maria i Enric Roca Umbert i Joan Casals Roca Umbert, va introduir les fibres
artificials i els estampats. La quarta generació, de la mà de Manuel Roca
Umbert, va introduir la confecció a Sant Feliu de Codines i posteriorment
Esteve Roca Umbert ho va fer a Granollers.
A causa de la crisi general del sector tèxtil, algunes empreses rellevants de
Granollers com ara Industrias Torras o UNITESA van haver de tancar, i Roca
Umbert, llavors convertida en societat anònima, demanà un pla de reestructuració al govern espanyol, que no fou aprovat fins al 1977. Roca Umbert va
sobreviure fins al maig de 1991, quan les seves dues fàbriques, la de Granollers i la de la Batllòria, van tancar.
A l’antiga fàbrica del carrer Prat de la Riba, l’Ajuntament de Granollers ha
impulsat des del 2004 el projecte Roca Umbert Fàbrica de les Arts, com a
espai de creació i difusió de coneixement i d’art contemporani. Per això ha
utilitzat els antics espais industrials per a entitats culturals, corporacions de
comunicació comarcal, un centre universitari, una biblioteca, equipaments
de creació i difusió artística, a més d’un centre d’interpretació de la història
industrial, que han de desenvolupar les seves activitats en xarxa. D’aquesta
manera, Granollers ha fet realitat un projecte molt ambiciós de suport als
processos creatius, la formació artística participativa i el diàleg entre les
arts, emmirallant-se en els grans equipaments culturals del nord d’Europa.9

9

E. Prat (2018).
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Fotografia aèria de la fàbrica Roca Umbert de Granollers, 27 març 1951. A l’esquerra
de la fàbrica, el terreny que el 1958 la família Roca Umbert cedí a l’Ajuntament de
Granollers per crear la zona esportiva (Fotografia: Trabajos Aéreos Fotogramétricos.
Col·lecció Ajuntament. Arxiu Municipal de Granollers).

3. Els inicis de l’esport a Granollers: una breu panoràmica
Des de principis del segle XX, la pràctica esportiva a Granollers es va anar
ampliant, no només en el terreny competitiu, sinó també en l’educatiu, en el
lleure i com a element d’integració en la ciutat.10
A Granollers la pràctica esportiva es documenta per primera vegada en 1889,
quan la Societat Incògnita Excursionista organitzà una excursió a Sant Miquel del Fai. Les entitats sociopolítiques es començaren a implicar en l’organització d’excursions, com va fer l’Ateneu Obrer en 1906, o a convocar
campionats de billar, de tennis o de tir de colom, com feia el Centre Catòlic
una dècada després.
En els primers anys de la segona dècada del segle XX, tot coincidint amb el
creixement industrial de la ciutat, sorgiren les primeres entitats esportives.
10

J. Garriga (1992), p. 3.
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El Granollers Foot-ball Club, fundat el 1913 i origen de l’actual Esport Club
Granollers, va ser l’entitat que va convertir l’esport en un fenomen interclassista. Salvador Mas i Agustí Torrelles, joves obrers, lideraren un grup
de futbolistes que jugava a l’Era del Baster. Comptaren amb el patrocini del
doctor Alfred Canal i de l’empresari Frederic Maspons per fundar el club i
recaptar els fons necessaris per construir el Camp Vell. Aquest equipament
estava situat sobre els estenedors de la fàbrica de Josep Umbert i Cia., l’empresa antecedent de Roca Umbert, al costat de la fàbrica del Gas, a l’actual
avinguda de Sant Esteve.11 El camp municipal d’esports del carrer Girona no
s’inaugurà fins al 1922. No sols hi jugava l’equip local de futbol: també hi
jugaven algunes penyes i al principi s’hi practicava també atletisme, bàsquet
i handbol.12
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Partit de futbol al camp del Gas, primer camp oficial del Granollers Foot-Ball Club, que s’inaugurà el 4
de setembre de 1913, durant la Festa Major (Fotografia: Josep Bosch i Plans. AMGr).

L’Agrupació Excursionista de Granollers (AEG), sota la direcció de Salvador
Llobet, va fer una aposta decidida per combinar la ciència i l’esport. Creà
una secció d’atletisme dirigida per Francesc Lorenzo, atleta granollerí del FC
Barcelona, que estava instruint informalment tota una generació d’atletes.
Lorenzo va instruir-los també en el bàsquet i dins de l’AEG sorgiren el Club
11

Vallés, 24.8.1966.

12

E. Garcia-Pey (2013); DD.AA. (1989), p. 81; J. Sala Vila (2014), p. 79-80; I. Juncà (2013), p. 20-21.
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Bàsquet Granollers masculí i femení. En paral·lel, l’AEG organitzà el campionat d’esquí a la Molina.13
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La Guerra Civil aturà la pràctica esportiva totalment. Durant la postguerra,
les autoritats franquistes s’apropiaren dels recursos de les entitats esportives i els gestionaren per a enquadrar els infants i els joves dins del Frente
de Juventudes. També es van crear alguns equips modestos de futbol, atletisme, ciclisme, tir, bàsquet, esquí, escacs o tennis taula, sota el paraigua
d’Acció Catòlica, que es convertiren en una alternativa a l’enquadrament en
els organismes del règim.14
L’Esport Club Granollers hagué de castellanitzar el seu nom, Club Deportivo
Granollers (CD Granollers en endavant), però pogué tornar a l’activitat el
1940. L’handbol, que es començà a practicar dins del Frente de Juventudes,
s’independitzà en 1946 i, refundat com a BM Granollers, va guanyar la Lliga
espanyola l’any 1956. Aconseguiria el seu títol més destacat el 1976, en
guanyar la Recopa d’Europa en un partit que va tenir lloc al pavelló municipal
d’esports, que s’havia inaugurat l’any 1960.
En els anys 1960 l’esport de Granollers tingué dos èxits importants: el subcampionat d’Espanya de l’equip juvenil del CD Granollers (1963) i l’organització exitosa del Primer Cross Internacional Ciutat de Granollers (1967). Durant
els 1970 cal destacar la feina feta pel Casal de l’Esport, que va aplegar les
entitats d’escacs, atletisme, motociclisme, natació i voleibol de la ciutat.
En aquests anys, els equips granollerins d’atletisme, esquí, natació sincronitzada, ballet aquàtic, petanca, atletisme, billar, karate o judo eren al més
alt nivell.
L’any 1976 s’inaugurà el pavelló El Tub, on el Club Basquet Granollers jugaria
(dintre de la lliga ACB, 1977-1992) fins a l’obertura del pavelló municipal del
Congost el 1986. L’estadi municipal d’atletisme, que com veurem més endavant s’havia construït en uns terrenys cedits per l’empresa Roca Umbert, va
tenir pistes de tartà des del 1977.
El 1987 la capital del Vallès Oriental va ser nomenada subseu dels Jocs
Olímpics de 1992. A més de la seva proximitat a Barcelona, la decisió es
fonamentava en la seva tradició esportiva i la rellevància del primer equip
d’handbol.15 Fins a les semifinals, els partits es van jugar al nou pavelló olímpic de Granollers i la participació ciutadana va ser massiva.

13

J. Garriga (1992), p. 11.

14

A. Cela (2015), p. 456. Vegeu també Diversos autors (1991).

15

J. Garriga (1992), p. 20-21.
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Des d’aleshores, els esdeveniments esportius s’han anat incrementant: marxes atlètiques, populars i excursionistes, mitges maratons, curses ciclistes,
partits de futbol, bàsquet o futbol americà. El 2013 la ciutat organitzà el
Mundial d’handbol i el 2021 celebrarà el d’handbol femení.
3. Roca Umbert i l’activitat esportiva a Granollers després de la
Guerra Civil
142

En el context de la postguerra, l’empresa Roca Umbert va promoure la pràctica esportiva dels seus treballadors i treballadores, i va ajudar a crear alguns
equips esportius que van ser el planter informal dels clubs locals. En aquest
apartat ho veurem en el cas de l’handbol, del futbol, del bàsquet i de l’atletisme.
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L’handbol, inventat a l’Uruguai i reglamentat a Alemanya, va ser incorporat
a les activitats del Frente de Juventudes de Barcelona i d’altres localitats de
la província l’any 1943. A més de l’equip de Granollers, es van crear la secció
d’handbol del Futbol Club Barcelona, del Sindicato de Estudiantes Universitarios de Barcelona, l’Ideal de Vallvidrera, l’equip del Frente de Juventudes
de Sabadell, el del Club de Futbol Badalona, l’equip del Centre Excursionista
i Esportista de Girona, el de Terrassa i el del Masnou. Aviat l’equip local
granollerí s’integrà als campionats català i espanyol.
L’empresa Roca Umbert tingué un dels primers equips d’handbol de Granollers. Recollint la petició del regidor Ramon Sobrevia per potenciar aquesta
activitat als centres productius, un dels seus treballadors, el senyor Escursell, organitzà un equip de l’empresa, i un equip dels contramestres de diferents empreses, l’Arte Textil, que jugà amb el Frente de Juventudes de
Granollers per dinamitzar la festa patronal de 1945. L’any següent, al camp
municipal d’esports va tenir lloc un campionat local de centres de treball, en
el qual van participar Conservas Puig, Construccions Baró, Indústries TEM,
EGA, Recanvis Viadé, Maquinària Tèxtil Boix i Roca Umbert CA.
Els equips d’empreses, i posteriorment també els de les diferents penyes,
van ser el planter del BM Granollers. En aquest equip van jugar, per exemple,
els germans Terrades, Catot, Sabatés i Casajuana, tots jugadors del Roca
Umbert CA. Altres empreses, com Garages Baulenas o Industrias Murtra,
van competir als campionats locals amb les penyes, en les quals hi havia
treballadors de Roca Umbert, com ara la penya Cunitu o la de la Fiat.16 L’any
1956 l’equip d’handbol de l’empresa Roca Umbert guanyà el torneig de la
F. Sánchez (2003), p. 109-110, 211, 273, 425-426, 457, 480-481, 536-537, 622-623; Diversos autors (1985); J. Sala Vila (2014), p.
23-25.
16
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modalitat a 7 per la diada de Sant Antoni Maria Claret, que s’havia organitzat en homenatge a l’equip del BM Granollers que havia quedat campió
d’Espanya, i en el qual també van prendre part els equips d’Indústries Torras,
Hilados y Tejidos Comas i Antonio Guitart.
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A partir dels anys 1940 el futbol es convertí en l’esport amb més aficionats
a Espanya. Es crearen noves penyes amb equips de futbol i moltes empreses
tingueren el seu propi equip, cosa que afavoria el sentiment de pertinença i
contribuïa a la pacificació de les relacions laborals.17 Des de l’any 1946 fins
al 1958, per la diada patronal, l’equip de futbol de Roca Umbert va participar
en un torneig amb Industrias Torras, Murtra, Miguel Crusellas, Manufacturas
del Vallés i Hilados y Tejidos Comas. Va guanyar-lo en dues ocasions, el 1950
i el 1952.
L’origen del Club Atlètic Granollers també està vinculat a Roca Umbert.
Els aprenents no tenien equip i alguns joves del barri de les cases de Ca
l’Umbert van demanar que els entrenés Jordi Grau, que era treballador de
Roca Umbert i jugador del CD Granollers. D’aquí va sorgir el 1956 la Penya
Sporting, amb el primer equip juvenil de Granollers, que dos anys després,
en federar-se, passà a denominar-se Club Atlètic del Vallès.18 Jordi Grau ho

L’equip de futbol de l’empresa Roca Umbert al camp de futbol del carrer Girona de Granollers, 1954
(Fotografia: autor desconegut. AMGr).

17

J. Gracia i M. A. Ruiz Carnicer (2001), p. 92.

18

<http://atleticvalles.com/> (Consulta: 9.12.2019. Data d’actualització: 2.12.2019).
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recordava: «Jugàvem als camps de Roca Umbert i utilitzàvem els jerseis per
fer les porteries [...]; quan jugàvem a Lliçà, hi anàvem caminant i jugàvem
el partit amb les mateixes espardenyes.»19 En aquest equip es formaren dos
jugadors que arribarien a jugar a la primera divisió espanyola: Josep Maria
Rodríguez Ardura (Rodri) i Enric Garcia-Pey. Tots dos passaren pel mític equip
juvenil de l’Sport Granollers, que el 1963 va ser campió de Catalunya i subcampió d’Espanya. Tots dos fitxaren pel RCD Espanyol i van viure l’experiència de poder jugar amb els seus ídols: Ladislao Kubala, Alfredo DiStefano,
Carmelo Sendrún o Justo Tejada. Durant els anys 1960 i 1970, van seguir
trajectòries diferents en altres equips de la primera divisió.20 Altres treballadors de l’empresa jugaven a les penyes Sastre o Cunitu. Per la seva banda,
els manyans i contramestres de Roca Umbert van crear l’Organización de
Futboleros Unidos, una penya per jugar la travessa, que organitzava un partit
de solters contra casats. Les penyes d’aquest estil eren de les poques formes
associatives permeses pel règim.
L’Ajuntament de Granollers va demanar suport a les empreses per recuperar
el bàsquet local i l’any 1944 l’empresa Roca Umbert organitzà un equip de
bàsquet masculí, tal com van fer moltes empreses catalanes. Aquest equip
va quedar segon en el campionat local de centres de treball de 1946, en què
van participar la Sastrería Escarmís i Interruptores TEM, entre d’altres, a més
d’un equip de militars i de la penya de tennis taula.21 Després va deixar de
tenir activitat fins que el 1953 va reaparèixer per dinamitzar la diada de Sant
Antoni Maria Claret, juntament amb l’equip d’Industrias Torras.22
Com en altres empreses del sector,23 un 60 % dels treballadors de Roca Umbert eren dones. Juntament amb Conservas Puig i Coñac Decano, que també
tenien un gran percentatge de treballadores a les seves plantilles, l’empresa
Roca Umbert va voler oferir una alternativa d’oci gratuïta a les seves treballadores en una etapa en què l’esport masculí estava consolidat. El Club
Deportivo Granollers també s’afegí a la iniciativa i s’organitzà un campionat local d’equips d’empresa femenins. Joan Grau, que era jugador del Club
Baloncesto Granollers, entrenaria un equip de noies de 15 a 28 anys que
formarien la Sociedad Deportiva Roca Umbert. L’equip va quedar segon en
el primer campionat de bàsquet femení de Granollers, que es jugà en 1954.
L’any següent va quedar subcampió del campionat comarcal i les jugadores
19

Entrevista a Jordi Grau, 4.7. 2018.

20

Entrevista a Enric Garcia-Pey, 27.1.2020.

21

Vallés, 17.11.1946 i 16.2.1947.

22

Vallés, 18.10.1953.

23

M. Llonch (2004).
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L’equip del Club Deportivo Granollers de bàsquet femení en una imatge de 1953. Algunes de les jugadores (M. Sayol, N. Pascual, M. Artigas, T. Cases, R. Rodríguez, F. Farín i D. Bosch) van formar part de
la Sociedad Deportiva Roca Umbert (Fotografia: autor desconegut. Imatge cedida pel CB Granollers).

s’animaren a promocionar al campionat provincial d’Educación y Descanso
de segona categoria i jugaren contra equips d’empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona. Segons el setmanari Vallés, sempre disposat a lloar els
empresaris, fou gràcies a la implicació del gerent de Roca Umbert SA i del
director de la filatura de Can Federico que «se mantiene un equipo femenino
en nuestra ciudad cuyos colores defienden D. Bosch, F. Farín, R. Rodríguez,
T. Ambrós, M. Figueras, M. Sayol, M. Bescós, M. Durán y C. Buxó».24 L’any
1957, l’equip ascendí al Campionat Provincial d’Educación y Descanso de
primera categoria, però segurament la seva activitat no va durar gaire temps,
perquè després del campionat va deixar de constar a la premsa local. La dificultat de compatibilitzar la doble jornada femenina amb l’oci, el matrimoni
i la manca de reconeixement deurien ser els factors clau de l’abandonament
de l’activitat, ja que aquesta és una experiència compartida amb altres esportistes durant la dictadura franquista. Llavors l’esport femení tenia com a
principal objectiu la preparació física per a la maternitat.25

24

Vallés, 17.2.1957.

25

M. D. Ribalta (2015).
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L’any 1958, l’Obra Sindical d’Educación y Descanso ordenà a les empreses
Roca Umbert i Miguel Vilá que organitzessin un equip d’atletisme per representar la província als Juegos Deportivos Sindicales Nacionales, una
competició utilitzada pel règim franquista per a promocionar el sindicalisme
vertical. Roca Umbert no arribà a organitzar un equip, però els seus càrrecs
intermedis convocaren alguns atletes que treballaven a l’empresa (José Padrós, Salvador Vilà i Josep Comas) per formar part de la delegació barcelonina, que fou completada amb obrers d’Igualada i de Mollet del Vallès.
146

Arran de l’èxit dels jocs esportius del sindicat vertical, l’obra d’Educación y
Descanso s’encarregà de l’atletisme granollerí i el mateix any 1958 organitzà
un campionat comarcal d’atletisme d’empreses. L’equip de Roca Umbert va
quedar en quarta posició d’un total de vint-i-tres equips d’empresa, gràcies
principalment a la victòria de Rafael Metlikowez als 800 metres i de José
Girbau als 200 i 400 metres llisos.26
La Societat Atlètica Granollers, dependent del BM Granollers i, des de 1970,
ja independent com a Club Atlètic Granollers, augmentà progressivament el
seu nivell competitiu. L’any 1971 va ser el primer club en la competició catalana i liderà l’espanyola algunes jornades.27 Hi van excel·lir alguns atletes

Primera edició del Cross Internacional Ciutat de Granollers, 1967 (Fotografia: autor
desconegut, AMGr).
26

Vallés, 6.7.1958.

27

Comarca Deportiva, 26.5.1970 i 8.6.1971.
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que eren treballadors de Roca Umbert: Josep Girbau va ser campió d’Espanya de 110 metres tanques el 1961; Salvador Vilà guanyà el campionat
espanyol de salt de perxa el 1964; Pere Cornellas obtingué un rècord català
de 1.500 metres el 1975, que resultà imbatible durant dotze anys;28 el seu
germà Antoni Cornellas destacà en la marató i Josep Maria Piera en els 400
metres. Tots ells contribuïren a l’organització de competicions espanyoles i
internacionals a Granollers, com ara el Cross Internacional de Granollers,
que celebrà la primera edició l’any 1967.
Ponències
Revista del
Centre d’Estudis
de Granollers,
24 (2020), 135-151

147
4. La cessió de terrenys per a la zona esportiva
La contribució més important de l’empresa Roca Umbert a l’esport granollerí
data del 1956. Aquest any l’Ajuntament de Granollers va incloure la creació
d’una zona esportiva dins del projecte de construcció del grup d’habitatges
de promoció social Primer de Maig. El consistori preveia signar un acord amb
els propietaris dels terrenys, la família Roca Umbert i Antònia Moncau, però
els Roca Umbert van cedir la seva part gratuïtament.29 En l’acord de cessió
de terrenys, que va ser oficialitzat el juny de 1958, els membres de la família
Roca Umbert, representats per Josep Maria Roca-Umbert, es comprometien
a cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Granollers un terreny d’una superfície
de 7.913 metres quadrats (d’una finca que tenia més de tretze hectàrees), el
valor de la qual es calculava en 75.000 pessetes.30
En l’escriptura de cessió dels terrenys, també s’especificaven les condicions
a les quals es comprometia l’Ajuntament de Granollers: en primer lloc, que
els terrenys fossin únicament per a usos esportius; en segon lloc, garantir els
drets d’aprofitament d’aigua de la finca i els seus voltants a l’empresa Roca
Umbert, i finalment que l’Ajuntament de Granollers pagaria les despeses
de contracte i els impostos. Cal tenir en compte que per a l’empresa Roca
Umbert l’accés a l’aigua de la zona era molt important. Per exemple, l’any
1960 la fàbrica central en va necessitar 1.405 metres cúbics per al procés
productiu, 80 per generar vapor, 207 per refrigerar, 8 per climatitzar la filatura
i 100 per a la higiene dels treballadors i treballadores.31

28

Diversos autors (1989).

29

Vallés, 7.10.1956; J. Garriga (2004), p. 143.

Escriptura de cessió gratuïta de la finca atorgada per la família Roca Umbert a favor de l’Ajuntament de Granollers, 11.6.1958,
p. 4-6 (Fons Roca Umbert. Arxiu Municipal de Granollers, AMGr).
30

31

Proyecto de depuración de las aguas residuales de su fábrica de Granollers, Barcelona, 17.4. 1961 (Fons Roca Umbert, AMGr).
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Col·locació de la primera pedra de la zona esportiva de Granollers, amb la presència del delegat d’esports, Juan Antonio Samaranch, l’alcalde de Granollers, Carles Font Llopart, i els tècnics de l’Ajuntament, 1957 (Fotografia: autor desconegut. AMGr).

El pavelló municipal d’esports, situat a la zona esportiva, en una imatge del 1960 (Fotografia: autor
desconegut. AMGr).
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Poc després el regidor de l’Ajuntament de Granollers i delegat del Frente
de Juventudes Josep Anton Cabrera Sánchez, de l’Ajuntament de Granollers comentava al setmanari Vallés que la donació dels terrenys de Roca
Umbert i l’ajuda de la Diputació per comprar la finca contigua farien realitat
l’ambiciós projecte de la zona esportiva.32 En el projecte municipal hi havia
la construcció d’una pista d’atletisme de cendra i un gimnàs; però el juny de
1958 l’Ajuntament plantejà la substitució del gimnàs per un pavelló esportiu,
que va ser aprovada al juliol.33 La primera pedra de la zona esportiva es va
col·locar durant les festes de l’Ascensió de 1957, amb l’assistència de Juan
Antonio Samaranch, llavors regidor d’esports de l’Ajuntament de Barcelona.
Pocs mesos després s’inauguraren les pistes d’atletisme.
El 23 de maig de 1960 s’inaugurà el pavelló municipal d’esports, un dels
primers edificats en una ciutat que no era capital de província,34 que seria
utilitzat pels equips locals d’handbol, bàsquet i hoquei sobre patins, i va
esdevenir un entorn favorable per desenvolupar els valors de l’olimpisme a
la ciutat.
L’any 1974 Roca Umbert SA començà a traslladar la producció a la factoria
de la Batllòria. En el ple municipal del 19 de desembre de 1974 es plantejà el
futur dels terrenys de la factoria de cicle complet de Granollers. L’espai comportava múltiples avantatges en cas de ser requalificat com a zona urbana
residencial, com la unió dels carrers Colom i Roger de Flor o bé l’ampliació de
la zona esportiva. La manca d’inversió va endarrerir els canvis.35 Per potenciar-los, el març de 1975 els Roca Umbert cediren la finca de Can Corts, que serví per ampliar la zona esportiva.36 Allà es construïren les piscines, el pavelló
del Tub, les pistes de tennis o les de petanca, que continuen actives avui dia.
5. Conclusió
L’empresa Roca Umbert va tenir una intervenció destacada per a fomentar
l’activitat esportiva a Granollers després de la Guerra Civil. D’aquesta intervenció, cal destacar sobretot la cessió de terrenys de l’any 1956 per tal
que Granollers pogués construir la zona esportiva, amb instal·lacions tan
importants com la pista d’atletisme i el pavelló municipal d’esports, a més
de les instal·lacions que s’hi construïren anys més tard, amb l’ampliació de
la zona esportiva.

32

Vallés, 21.10.1956.

Actes de la Comissió Permanent de l’Ajuntament de Granollers, 28.3.1956, 5.4.1956, 26.7.1956, 27.10.1956, 31.10.1957, 26.6.1958,
3.7.1958, 19.9.1958 (AMGr).
33

34

L. Torres (1987), p. 7.

35

Granollers Comunidad Cristiana, 4.1.1975.

36

Granollers Comunidad Cristiana, 5.4.1975.
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També fou important la seva contribució a difondre la pràctica esportiva
entre els seus treballadors i més en general a Granollers. L’empresa Roca
Umbert va promoure la creació de diversos equips d’handbol, futbol, bàsquet
i atletisme, que van participar sovint en torneigs i campionats fora de Granollers i que van animar l’activitat esportiva local. A més, en ser l’empresa
industrial de Granollers amb un nombre més alt de treballadors, molts dels
esportistes granollerins que van destacar en l’atletisme, el futbol, l’handbol,
el futbol o el bàsquet, eren treballadors de Roca Umbert.
150
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Resum: Aquest article utilitza la ciutat de Granollers com a estudi de cas per
explicar la governança ambiental multinivell. Des dels anys 1990 la ciutat
de Granollers ha tingut una participació creixent en projectes ambientals
impulsats per la Unió Europea i en les xarxes municipals transnacionals que
s’han establert amb altres ciutats i regions europees en l’acció ambiental.
Aquest article recull la participació de Granollers en aquests projectes europeus i n’analitza els avantatges per a la governança ambiental. A més de
les millores d’estalvi energètic i de protecció del patrimoni natural que s’han
pogut implementar amb el finançament europeu, s’hi destaquen les sinergies que s’han produït amb la participació en aquests projectes i en les xarxes
municipals transnacionals. La ciutat de Granollers ha tingut una participació
creixent en aquestes xarxes, en les quals ciutats de diferents països europeus col·laboren en projectes de desenvolupament sostenible.
Paraules clau: governança ambiental multinivell, xarxes municipals transnacionals, Unió Europea, Granollers.
Abstract: This article uses the city of Granollers as a case study to explain
environmental multilevel governance. Since the 1990s, the city of Granollers has increasingly participated in environmental projects instigated by
the European Union as well as transnational municipal networks established
with other European cities and regions to promote environmental action.
This article describes the participation of Granollers in these European projects, analyzing the advantages for environmental governance. Besides the
benefits of the European Union’s financial support on energy saving and the
protection of natural heritage, the article highlights the synergies that have
emerged through participation in these projects and in the transnational municipal networks. The city of Granollers has had an increasingly prominent
role in these networks, in which cities from different European countries
have collaborated in projects on sustainable development.
Keywords: environmental multilevel governance, transnational municipal
networks, European Union, Granollers.
Data de recepció: 15 juliol 2019; versió definitiva: 21 febrer 2020.
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1. Introducció
Aquest article resumeix un treball sobre la governança ambiental multinivell
a la Unió Europea (UE) des del punt de vista d’un govern local, en què s’utilitza la ciutat de Granollers com a estudi de cas.1
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Granollers és una ciutat europea de mida mitjana: amb una població de
60.981 habitants i una superfície de 14,87 km2, té una densitat de població
considerable (4.121 hab/km2).2 Està situada a uns 30 km al nord de Barcelona, amb la qual està connectada per dues línies de ferrocarril ja des del
segle XIX, i per carretera (C-33) i autopista (AP-7) (mapa 1). Granollers és un
centre comercial i de serveis, però compta també amb moltes indústries. La
seva especialització industrial es va iniciar al segle XIX, però ha crescut en
les últimes dècades gràcies a la proximitat i a les bones connexions amb la
ciutat de Barcelona, que expulsà moltes fàbriques als territoris propers.
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Avui Granollers es troba en una de les àrees de més concentració industrial
d’Europa. Té set polígons industrials, amb una superfície d’1,63 km2, que
inclouen al voltant de sis-centes activitats industrials que donen ocupació a
més de 12.000 persones. L’alta demanda energètica que comporta aquesta
activitat industrial fa necessari tenir en compte el sector per a la transició
energètica local, ja que suposa un total de 29,4 % de les emissions de CO2
al municipi.3 Per aquest motiu, s’ha buscat finançament europeu i també
el suport de la Diputació de Barcelona en alguns projectes que tenien per
objectiu el foment de les energies renovables i l’eficiència energètica en el
sector industrial.
Encara que l’activitat agrària ocupa una part insignificant de treballadors,
més del 40% del territori municipal és de caràcter rural, com a conseqüència
de l’agregació de l’antic municipi de Palou (1928) i de la voluntat que ha
tingut el govern municipal de Granollers de mantenir aquest caràcter rural.4
El riu Congost travessa tot el municipi de Granollers de nord a sud al llarg
de 6,7 km (mapa 2). Tot i que l’estat del riu sempre ha estat condicionat per
Aquest treball fou presentat l’abril de 2019 a l‘Erasmus University College de Rotterdam (Països Baixos) com a treball de fi de
grau, amb el títol «The Challenge of Governing Climate Change. The Effectiveness of Multi-level Governance in Environmental
Action: The case of Granollers, Spain (1992-2019)», sota la supervisió dels professors Ward Vloeberghs i Türkan Ertuna Lagrand.
L’elaboració d’aquest article s’ha beneficiat de les observacions i suggeriments d’Eva Garcia Balaguer, Albert Camps, Quim Comas,
Marta Chillida, Xavier Romero, Virgínia Domingo, Arnau Queralt i Jordi Planas. Cap d’ells és responsable dels errors o limitacions
que pugui contenir.
1

2

Web Institut d’Estadística de Catalunya: <https://www.idescat.cat/emex/?id=080961#h1> (consultat el 10.1.2019).

3

Dades proporcionades pel Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers. Vegeu també F. Amato et al. (2019).

La preservació d’aquest paisatge rural és un dels objectius del Pla Estratègic de Palou per al 2025 (Web Ajuntament de Granollers: <http://www.granollers.cat/sites/default/files/pagina/2015/04/01_pla_estrategic_de_palou_document.pdf>) (consultat el
10.1.2019).
4
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Font: web Ajuntament de Granollers: <http://granollers.cat/mobilitat/arribar-granollers> (consultat el 20.12.2019).

l’activitat humana, amb el creixement demogràfic i industrial de la segona
meitat del segle XX, el Congost es va convertir en un dels rius més contaminats i degradats d’Espanya. No obstant això, en les últimes dècades, el riu
ha experimentat una regeneració ambiental que ha permès que l’any 2006
s’integrés a Natura 2000, una xarxa d’àrees protegides a la UE pel seu alt
valor ecològic i la seva biodiversitat.5 Com veurem, una bona part de les actuacions per a la recuperació ambiental i social del riu Congost a Granollers
s’han portat a terme en el marc dels projectes europeus i amb fons de la UE.

5

A. Camps (2012).
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Font: web Ajuntament de Granollers: <https://www.granollers.cat/sites/default/files/
importades_d6/pagina/2011/10/Enims.pdf> (consultat 10.1.2019).

Per elaborar aquest treball, s’ha fet una anàlisi exhaustiva dels documents
oficials de les actuacions en política ambiental a la ciutat de Granollers entre 1994 i 2020, com ara informes de projectes, informes pressupostaris,
declaracions i informació estadística que es conserva al Servei de Medi
Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers. Aquesta anàlisi s’ha
complementat amb entrevistes amb els diversos tècnics del mateix servei
municipal.
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El període estudiat s’inicia l’any 1994, en què es va celebrar la primera Conferència Europea de Ciutats Sostenibles a la ciutat danesa d’Aalborg. Granollers va adherir-se a la Carta d’Aalborg el 1997, gràcies a l’impuls de la
Diputació de Barcelona, que aquest any va promoure la creació a Catalunya
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. També va ser a partir
dels anys 1990 que les preocupacions ambientals i pel clima es començaren
a posar al capdavant de l’agenda política mundial. És especialment a partir
de la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro (Brasil) l’any 1992 quan
en les polítiques ambientals s’incrementà la participació de nous actors i
xarxes amb representants municipals de tot Europa.6 En el cas d’Espanya,
que no s’incorporà a la Comunitat Europea fins al 1986, va ser a partir dels
anys 1990 quan municipis com Granollers van poder començar a participar
en projectes ambientals finançats amb fons europeus. A partir d’aleshores
i, com veurem, de manera creixent, la ciutat de Granollers ha portat a terme
moltes accions ambientals que han comptat amb fons econòmics de la UE
i s’ha coordinat amb altres ciutats europees en el marc de projectes supranacionals.
Aquest article recull la participació de Granollers en aquests projectes i
n’analitza els avantatges per a la governança ambiental, tot destacant les
sinergies que s’han produït amb la seva participació en les xarxes que s’han
establert amb altres ciutats i regions europees en l’acció ambiental. Després
d’aquesta introducció, l’apartat 2 explica el paper de la UE en la governança
ambiental multinivell. L’apartat 3 descriu la contribució de les xarxes municipals transnacionals, que s’han convertit en un element fonamental d’aquesta governança ambiental multinivell. L’apartat 4 detalla la participació de
Granollers en els projectes ambientals europeus, les dades principals dels
quals es recullen al final en un apèndix. L’apartat 5 exposa els avantatges de
la participació en projectes europeus, tant per a l’àmbit local com també per
a la UE. L’article acaba amb unes breus conclusions.
2. La Unió Europea i la governança ambiental multinivell
El canvi climàtic ha dissolt les barreres entre grups, comunitats, xarxes, organitzacions polítiques i cultures i, per tant, ha creat «visions cosmopolites».7 És clar que és un fenomen que traspassa els límits nacionals, i per tant
que cal adoptar mesures que van més enllà del control de l’estat sobre el seu
territori. Als països de la UE, des de ja fa uns anys, les accions ambientals
adopten cada vegada més un tipus de governança multinivell, és a dir que

6

J. Beermann (2017).

7

J. Urry (2015), p. 55.

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 2020, #24, p. 149 / Arxiu Municipal de Granollers

157

involucren actors de l’àmbit públic, privat o de la societat civil i institucions
a nivell local, nacional, supranacional i internacional.8
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El paper de la UE en la lluita contra el canvi climàtic és molt rellevant. Segons el tractat de funcionament de la UE aprovat el 2012, la política ambiental s’ha d’orientar cap al nivell més alt de protecció, basant-se en el principi
de precaució.9 Segons aquest principi, «quan hi ha amenaces de danys greus
o irreversibles, la falta de plena certesa científica no es farà servir com a motiu per posposar mesures rendibles per prevenir la degradació ambiental».10
En l’àmbit del medi ambient i l’energia la UE té competències compartides
amb els estats membres,11 i són aquests els qui han d’exercir la seva competència quan la UE no ha exercit la seva.12 La UE s’ha de guiar segons els principis de subsidiarietat i proporcionalitat de manera que, «en àrees en què
no té competències exclusives, ha d’actuar quan els objectius d’una acció
no poden ser assolits pels estats membres, per raó de l’escala i efectes de
l’acció proposada».13 La capacitat dels estats membres d’adoptar una visió
a llarg termini necessària per afrontar el canvi climàtic està condicionada
pels seus terminis electorals i les circumstàncies i especificitats concretes.
El finançament europeu permet superar els problemes i les incerteses dels
pressupostos anuals, donant més estabilitat a projectes ambientals a mitjà i
llarg termini. D’altra banda, com ja s’ha posat de relleu, el fenomen del canvi
climàtic traspassa les fronteres nacionals i no es pot abordar de manera
unilateral.14
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Encara que la governança de la UE és vista per molts com una forma d’actuació de naturalesa tecnocràtica i sense transparència, desproveïda de legitimitat,15 el seu lideratge en la lluita contra el canvi climàtic s’ha basat
en el que s’anomena soft governance, és a dir en l’exemple, la diplomàcia,
la persuasió i l’argumentació, en la qual la capacitat d’establir objectius i
regulacions s’acumula amb el pas del temps. La UE ha hagut de reconèixer
les limitacions de l’acció ambiental a escala transnacional i que «requereix
8

H. Bulkeley et al. (2003), p. 235.

9

European Commission (2012), art. 191(2).

10

C. R. Sunstein (2003), p. 1007. Totes les citacions han estat traduïdes al català per l’autora de l’article.

11

European Commission (2012), art. 4(2).

12

European Commission (2012), art. 2(2).

Web Parlament Europeu: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/7/the-principle-of-subsidiarity> (consultat el
15.12.2018).
13

14

L. G. Van Schaik (2010), p. 7.

15

V. A. Schmidt (2004), p. 29.
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esforç de totes les altres institucions, govern central, regions, ciutats i societat civil».16 Per tant, per a les accions ambientals impulsades per la UE, la
col·laboració amb els municipis és imprescindible.
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Al seu torn, aquesta col·laboració ha proporcionat a les autoritats locals més
oportunitats d’estar actives en les accions promogudes per la UE, així com la
possibilitat d’impulsar accions d’àmbit local amb el suport dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (FEIE), com el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), que millora la cohesió econòmica i social a la UE, o el Fons
de Cohesió (FC), orientat a reduir les desigualtats econòmiques i socials,
així com també a fomentar el desenvolupament sostenible. D’una banda, les
autoritats locals es beneficien d’aquesta cooperació mitjançant els fons que
reben de la UE, que els permeten invertir en investigació i desenvolupament
en àrees menys prioritàries a escala nacional. D’altra banda, la UE promou
l’alineament de les agendes de política local amb els objectius i les pràctiques de la UE. Aquesta cooperació és particularment important donat que
al voltant de tres quartes parts dels resultats de la UE s’executen a escala
regional i local.17
A més, les ciutats són els llocs amb més potencial d’estalvi de recursos, atès
que concentren la major part de la població i estan «globalitzant» l’esgotament dels recursos, la contaminació i el risc.18 A Europa, el 80% del consum
d’energia i les emissions de CO2 està relacionat amb l’activitat urbana, cosa
que no sorprèn ja que aproximadament el 75% de la població europea viu a
les ciutats.19 Al mateix temps, les ciutats constitueixen «laboratoris de canvi
social i centres d’innovació», ja que estan més lligades a la seva gent i territori.20 Aquesta és la raó per la qual aquest estudi pretén examinar el paper
del govern local a la ciutat de Granollers i com ha evolucionat la seva acció
ambiental des dels anys 1990.
3. Les xarxes municipals transnacionals
Els governs locals han adquirit més funcions i responsabilitats a mesura que
la governança multinivell s’ha anat incrementant. Això no es deu només a
una redistribució vertical del poder entre les institucions governamentals,
sinó també a la inclusió d’actors menys convencionals. Una característica

16

T. Bernauer (2013); H. Bulkeley et al. (2003), p. 236.

17

M. Guderjan (2012), p. 109.

18

N. J. Toly (2008), p. 247.

19

J. Lenhart, B. van Vliet i A. P. Mol (2015).

20

J. S. Bansard, P. H. Pattberg, i O. Wilderberg (2017), p. 231.
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cada cop més dominant en el context europeu des dels anys 1980 és la
proliferació de xarxes municipals transnacionals (TMN, en la denominació
anglesa), és a dir xarxes de municipis que operen dins i fora dels territoris
nacionals. Són exemples d’aquests nous actors, entre els que se centren
específicament en qüestions climàtiques, el Pacte d’Alcaldes, la Conferència
Europea de Ciutats Sostenibles i el Consell Internacional per a Iniciatives
Ambientals Locals. Aquestes xarxes tenen com a objectiu l’acció ambiental
global mitjançant l’acumulació d’iniciatives locals.21
160

Des de la Cimera de la Terra de 1992 i l’Agenda 21 (LA21) que en va sortir, els
municipis són considerats actors clau en la governança climàtica. El capítol
28 de LA21 fa una crida a «establir processos per incrementar l’intercanvi
d’informació, experiència i assistència tècnica mútua entre les autoritats
locals».22 Els municipis poden utilitzar les TMN com a mitjà per crear associacions amb ciutats amb objectius similars, per obtenir fons de la UE i també
per reclamar la legitimitat de la seva funció i ser actors més influents que
guien l’agenda política global.23
La figura 1 sintetitza el paper de les TMN en la coordinació entre actors
locals i supranacionals. Com que generalment hi ha més influència de dalt a
baix, les fletxes entre els diferents nivells institucionals són unidireccionals,
i mostren l’estructura vertical dominant de la governança multinivell. Tanmateix, les TMN alteren aquesta estructura fent-la menys jeràrquica i més
centrada en la cooperació mútua. Les TMN influeixen en els diferents nivells
institucionals (local, regional, nacional i supranacional), i alhora en reben
influència, cosa que s’indica amb les fletxes reversibles i, donada la seva
naturalesa específica, es diferencien per la forma d’un cercle. La dimensió
vertical de la governança multinivell no ha deixat d’existir, però proliferen
altres formes d’interacció (horitzontals) entre els nivells de governança i els
actors, especialment quan la governança ambiental nacional és feble, com
és el cas d’Espanya.24 Les TMN, per tant, tenen un paper molt important en
la coordinació entre actors locals i supranacionals.

21

H. Bulkeley et al. (2003), p. 243.

22

H. Bulkeley (2005), p. 876.

23

H. Bulkeley et al. (2003), p. 237.

24

H. Bulkeley et al. (2003), p. 247.
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Figura 1. El paper de les xarxes municipals transnacionals (TMN) en la coordinació
entre actors locals i supranacionals. Font: elaboració pròpia a partir de H. Bulkeley
et al. (2003).

El paper de les TMN en la governança multinivell es pot examinar a través de
l’acció ambiental a la ciutat de Granollers. Per exemple, el Consell Internacional per a Iniciatives Ambientals Locals (ICLEI, en la denominació anglesa)
ha tingut un paper central en la connexió de Granollers amb moltes altres
ciutats d’Europa, així com amb l’organisme supranacional de la UE. L’ICLEI va
estar present en les iniciatives ambientals de Granollers a escala internacional des del primer moment; va ser un actor clau de la primera Conferència
Europea de Ciutats Sostenibles (1994), i desenvolupà l’eina d’autoavaluació
local de la LA21 en el projecte LASALA (2000). L’any 2002, l’ICLEI va convidar
Granollers a participar en el projecte DISCUS, que va identificar factors per a
les polítiques urbanes eficients i la participació efectiva dels estats membres
en la UE. L’ICLEI també va participar en el desenvolupament de l’eina que va
sorgir del projecte STATUS (2005) i va convidar la ciutat de Granollers a col·
laborar en el seu taller InContext (2012). L’ICLEI és a més un soci important
en el projecte THERMOS (2016), en el qual Granollers també participa fins
al juny de 2020.
A part de l’ICLEI, la ciutat de Granollers s’ha unit a moltes xarxes a Espanya,
incloent la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, o la Xarxa Espanyola de
Biodiversitat, i també fora d’Espanya. Per exemple, l’any 2008 Granollers es
va unir al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia i un any després va aprovar el
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). El 2009 Granollers també es va
unir a GPPinfoNET, un projecte que va connectar les administracions públiques locals de nou regions diferents, amb l’objectiu de compartir solucions i
estratègies per implementar la contractació pública sostenible.
Més recentment, el 2015, Granollers es va convertir en una nova ciutat
Celsius, una xarxa que agrupa ciutats amb l’objectiu comú de «millorar la
qualitat de l’aire, reduir l’ús d’energia, maximitzar l’ús de diversos tipus de
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residus, excedents, energies i recursos»,25 i que proporciona una plataforma
de treball en xarxa i d’intercanvi de coneixements sobre calefacció i refrigeració urbana. Això va fer que Granollers iniciés una campanya de seguiment
energètic amb les empreses industrials locals més grans per estimar conjuntament la demanda de calor a la zona i altres informacions relacionades.
Aquesta estimació també fou útil per al projecte local EcoCongost, orientat a
promoure la transició energètica en els polígons industrials de Granollers.26
A més, gràcies a la xarxa Celsius, Granollers es va convertir en una de les
ciutats pilot del projecte THERMOS (2016-2020).
4. La participació de Granollers en els projectes ambientals de la
Unió Europea
La primera Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles (ESCT, en
la denominació anglesa) va tenir lloc a Aalborg (Dinamarca) l’any 1994. En
aquesta conferència s’aprovà una declaració que considerava les ciutats
com a actors clau per assolir la justícia social, les economies sostenibles i
la sostenibilitat ambiental, i les comprometia amb els plans d’acció alineats
amb l’Agenda 21 (LA21). Granollers s’adherí a la Carta d’Aalborg el 1997. La
tercera ESCT, que va tenir lloc a Hannover el 2000, va reforçar aquell acord,
ja que 250 municipis —entre els quals Granollers— van decidir coordinar
les seves accions locals, juntament amb altres xarxes i institucions.
Des d’aleshores la ciutat de Granollers ha anat augmentant la seva presència en l’àmbit internacional en les polítiques energètiques i ambientals,
s’ha adherit a acords transnacionals, s’ha incorporat a múltiples xarxes i
convenis, i ha participat en diversos projectes finançats per la UE. La taula
1 presenta una cronologia de la participació de Granollers en xarxes municipals transnacionals i projectes ambientals europeus des de la primera ESCT
(1994). S’hi destaca la participació de Granollers en projectes europeus com
a soci (en negreta), com també aquells en els quals Granollers participa com
a entitat associada i la participació en xarxes municipals transnacionals.
Com es pot veure a la taula 1, la participació de Granollers en projectes ambientals europeus s’ha anat incrementant, especialment en la darrera dècada. Com a resultat de la crisi financera de 2008 i de les seves conseqüències,
el Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers va
patir importants retallades pressupostàries. Això encara va fer més necessari adreçar-se als organismes europeus a l’hora d’abordar els problemes
25

Web Celsius: <https://celsiuscity.eu/about-us/celsius-project/> (consultat el 4.2.2019).

26

M. Vives Llovet (2017).
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Taula 1. Cronologia de la participació de Granollers en projectes
ambientals europeus i xarxes municipals transnacionals (TMN)
(1997-2020)
1997
2000
2002
Ponències
Revista del
Centre d’Estudis
de Granollers,
24 (2020), 153-175

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018
2019
2020

S’adhereix a la Carta d’Aalborg sorgida de la primera Conferència Europea de Ciutats
Sostenibles (ESCT) de 1994
S’uneix a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
S’adhereix a la Declaració de Hannover
Comença el projecte LASALA
S’uneix a la Xarxa de Custòdia del Territori
S’adhereix al Fòrum 2000 d’Educació Ambiental
Comença el projecte DISCUS
Comença el projecte EcolAND
S’adhereix als compromisos d’Aalborg (Aalborg+10)
S’uneix a la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima
Comença el projecte STATUS
Integració del riu Congost al Natura 2000
S’uneix a la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat
Comença el projecte Actor
Aprova l’adhesió al Pacte d’Alcaldes (Covenant of Mayors)
Aprova el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)
Comença el projecte GPPinfoNET
Comença el projecte Euroscapes
Comença el projecte MARIE
Comença el projecte Informed Cities
Comença el projecte LandLife
Comença el projecte Sud’eau-2
Comença el projecte LandAccess Grundtvig
Col·labora en el taller InContext
Comença el projecte Green Partnerships
Comença el projecte Euronet 50/50 max
Comença el projecte Serpente
Comença el projecte Alera
Signa la Declaració Alcaldes per l’Adaptació al Canvi Climàtic (Mayors Adapt)
Es converteix en ciutat Celsius
Comença el projecte THERMOS
Comença el projecte COMPOSE
Signa el nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus (Declaració Basca)
Comença el projecte SPR Regions
S’adhereix al Compromís de les Ciutats per l’Economia Circular (Declaració de Sevilla)
S’adhereix al Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà
S’uneix a la Xarxa de Ciutats per a l’Agroecologia
Comença el projecte LIFE Alnus
Comença el projecte CEMOWAS2
Comença el projecte EYES
Comença el projecte INTERLACE

Font: elaboració pròpia a partir de la documentació disponible al Servei de Medi
Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers.
Nota: Es destaquen en negreta els projectes europeus en els quals Granollers participa com a soci de ple dret.

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 2020, #24, p. 155 / Arxiu Municipal de Granollers

163

ambientals de l’àmbit local, i ho va fer sol·licitant diversos projectes estructurats i finançats per la UE. En els anys 2003-2006, Granollers ja havia participat en el projecte EcolAND, finançat per la UE; però aquest projecte va
suposar només el 3,6% dels fons europeus rebuts en projectes ambientals,
i va ser a partir del 2010 que la seva participació en aquests projectes es va
fer més destacada, tal com es pot veure a la taula 1.

164

Taula 2. Projectes ambientals de la ciutat de Granollers amb
finançament de la Unió Europea (2003-2020)
Projecte
Període
Àmbit Dotació pressupostària
		
d’actuació
de la UE (€)
LIFE Alnus
2018-2021
Natura
295.744
INTERLACE
2020-2023
Natura
258.063
COMPOSE
2016-2019
Energia
235.024
Sud’eau-2
2012-2014
Aigua
191.228
CEMOWAS2
2018-2021
Residus
165.601
Green Partnerships 2013-2015
Energia
159.500
Euroscapes
2010-2012
Natura
150.000
THERMOS
2016-2020
Energia
142.756
EcolAND
2003-2006
Energia
62.500
EYES
2019-2021
Energia
37.055
Alera
2014-2015
Aigua
20.000
Total			 1.717.471

%
17,2
15,0
13,7
11,1
9,7
9,3
8,7
8,3
3,6
2,2
1,2
100,0

Font: vegeu apèndix.

Des del 2003, Granollers ha rebut fons de la UE per un valor d’1,7 milions €
en un total d’onze projectes ambientals. Com es veu a la taula 2, gairebé la
meitat dels projectes tenen l’energia com a àmbit d’actuació i suposen el
37% dels fons rebuts. Això es correspon amb la preocupació pels problemes
energètics, que són percebuts com un dels riscos més importants que cal
abordar ja que, atenent a la importància industrial de la ciutat, l’energia és
un àmbit on es poden fer importants estalvis econòmics. Destaca especialment el projecte COMPOSE (2016-2019), que té com a objectiu augmentar
la quota de l’energia local renovable en regions periurbanes i rurals, i que
suposa el 14% dels fons rebuts. En aquest àmbit d’actuació el segueixen
en importància els projectes Green Partnerships (2013-2015), que donava
suport al govern local en la millora de l’eficiència energètica, i THERMOS
(2016-2020), que té com a objectiu desenvolupar una eina per planificar i
optimitzar xarxes de distribució de calor en zones urbanes utilitzant dades
en format SIG (Sistema d’Informació Geogràfica), i afavorir la transició energètica local.
Tanmateix, la conservació i millora dels espais naturals és l’àmbit que ha
rebut més fons europeus (41%), amb dos projectes molt importants que sumen gairebé una tercera part de tots els fons europeus rebuts per a l’acció
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ambiental fins a l’actualitat. El primer és el projecte LIFE Alnus, la implementació del qual encara està en curs, que centra la seva actuació en la recuperació de les vernedes mediterrànies per tal d’evitar la degradació d’aquesta
espècie. L’altre és un projecte que ha estat atorgat en el moment de redactar
aquestes ratlles, que és intercontinental (una cooperació entre països de la
UE i de la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Caribenys), però en el cas de
Granollers els fons rebuts provenen de la UE. Es tracta del projecte INTERLACE, que té com a objectiu la restauració d’ecosistemes urbans i les solucions
basades en la natura en l’entorn urbà. Un altre projecte en l’àmbit de natura
és Euroscapes, que tenia com a objectiu protegir i gestionar el patrimoni
natural local. Tant el projecte Euroscapes com el LIFE Alnus han contribuït
de manera important a la recuperació ambiental del riu Congost en el tram
de Granollers, que, com ja s’ha assenyalat, ha estat una de les àrees en què
l’acció ambiental a Granollers ha estat més visible les últimes dècades.27
Els projectes relacionats amb la gestió sostenible de l’aigua han rebut el
12% de fons europeus. Es tracta de dos projectes que s’han portat a terme
en l’aiguamoll de can Cabanyes, i que per tant també estan relacionats amb
la recuperació del riu Congost: Sud’eau-2 (2012-2014) i Alera (2014-2015). En
aquest últim projecte, Granollers va dirigir per primera vegada un projecte
finançat per la UE.
Finalment, el projecte CEMOWAS2 (2018-2021), que ha rebut gairebé un
10% dels fons europeus, té com a objectiu desenvolupar estratègies de gestió de les aigües residuals, per tal que es converteixin en nous recursos,
afavorint d’aquesta manera l’economia circular.
5. Els avantatges de la participació en projectes europeus
Els projectes de la UE ajuden a fomentar la relació bidireccional entre les
autoritats locals i supranacionals. En conseqüència, la implementació local
dels projectes ofereix avantatges no només a l’àmbit local sinó també per a
la mateixa UE. Això s’ha volgut sintetitzar en les figures 2 i 3.
La implementació dels projectes contribueix a assolir els objectius fixats per
la UE, i per tant, de manera més general, ajuda al procés d’integració europea dels municipis. Per exemple, el projecte COMPOSE (2016-2019) contribuí
a l’estratègia Europa 2020, al full de ruta de l’Energia 2050, a l’Agenda territorial de la UE 2020 i a la Directiva 2009/28/CE que promou l’ús de l’energia
de fonts renovables.

27

A. Camps (2012).
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Figura 2. Avantatges per a la UE de la implementació local dels projectes europeus.
Font: elaboració pròpia a partir de la documentació disponible al Servei de Medi
Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers.

Els projectes proporcionen informació sobre les necessitats específiques
locals del territori, que després poden ser utilitzades en àrees europees de
característiques semblants. Per exemple, un objectiu principal del projecte COMPOSE (2016-2019) fou l’obtenció de coneixements holístics sobre el
desenvolupament de les fonts d’energia renovables en àrees mediterrànies.
El desenvolupament de guies i caixes d’eines elaborades en els projectes
europeus permet utilitzar-les a l’hora d’implementar mesures ambientals similars en diferents llocs. Per exemple, del projecte Alera (2014-2015) en va
sortir una caixa d’eines divulgativa (Toolbox Alera), que incloïa documents i
audiovisuals sobre la forma d’implementar i gestionar projectes relacionats
amb la regeneració de l’aigua, i que després podria ser utilitzada per tècnics
ambientals, responsables polítics i ciutadans en general.
Finalment, les reunions, conferències i tallers que es porten a terme en el
marc dels projectes europeus afavoreixen la transferència de coneixement
i la millora de les pràctiques en les accions ambientals, i, per tant, contribueixen a millorar-ne la implementació en el conjunt del territori europeu.
Per exemple, el projecte THERMOS (2016-2020) va incloure moltes activitats
de difusió per maximitzar l’impacte del projecte, una de les quals va ser
el programa Train-the-Trainer, amb 80 especialistes formats en el projecte
THERMOS i un conjunt de 420 participants. D’aquesta manera, es fomenta la
transcendència dels resultats més enllà de la durada del projecte.
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Figura 3. Avantatges de la participació en projectes de la UE per a l’àmbit local.
Font: elaboració pròpia a partir de la documentació disponible al Servei de Medi
Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers.

Els avantatges que té la participació en projectes europeus per a l’àmbit
local són múltiples i s’han sintetitzat en la figura 3. A continuació també
s’expliquen, posant exemples concrets per al cas de Granollers.
La participació en projectes europeus incentiva els municipis a examinar
els problemes ambientals específics del seu context i, per tant, els ajuda a
adquirir consciència dels riscos ambientals territorials i a abordar-los amb
més eficàcia. Per exemple, l’eina que es va desenvolupar per al projecte
THERMOS (2016-2020) ha permès analitzar la demanda energètica, no tan
sols dels polígons industrials Congost i Jordi Camp (com a part del projecte
EcoCongost), sinó de tota la ciutat de Granollers, i disposar d’una eina bàsica
per a la planificació de xarxes de distribució energètica local.
Els projectes europeus proporcionen ajudes pressupostàries perquè els municipis inverteixin en recerca i desenvolupament en energia i medi ambient,
cosa especialment necessària per a les ciutats de l’àrea mediterrània, que
des del 2008 s’enfronten a fortes restriccions financeres. Per exemple, en
el projecte Green Partnerships (2013-2015) es va portar a terme un estudi
tècnic i econòmic de l’autoconsum elèctric de l’edifici Roca Umbert, que va
donar lloc a la instal·lació de comptadors intel·ligents per tal de mesurar
l’electricitat, el consum de gas i aigua a 9 escoles públiques i 17 equipaments culturals.
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Aquests projectes donen lloc a resultats directament beneficiosos per al
territori local. Per posar-ne només un exemple, el projecte Serpente (20132017) va suposar la implementació d’estratègies d’estalvi energètic que continuen beneficiant les biblioteques públiques de Roca Umbert i Can Pedrals.
Sovint aquests projectes promouen la participació no només d’experts, sinó
de ciutadans i, per tant, tenen un impacte en la conscienciació col·lectiva de
l’àmbit local en els problemes ambientals. Per exemple, el projecte Euronet
50/50 max (2013-2016), que tenia com a objectiu l’estalvi energètic i d’emissions de les escoles, va suposar una formació específica per als professors,
estudiants i famílies de l’escola Salvador Llobet.
A través de les reunions, conferències i tallers organitzats en el marc
d’aquests projectes, es produeixen intercanvis de coneixements i bones
pràctiques entre els actors implicats. Per exemple, el projecte CEMOWAS2
(2018-2021), que té com a objectiu promoure l’aprofitament i la circularitat
dels residus i de l’aigua residual, està generant una caixa d’eines en línia en
què els socis informen sobre els seus reptes i bones pràctiques. Fins i tot en
aquells projectes en què no hi ha dotacions econòmiques de la UE, l’àmbit
local es pot beneficiar d’aquest intercanvi de coneixements. Per exemple,
la participació de Granollers en programes com ara Erasmus+ (2015) o Leonardo da Vinci (2013-2014) va suposar una cooperació amb la Universitat
Sapienza de Roma, que va donar lloc a l’estada a Granollers de dos experts
en qüestions ambientals durant diversos mesos. En el primer d’aquests programes l’objectiu era un pla de millora del paisatge fluvial del riu Congost,
i en el segon un estudi d’impacte ambiental de la nova carretera ampliada
C-17 i de la creació de l’anella verda Granollers-Montmeló. La principal feblesa de programes com aquests és que són principalment projectes demostratius, de manera que la implementació a llarg termini poques vegades rep
finançament.
En la mesura que aquests projectes compten amb la participació de nombrosos actors, donen lloc a la construcció de xarxes municipals transnacionals
(TMN). N’és un exemple el Consell Internacional per a Iniciatives Ambientals
Locals (ICLEI), en el qual la ciutat de Granollers ha participat en els darrers
vint anys. L’any 2000 Granollers va participar en el projecte LASALA, orientat
a l’assessorament en línia dels governs locals en relació amb l’Agenda 21,
en què el mètode utilitzat havia estat desenvolupat per l’ICLEI. Dos anys
després, l’ICLEI va invitar la ciutat de Granollers a participar en el projecte
DISCUS (2002-2004), que tenia com a objectiu identificar factors que faciliten polítiques urbanes eficients. L’any 2012 l’ICLEI va tornar a invitar la
ciutat de Granollers al taller InContext organitzat a Milà (Itàlia) sobre el rol
dels governs locals en el desenvolupament sostenible. Granollers ha tornat a
col·laborar amb l’ICLEI en el projecte europeu THERMOS (2016-2020), en què
han coincidit juntament amb dotze altres participants internacionals.
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La ciutat de Granollers s’ha beneficiat no només dels projectes europeus en
què ha pogut participar, sinó també d’aquells que foren sol·licitats, però que
finalment no aconseguiren l’aprovació dels organismes europeus, quinze en
total des del 2012.28 La preparació de les sol·licituds no ha estat una pèrdua
de temps, perquè els treballs realitzats per redactar les propostes han donat lloc a nous coneixements que han estat útils per a noves propostes de
projectes europeus o bé locals. Per exemple, segons Marta Chillida (tècnica
del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers),
el projecte Bio-loops, proposat el 2017, va donar lloc a altres iniciatives. A
més, atès que aquestes propostes requereixen sovint associar-se amb actors d’altres països o regions europees, la preparació d’aquests projectes
suposa establir nous contactes que permeten compartir coneixements i bones pràctiques, i que poden impulsar futures col·laboracions. Per exemple,
segons Xavier Romero (tècnic del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de
l’Ajuntament de Granollers), el projecte Hybridindwater, proposat el 2015,
va donar lloc a una col·laboració molt enriquidora amb socis de la ciutat de
Delft (Holanda).29
6. Conclusions
La ciutat de Granollers ha estat utilitzada en aquest treball com a exemple dels avantatges que suposa la participació en projectes europeus per
a l’acció ambiental. Com hem vist, aquests projectes que han comptat amb
finançament de la UE han permès implementar en l’àmbit local millores importants d’estalvi energètic i de protecció del patrimoni natural. La regeneració del riu Congost a Granollers, que ha estat un dels objectius preferents
d’aquests projectes europeus, n’és un exemple.
Al mateix temps, la participació creixent en aquests projectes europeus des
dels anys 1990 ha afavorit la transferència de coneixement i la millora de
les pràctiques en les accions ambientals, a través de reunions, conferències i guies, que s’han anat elaborant en el marc d’aquests projectes. La
ciutat de Granollers ha tingut una participació creixent en xarxes municipals
transnacionals (TMN), en les quals ciutats de diferents països col·laboren en
projectes de desenvolupament sostenible, i en un d’aquests projectes (Alera,
2014-2015) ha participat com a soci líder.

Els projectes sol·licitats per l’Ajuntament de Granollers que no van aconseguir l’aprovació dels organismes europeus són els
següents: Espon (2012), Life Urban Agrarian Areas (2013), Planzen (2014), Hybridindwater (2015), Life Riberes (2015), Purple4Green
(2015), Sud-Eau Plus (2015), Was-Is (2016), Lumen (2016), eMantics (2016), CongostNet (2016), River Sudoe (2017), Eyes (2017),
Bio-loops (2017) i Symhead (2017).
28

Entrevistes amb els tècnics del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers Marta Chillida i Xavier
Romero del 18.2.2019 i del 22.1.2019.
29
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Aquesta participació en projectes europeus, al seu torn, contribueix a assolir
els objectius fixats per la UE en l’acció ambiental en el conjunt del territori
europeu. La fórmula per portar a terme aquesta acció ambiental és, cada
vegada més, la d’un tipus de governança multinivell, amb la participació
d’actors de l’àmbit públic, privat o de la societat civil i institucions a nivell
local, nacional, supranacional i internacional. Aquesta governança multinivell és essencial per abordar eficaçment fenòmens d’abast mundial com és
el canvi climàtic.
170

Tanmateix, el caràcter voluntari de la participació en projectes ambientals
de la UE i de la incorporació en aquestes TMN, pot dificultar la implementació efectiva d’aquestes accions ambientals a una escala més gran, atesa
la manca d’ambició sobre l’acció climàtica per part de determinats governs
arreu del món. Aquesta incertesa s’haurà de continuar explorant en futures
investigacions.
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Protegir i gestionar
el patrimoni natural
local, desenvolupant noves eines de
gestió del paisatge
seguint els mètodes
d’Euroscapes.

Marne-la-Vallée Val Maubuée (França), Canarias,
2010-2012 ENTP (Bèlgica), Granollers, LBDCA (Hongria), Loures
(Portugal), SE RDA (Romania), Sigulda (Letònia), STU
(Eslovàquia), Torún (Polònia), Trikala (Grècia), Thames
Gateway London Partnerhsip (Anglaterra), Universitat
Sapienza de Roma (Itàlia), Wetzlar (Alemanya).
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2012-2014 CRANA (Navarra), Gobierno de Cantabria, CMP
(Portugal), EDIDOR (França), ECODES (Saragossa),
Granollers, SMEAG (França), Vielha.

Sud’eau-2

Desenvolupar la
gestió sostenible
de l’aigua i la
conservació de les
zones fluvials.

2011-2014 Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat Millorar l’eficiència
de Catalunya), ACC1Ó (Generalitat de Catalunya),
energètica en els
ANKO (Grècia), ARE Liguria (Itàlia), AREA Science
edificis públics.
Park (Itàlia), Associació LIMA (Barcelona), AVRA
(Espanya), BAR (Montenegro), Centre Forestal
Tecnològic de Catalunya, CRMA PACA (França),
EFFINERGIE (França), GOLEA (Eslovènia), IASA
(Grècia), IREC (Generalitat Catalunya), Junta de
Andalucía, Umbria (Itàlia), Larnaca (Xipre), LCA
(Malta), Ljubljana (Eslovènia), Piemonte (Itàlia),
Provence-Alpes-Côte d’Azur (França), UMAR (Malta),
Universitat d’Évora (Portugal).

MARIE

Euroscapes

Provar el model de
planificació i gestió
de parcs ecoindustrials.

2003-2006 SIPRO (Itàlia), Ciudad Real, DDDRIÜ (Hongria), Ferrara
(Itàlia), Fundación Ferrol Metrópoli, Gaeltachta
Authority (Irlanda), Granada, Granollers, SouthTuscany Business Innovation Center (Itàlia).

EcolAND

Objectius

Durada

Projecte

Participants
(en negreta soci líder)

191.228 €

-

150.000 €

62.500 €

Fons UE
(rebuts per
Granollers)

Apèndix. Participació de Granollers en projectes ambientals de la Unió Europea (2003-2020)

Augment de la producció d’aigua
regenerada de l’aiguamoll de Can
Cabanyes.
Desenvolupament d’un sistema
d’autocontrol i gestió remota de la
xarxa d’aigua no potable.

Granollers hi va col·laborar com a
entitat associada al projecte, no
com a soci de ple dret. Aquesta
col·laboració va permetre a
l’Ajuntament participar en un estudi
de caracterització energètica
d’equipaments municipals i en
l’Estratègia Catalana per a la
Renovació Energètica d’Edificis
(ECREE), liderada des de l’Agència
d’Habitatge de Catalunya-DTES.

Restauració natural i recuperació
social del riu Congost.
Millora del paisatge en l’accés al sud
de la ciutat.
Reurbanització de l’antiga fàbrica
Roca Umbert.
Creació d’un geoportal amb accés a
les dades del paisatge.

Avaluació de la capacitat
tecnològica i ambiental dels polígons
industrials.

Resultats a Granollers
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Millorar l’eficiència
energètica en
diferents tipus
d’edificis públics.

Promoure l’educació i les pràctiques
professionals
més enllà de les
fronteres
Donar suport als
governs locals per
la implementació
dels Plans d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES).
Implementar la
metodologia 50/50
per promoure
l’estalvi energètic
a les escoles
públiques.

2012-2014 Agència de l’Energia de Florència (Itàlia), Agències
de l’Energia de Bordeus (França), Brussel·les
(Bèlgica), Vysocina (Txèquia) i Xipre, Associació
Metropolitana de l’Alta Silèsia (Polònia i Txèquia),
Cork (Irlanda), Diputació de Barcelona, Granollers,
Malmö (Suècia), STU (Eslovàquia).

2013-2014 Granollers, Universitat Sapienza de Roma.

2013-2015 Cambra Agrícola i Forestal d’Eslovènia, Agència
de l’Energia de Podravje (Eslovènia), AREANATejo
(Portugal), GERES (França), Granollers, HEIS (Bòsnia i
Hercegovina), ISSP (Montenegro), Kyoto Club (Itàlia),
Lakatamia (Xipre), TUC (Grècia), UBT (Albània),
ZAVOD (Croàcia).

2013-2016 Diputació de Barcelona, Agències de l’energia de
Florència (Itàlia), Vysocina (Txèquia) i Xipre, ALESA
(Itàlia), Aliança pel Clima d’Àustria, Creta (Grècia),
Granollers, Huelva, KREA (Lituània), KSSENA
(Eslovènia), PNEC (Polònia), Riga (Letònia), TOP-ENVI
(Txèquia), UFU (Alemanya), VEI (Finlàndia), Zagreb
(Croàcia).

Leonardo da Vinci

Green Partnerships

Euronet 50/50
max

Objectius

Serpente

Participants
(en negreta soci líder)

Durada

Projecte

-

159.500 €

-

-

Fons UE
(rebuts per
Granollers)

Estalvi energètic i d’emissions de les
escoles.
Creació d’un espai de debat i
intercanvi d’experiències amb altres
escoles de la UE.

Recopilació de dades de consum
i estalvi energètic en escoles
públiques (17) i equipaments
culturals (9) de Granollers.
Col·laboració i sinergies amb altres
projectes de la UE (Euronet 50/50
max; Serpente; MARIE).

Estudi d’impacte mediambiental de
la nova carretera ampliada C-17 (Eix
Congost-Vallès Oriental).
Estudi per a la realització de l’Anella
Verda a Granollers-Montmeló.

Granollers hi va col·laborar com a
entitat associada al projecte, no
com a soci de ple dret. Aquesta
col·laboració va permetre a
l’Ajuntament participar en la
definició del Pla d’acció de mesures
d’estalvi en equipaments públics
i la implementació de millores en
l’enllumenat a les biblioteques Roca
Umbert i Can Pedrals.

Resultats a Granollers
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253.024 €

Augmentar la
quota de l’energia
local renovable en
regions periurbanes
i rurals.

2016-2019 KGZS-Institute Maribor (Eslovènia), Agència
d’Energia i Medi Ambient d’Arrábida (Portugal),
AUT (Albània), GERES (França), Granollers, ISSP
(Montenegro), Kyoto Club (Itàlia), Lakatamia (Xipre),
REAN (Croàcia), Srebrenik (Bòsnia i Hercegovina),
TUC (Grècia).

-

COMPOSE

Donar suport a
l’educació, la
joventut i l’esport.

Creació d’una
142.756.25 €
eina que permet
planificar i
optimitzar xarxes de
distribució de calor
en entorns urbans,
a partir de dades en
format GIS.

Granollers, Universitat Sapienza de Roma.

20.000 €

Fons UE
(rebuts per
Granollers)

2016-2020 CSE (Anglaterra), AAU (Dinamarca), Albaioulia
(Romania), Cascais (Portugal), CREARA (Madrid),
DENA (Alemanya), Granollers, GLA (Anglaterra), ICLEI
(Alemanya), Imperial College London (Anglaterra),
Islington (Anglaterra), Jelgava (Letònia), KAPE
(Polònia), LEIF (Letònia), Varsòvia (Polònia).

2015

Promoure la
capacitat de
regeneració de
l’aigua.

Objectius

THERMOS

Erasmus+

2014-2015 Granollers, Ecofilae (França), Es Migjorn Gran
(Menorca), Terrasses et Vallée de l’Aleyron (França),
Universitat Politècnica de Catalunya.

Alera

Participants
(en negreta soci líder)

Durada

Projecte

Construcció d’instal·lacions
fotovoltaiques en cobertes d’edificis
municipals (3).
Redacció d’un projecte executiu
sobre biomassa a Palou.
Desplegament d’una campanya de
promoció de les energies renovables.

Desenvolupament d’informació molt
detallada en format SIG per afavorir
la transició energètica local.
Anàlisi d’alternatives per a la
generació i distribució de calor.

Pla de millora del paisatge del parc
fluvial del Congost.

Granollers dirigeix per primera
vegada un projecte finançat per la
UE, facilitant que sigui una de les
ciutats pilot en el projecte THERMOS
(2016-2019).
Consolidació del projecte d’aigua
regenerada de l’aiguamoll de Can
Cabanyes.
Creació de l’eina divulgativa i
formativa Alera.

Resultats a Granollers
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Desenvolupar
estratègies de
gestió de residus
sòlids i líquids.
Mobilitzar joves
(especialment de
col·lectius vulnerables) en projectes
de sostenibilitat i
del canvi climàtic.

Apoderar ciutats
258.062,50 € Concedit el desembre 2019; encara
no se’n poden avaluar els resultats.
europees i del
CELAC per restaurar
i rehabilitar
eficaçment els
ecosistemes
(peri)urbans cap
a ciutats més
vives, resistents i
inclusives.

2019-2021 Ecoserveis (Espanya), ALEC Lyon (França), ANEA
(Itàlia), EC NETWORK (Dinamarca), EUC SUD
(Dinamarca), Granollers, PNEC (Polònia), UBBSLA
(Bulgària).

2020-2023 ECO (Alemanya), CA (Alemanya), CBIMA (Costa Rica),
CHE (Alemanya), ENC (Colòmbia), EV-INBO (Bèlgica),
Granollers, HI (Colòmbia), KRA (Polònia), NINA
(Noruega), OPPLA (Països Baixos), POR (Equador),
TECNALIA (País Basc), TSF (Polònia), UAB, UCLG1/
NAN (França), UNA (Costa Rica), UNGL (Costa Rica),
WWF (Colòmbia), YES (Equador),

EYES

INTERLACE

Constitució d’un «Grup de joves
per a l’acció» (YIT), involucrant
col·lectius de procedència diversa
en workshops i enquestes.

Font: elaboració pròpia a partir de la documentació disponible del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers, amb la col·laboració
dels tècnics d’aquest servei Quim Comas, Marta Chillida, Xavier Romero i Virgínia Domingo.

37.055 €

165.600,75 € Creació d’una plataforma en línia
de consulta per a gestors de
projectes de matèria orgànica i aigua
reutilitzada.

Desenvolupament d’un projecte
demostratiu de restauració fluvial
i recuperació de la vegetació
de ribera gràcies a l’eliminació
d’espècies exòtiques i plantació
d’espècies de la verneda.

2018-2021 ValOrizon (França), Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Badajoz, Consorci Eder (Navarra), CSIC
(Madrid), FCT NOVA (Portugal), Granollers, Lisboa
E-Nova (Portugal), SICOVAL (França).

295.744 €

CEMOWAS2

Resultats a Granollers

Conservar i
restaurar zones de
ribera

Fons UE
(rebuts per
Granollers)

2018-2021 Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Agència
Catalana de l’Aigua, Fundació Universitària Balmes
- Uvic, Fundació Catalunya La Pedrera (Barcelona),
Granollers, MN Consultors en Ciències de la
Conservació SL (Tarragona, Pamplona).

Objectius

LIFE Alnus

Participants
(en negreta soci líder)

Durada

Projecte
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Pablo Agraz Alonso: història d’un
deportat a Mauthausen
Queralt Mena i Sellés (Escola Ginebró, Llinars del Vallès)

Ponències
Revista del
Centre d’Estudis
de Granollers,
24 (2020), 177-189

Resum: Pablo Agraz Alonso (Salamanca, 1908 - París, 1963) era carabiner
de l’exèrcit republicà quan en els anys trenta fou destinat a la intendència
de Granollers, situada a la fàbrica Roca Umbert. Al final de la Guerra Civil
espanyola va fer la retirada amb l’exèrcit republicà i l’any 1939 va creuar la
frontera francesa. Detingut al nord de França per les tropes alemanyes el
juny de 1940, fou deportat al camp de concentració nazi de Mauthausen (a
l’actual Àustria), d’on aconseguiria sobreviure. Les cartes que va escriure a
Josefa (Pepeta) Sellés Teixidor (Llinars del Vallès, 1915 - Granollers, 1997),
a qui va conèixer durant la seva estada a Granollers, i amb qui va tenir una
relació sentimental que va durar fins al 1946, foren descobertes casualment
l’any 2011, quan Pepeta Sellés ja havia mort. Aquestes cartes han servit per
documentar la trajectòria i les vivències de Pablo Agraz en aquesta etapa
terrible de la història d’Europa.
Paraules clau: exili, nazisme, camps de concentració, Mauthausen.
Abstract: Pablo Agraz Alonso (Salamanca, 1908 - Paris, 1963) was a soldier
of the Spanish republican army when in the 1930’s he was assigned to the
corps in charge of the administration of flows and refueling of Granollers,
which was located at the Roca Umbert factory. He retreated with the republican army and crossed the French border in 1939. Arrested in northern France
by German troops in June 1940, he was deported to the Nazi concentration
camp in Mauthausen (present-day Austria), where he would survive. The
letters he wrote to Josefa (Pepeta) Sellés Teixidor (Llinars del Vallès, 1915 Granollers, 1997), who he met during his stay in Granollers, and with whom
he had a sentimental relationship that lasted until 1946, were discovered
accidentally in 2011, when Pepeta Sellés had already died. These letters
have been used to document the trajectory and experiences of Pablo Agraz
in this terrible period of European history.
Keywords: exile, Nazism, concentration camps, Mauthausen.
Data de recepció: 28 setembre 2019; versió definitiva: 16 desembre 2019.
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Aquest treball s’origina l’hivern del 2011, quan a la mort sense descendència
de Ricardo Rovira Sellés, que vivia al carrer Joan Prim 239 de Granollers,
vàrem trobar entre els papers que guardava un conjunt d’una vintena de
cartes. Tres ens van cridar l’atenció, perquè eren una mena de postals amb el
segell de la cara d’Adolf Hitler i un mata-segells de Mauthausen. Les cartes
anaven dirigides a Josefa (Pepeta) Sellés Teixidor (Llinars del Vallès, 1915
- Granollers, 1997), tia de Ricardo Rovira i de la meva mare. Les enviava un
senyor anomenat Pablo Agraz Alonso (Salamanca, 1908 - París, 1963), i eren
un total de 22, que havien estat enviades des de diferents punts d’Europa
entre 1938 i 1946.

Ponències
Revista del
Centre d’Estudis
de Granollers,
24 (2020), 177-189

Qui era aquell home? Per què aquelles cartes eren a casa de Ricardo? Per
què enviava cartes a la Pepeta Sellés? Tot i les mil i una preguntes que ens
vàrem fer, el tema de les cartes va quedar aparcat i només en vam parlar
amb la resta de la família. No va ser fins l’any 2017, quan per un projecte de
recerca de 4t d’ESO, vaig començar a investigar qui va ser Pablo Agraz Alonso, i la recerca va acabar constituint el meu treball de recerca de batxillerat
per al curs 2018-2019.1
Pepeta Sellés Teixidó va néixer a Llinars del Vallès el 24 de gener de 1915,
però va viure sempre a Granollers. Va ser allà on va morir, soltera i sense
descendència, el 2 de febrer de 1997. La seva família tenia la botiga de
queviures Ca la Nuri al carrer Joan Prim 225 de Granollers. Durant la seva
joventut va treballar a la perruqueria Ca la Ballescà, al carrer Anselm Clavé
de Granollers, just al costat de la Fonda Europa. Pel fet de no tenir descendència, va anar a viure a casa del seu nebot Ricardo durant els últims anys de
la seva vida. És per això que les cartes eren allà, i això demostra que tenien
molt valor per a ella, ja que va ser de les poques coses que hi va portar.
L’autor d’aquelles cartes era Pablo Agraz Alonso, nascut a Salamanca el 17
de maig de 1908, però que des de petit va viure a Madrid. Era fill de Leonardo Agraz i Cecilia Alonso, que van tenir també vuit filles. Pablo es va criar
juntament amb les seves vuit germanes en una família laica i d’esquerres.
Durant la seva adolescència va practicar la boxa i després va formar part de
l’exèrcit republicà.
Pablo Agraz i Pepeta Sellés es van conèixer a Granollers durant els anys de
la Guerra Civil, quan ell treballava com a carabiner de l’exèrcit republicà a la
Aquest treball, amb el títol «Pablo Agraz Alonso. La història d’un deportat», va guanyar el premi Camí Ral de treballs de recerca de
batxillerat, convocat pel Centre d’Estudis de Granollers per al curs 2018-2019. Presentat a l’Escola Ginebró de Llinars del Vallès, va
tenir com a tutora la professora Erica Dotor. Es pot consultar a l’Hemeroteca Municipal Josep Móra de Granollers (Arxiu Municipal
de Granollers) i a la biblioteca de l’Associació Cultural de Granollers.
1
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intendència de Granollers, situada a la fàbrica Roca Umbert. S’allotjava a la
Fonda Europa, és a dir al costat de la perruqueria Ca la Ballescà, i es devien
conèixer durant els recessos de les perruqueres, quan sortien al carrer a
prendre la fresca. Com que Pablo era vuit anys més gran que Pepeta, el seu
germà gran, Josep, no volia que festegessin. És per això que es trobaven a
casa de la seva germana gran, Vicenta Sellés, que ja estava casada i tenia un
fill, Ricardo Rovira. Segons recordava Angelina Sellés, germana de Pepita,
a qui vaig poder entrevistar, com que Pablo treballava a la intendència de
la fàbrica Roca Umbert, de tant en tant els feia algun regal, com ara unes
tovalloles.

Pablo Agraz i Pepita Sellés durant el període del seu festeig, en una imatge al parc de
Granollers, actualment plaça Barangé, 1936-1939 (Fotografia: arxiu de Teresa Ametller).

		
2. L’exili
					
La primera carta que s’ha conservat de Pablo Agraz a Pepeta Sellés data del
31 de desembre de 1938, quan l’exèrcit republicà estava perdent la guerra, i
no podem saber exactament des d’on la va escriure, perquè l’única referència que hi ha és «en campaña». En aquesta carta s’evidencia la incertesa del
moment i l’enyorança de Pablo: «[...] Por lo pronto, he llegado a este punto
sin novedad, donde no se el tiempo que estaré, creo será por poco tiempo,
por lo menos aquí estamos esperando órdenes para partir no se donde [...].
Unos piensan en sus padres y hermanos, otros, en sus mujeres e hijos y ...
otros como yo, ¿a quien van a dirigirse? A su amada».2
2

Carta de Pablo Agraz a Pepeta Sellés del 31 de desembre de 1938 (arxiu de la família Sellés).
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En la segona carta que s’ha conservat, del 12 de gener de 1939, hi consta
«20 compañía de asalto 5 grupo Base. 8. C.C. No 10 Sector Seu de Urgell». És
l’última carta que escriurà abans de passar la frontera francesa en la retirada
de l’exèrcit republicà i, com que no passa censura, es pot acomiadar amb un
«Viva Cataluña y la independencia de España».3 Sabem que Pablo Agraz va
passar la frontera el 10 de febrer de 1939 gràcies a una carta posterior, escrita el 18 de juny de 1939 des de Dunkerque, on diu «[...] Referente a lo que me
dices de Julian te diré que pasó la frontera conmigo el dia 10 de febrero».4
Pablo va creuar la frontera per la Tor de Carol, ja que en una de les cartes diu
que va passar per aquell municipi.

Carta de Pablo Agraz a Pepeta Sellés del 12 de gener de 1939 (Font: arxiu de la família Sellés).

3

Carta del 12 de gener de 1939.

4

Carta del 18 de juny de 1939.
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Després de travessar la frontera, va estar internat al camp de concentració
Judes de Septfons (pavelló 33), des d’on va enviar una carta el 12 de març
de 1939. Aquest camp de concentració, on van estar internats milers de republicans espanyols, estava en molt males condicions, ja que les barraques
només tenien sostre i una sola paret i l’escassetat d’aigua no permetia hidratar-se o mantenir una neteja bàsica.5 No sabem exactament quant de
temps Pablo va estar a Septfons, però encara hi era el 16 d’abril de 1939,
segons consta en una carta dirigida a Miguel, un sastre de Granollers que
vivia al carrer Portalet número 14, en què Pablo explica que aleshores estava
al barracó número 99 d’aquell camp de concentració.6
L’aglomeració de refugiats als camps de concentració del sud de França va
suposar un greu problema socioeconòmic per al govern francès, que el va
portar a oferir als exiliats algunes propostes per descongestionar els camps,
com ara allistar-se als batallons de marxa de voluntaris estrangers, a la Legió Estrangera i a les companyies militaritzades de treballadors estrangers.7
Pablo va escollir aquesta última opció i va ser destinat a la 59ª Companyia
Militaritzada de Treballadors de Dunkerque, al nord de França, a prop de
la frontera amb Bèlgica. Cada companyia estava formada per 250 homes,
amb 5 seccions de 10 homes, que feien tasques de paleta, ferrer, fuster,
intendència i graduats, i 200 peons que estaven comandats per extinents i
excapitans republicans, que feien d’intermediaris amb els oficials francesos
i que havien de vetllar per evitar fugues. El 18 de juny de 1939 Pablo escriu
una carta a Pepeta on explica que forma part d’aquesta companyia de treball
i també que va viatjar a Tolosa per fer un combat de boxa on va fer «match
nulo» i va cobrar mil francs. Al final d’aquesta carta Pablo s’acomiada amb
la salutació feixista «Una España Grande y Libre», per així poder passar la
censura franquista.8
En la carta següent, que data del 3 d’agost de 1939, Pablo Agraz es mostra
desesperat per la falta de notícies de la seva família, fet que descriu com
un «sufrimiento que es superior a mis fuerzas», i mostra la seva intenció de
tornar a Espanya: «creo que a mi llegada a esa [Espanya] no se prolongará
mucho». Preocupat per la seva situació econòmica, li diu que «yo creo, será
mejor que me marche directamente a Madrid, a resolver mis asuntos y averiguar el paradero de mi familia, y una vez terminado esto regresar a tu lado
para no separarnos más».9

5

M. Constante (1984).

6

Carta del 16 d’abril de 1939.

7

M. Garriga (2019).

8

Carta del 18 de juny de 1939.

9

Carta del 3 d’agost de 1939, en la qual adjunta una fotografia d’ell boxejant.
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Però les seves esperances de tornar a Espanya s’esvaeixen molt ràpidament.
En la carta següent, del 28 d’agost de 1939, diu que «en vista de la situación
internacional, es muy posible tarde bastante en regresar, creo comprenderás
la situación en la que nos encontramos aquí y supongo te darás cuenta de
que según se desarrollen los acontecimientos que arriba te cito, los cuales
influyen poderosamente en nuestro regreso a nuestra querida patria».10 Entre la correspondència de Pablo Agraz a Pepeta Sellés que vàrem trobar al
domicili de Ricardo Rovira, vàrem descobrir una carta de la priora del Convento de Agustinas de la Purísima Concepción de Toledo, en resposta a una
demanda de certificat de bona conducta de Pablo Agraz. En la carta es deia
que «por lo que toca a nosotras, gracias a Dios, no puede ser más que todo
bueno acerca de su conducta entre nosotras en el tiempo transcurrido en el
Convento».11 La priora del convent li deia que «de lo que V. me dice, lo haré,
como sabe, con mucho gusto, pero necesito me diga cómo he de hacer»,12 és
a dir que no sabia ben bé com havia de fer-ho. Si la carta estava en possessió
de Pepeta Sellés, això significa que no va arribar mai al seu destinatari, i per
tant que probablement el certificat de bona conducta no es va arribar a fer.
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Pablo Agraz va continuar, doncs, en la 59a Companyia Especial Militaritzada
de Treballadors de Dunkerque. El 16 de novembre de 1939, explica que «la
vida que hago va mejorando algo puesto que nos dejan salir todos los domingos», però les condicions de vida devien ser penibles, perquè també li demana a la Pepeta «si puedes me mandarás unos calcetines fuertes y de abrigo
y un jersey de cuello alto pues no puedes figurarte la gran cantidad de frío
que paso, así que si te es posible no dejes de hacerlo».13 Uns dies després, li
diu «nenita, en una de las próximas cartas que recibirás, te encontrarás con
una sorpresa, que cuando la tengas en tus manos te preguntarás ¿cómo lo
ha podido hacer? Y lo he hecho a cuenta de mucho sacrificio y privaciones,
pero todo lo que haga para contentarte y hacerte feliz me parece poco, pues
quisiera hacer mucho mas pero las circunstancias no me lo permiten».14 El
que Pepeta rebria més tard, el 25 de novembre de 1939, foren dues butlletes
de la loteria nacional francesa de Nadal.
En una de les últimes cartes enviades des de Dunkerque Pablo Agraz fa
referència a la roba que s’ha pogut comprar: «[...] Estreno un traje precioso que me ha costado 800 francos, un par de zapatos 100, una camisa 55,
10

Carta del 28 d’agost de 1939.

Carta de la priora del Convento de Agustinas de la Purísima Concepción de Toledo, Sor María del Espíritu Santo, a Pablo Agraz,
del 9 d’octubre de 1939.
11

12

Ibídem.

13

Carta del 16 de novembre de 1939.

14

Carta del 25 de novembre de 1939.
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calzoncillos 25, calcetines 15fr, en fin todas las cosas compradas menos
unos 1.500 francos». És probable que practicant la boxa pogués disposar
d’alguns estalvis per efectuar aquestes compres. En la carta, afegeix: «te
diré, estoy hecho un perfecto francés y todos los lunes voy al cine. Todo esto
ha cambiado mucho para nosotros, pues ya es mayor la libertad que nos
dan».15 En una darrera carta des de Dunkerque, Pablo encara està esperançat
de poder tornar a Espanya. Demana a Pepeta si li pot enviar un diari i li diu
que «en este [año] que estamos te haré lo que esperas con tanta ansia de
mi, hacerte mi esposa, para no separarnos el uno del otro [...] dentro de unos
meses estaré junto a vosotros».16
A principis del mes de juny de 1940 la companyia de treballadors començà
la retirada cap a la frontera amb Bèlgica. Va ser aleshores, el 4 de juny,
quan Pablo Agraz fou detingut per les tropes alemanyes i portat a peu fins
a la ciutat holandesa d’Emmerich, fent marxes de 35 a 40 km diaris i alguns
recorreguts en barca pel Rin. A Emmerich el van tancar en un camp de futbol
i des d’allà, juntament amb la resta dels presoners dels exèrcits aliats, va ser
enviat a un Stalag, camp per a presoners de guerra. El 8 de juny de 1940, a
través de la Creu Roja de Bèlgica, Pablo aconsegueix enviar una breu nota a
Pepeta, en la qual simplement li comunicava “me encuentro bien”, que serà
la darrera comunicació en quatre anys.
3. Deportat a Mauthausen
Pablo Agraz fou deportat al camp de concentració de Mauthausen, a l’actual
Àustria, el 9 d’agost del 1940 amb el segon contingent d’espanyols. En arribar al camp se’ls va matricular amb els números 3545 – 3713. A Pablo se
li va assignar el número 3662. Del total de 165 espanyols que van entrar al
camp de Mauthausen amb Pablo, només en van sobreviure 47.
El 17 de febrer de 1941 Pablo Agraz va ser internat al camp de Gusen, annex
al de Mauthausen, que estava situat només a cinc quilòmetres, on li fou
assignat el número 10940. A Gusen, va treballar a la fàbrica de munició i
armament que els nazis tenien en instal·lacions subterrànies i, possiblement
també, en la construcció d’aquestes instal·lacions. Gusen era considerat un
camp d’extermini, on es traslladava els presoners que ja no eren aptes per
treballar a Mauthausen i hi havia cambres de gas, de manera que és remarcable que Pablo aconseguís sobreviure.17 Un any després, el 8 de gener de

15

Carta del 24 de desembre de 1939.

16

Carta del 28 de febrer de 1940.

Dos terços dels deportats catalans que havien anat a parar a Mauthausen i que foren traslladats a Gusen hi foren exterminats.
Vegeu N. Sala (2017).
17
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1942, fou traslladat de nou al camp de concentració de Mauthausen, on li
fou assignat el número 178.18

184

El 16 de febrer de 1943 Pablo Agraz fou enviat al subcamp de concentració
de Grossraming, en un petit municipi austríac situat a l’Alta Àustria, al districte de Steyr-Land, on va treballar en la construcció d’una central elèctrica.
Més tard va ser enviat a un altre annex de Mauthausen, Schiler Redl-Zipf, al
nord-oest del país, on les SS tenien tallers per falsificar paper moneda. Més
tard, el 20 de novembre de 1943, fou destinat al subcamp de concentració
d’Ebensee, on els deportats havien de construir uns túnels subterranis que
servien per construir bombes V1 i V2. Fou aquí on va ser alliberat per les
tropes americanes el 6 de maig de 1945.
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Pablo Agraz Alonso al camp de concentració de Mauthausen, l’any 1942 (Fotografia: http://deportados.es).

		
			
La informació per reconstruir la trajectòria de Pablo Agraz durant el seu període de deportat prové de les cartes que va conservar Pablo Martínez Botello,
net de la germana gran de Pablo Agraz, procedents dels deportats espanyols
Marcelino Bilbao i Mariano Constante, que van conviure amb ell al camp
de concentració de Mauthausen. Aquest últim, a més, va publicar diversos
llibres que relataven les seves vivències com a deportat.19
Segons l’Amicale Mauthausen, un número tan baix s’explica perquè les SS reassignaven els números d’identificació dels deportats
que havien mort.
18

19

M. Constante (1976); M. Constante (1984); M. Constante i M. Razola (2008).
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Pablo Agraz va tenir la sort d’arribar a Mauthausen en un dels primers contingents de deportats, perquè va poder posicionar-se millor dintre de la jerarquia del camp de concentració i això volia dir més possibilitats de sobreviure.
Per sota dels SS, és a dir els guardes nazis del camp de concentració, hi
havia els kapo, una mena de policia formada pels mateixos deportats, que
eren escollits pels SS. Aquests acostumaven a ser presoners criminals, violents i físicament corpulents, per així poder controlar la resta de deportats.
Pablo va ser kapo del barracó núm. 1 gràcies a la seva corpulència i al fet que
practicava la boxa. Però, tal com explica Marcelino Bilbao, tot i que els kapo
solien ser molt agressius amb la resta de deportats, Pablo Agraz va destacar
per la seva bona conducta amb la resta de presos. Segons explica Mariano
Constante en una de les seves cartes, que va conservar Pablo Martínez Botello, Pablo Agraz va formar part d’un grup de resistència integrat per antics
militants del Partit Comunista d’Espanya, que ajudaven els presos més decaiguts, per exemple aconseguint-los menjar a través dels membres de l’organització que treballaven a la cuina, i a la vegada feien front als SS. Quan
els membres d’aquest grup de resistència es volien reunir, Pablo i algun altre
deportat iniciaven un combat de boxa per distreure els SS. L’any 1943 es
van reunir en un dels pavellons del subcamp de concentració d’Ebensee per
celebrar la proclamació de la Segona República Espanyola, compartint entre
tots unes patates que van poder aconseguir d’amagat, però en total silenci
per tal de no ser descoberts.
A Mauthausen, la majoria de republicans espanyols treballaven en la construcció de les escales de la pedrera; però Pablo es dedicava a fer llambordes,
que eren enviades a Berlín. Tot i que podia semblar una feina menys dura i
perillosa, segons Constante «lo único que tenia él [Pablo Agraz] era la protección de la lluvia y la nieve en algunos momentos. Los palos y los castigos
eran exactamente los mismos».20
Les comunicacions amb l’exterior dels presos estaven prohibides, cosa que
afectava la seva supervivència, perquè, tal com explica Montserrat Roig, les
cartes eren l’única manera de comprovar que seguies viu i que el món real
es recordés de tu. Tanmateix, el novembre de 1942, gràcies a la insistència
de Joan Pagès, un deportat espanyol, sobre Josep Bailina i Joan de Diego,
dos espanyols que treballaven a les oficines del camp de concentració, als
deportats espanyols se’ls va permetre escriure cartes de vint-i-sis paraules.
El fet que dos espanyols treballessin a les oficines els va permetre escriure
en castellà i no en alemany com a la resta de deportats, ja que les podien
censurar. Més endavant les cartes van poder ser més extenses: van passar
de vint-i-sis a quaranta paraules, i finalment a dues-centes. Podien enviar-ne
una cada tres mesos, només de temes personals i familiars, i estava prohibit
adjuntar-hi fotografies.21

20

Carta escrita per Mariano Constante (Font: arxiu de Pablo Martínez Botello).

21

M. Roig (1977). Vegeu també: R.Toran ( 2002).
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Carta de Pablo Agraz a Pepita Sellés escrita des de Mauthausen el 19 de març de 1944
(Font: arxiu de la família Sellés)

4. Després de l’alliberament
El subcamp de concentració d’Ebensee va ser alliberat per les tropes nordamericanes el 6 de maig de 1945.22 Pablo Agraz, juntament amb els altres
presos, va ser traslladat i allotjat a l’Hotel Lutetia de París. Un cop allà, el
22

Pablo Agraz afirma, potser per error, que l’alliberament es va produir el 9 de maig de 1945.

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 2020, #24, p. 177 / Arxiu Municipal de Granollers

12 d’agost de 1945, va poder enviar per primer cop en cinc anys una carta en
condicions de llibertat. Hi descriu els horrors viscuts dins els «campos de la
muerte alemanes donde estaba encerrado en alambradas eléctricas e incomunicado de todo ser humano».23 En aquell moment Pablo ja té 37 anys i no
sap si Pepeta s’ha casat, si té fills o parella: «[...] espero que si estás casada
no te parezca mal el que te escriba esta carta y a tu esposo le das la enhorabuena de mi parte».24 Al final de la carta, Pablo adjunta una adreça d’on
estava allotjat i a on demana que se li enviïn les cartes: 81 Rue Monument
Champigny sur Marne, Paris, France.
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L’última carta que Pablo Agraz va escriure a Pepita Sellés data del 27 de
gener de 1946; però gràcies a aquesta carta, sabem que en va escriure una
altra el 10 d’octubre de 1945, que Pepeta no va rebre mai. En no obtenir
resposta d’aquesta carta, Pablo Agraz, desesperat, li envià una carta curta i
contundent, demanant-li que li enviés totes les fotografies que tenien d’ells
dos junts: «[...] no teniendo contestación de la mía que te mande el día del
10-10-45 paso a decirte que si obra en tu poder alguna foto mía desearía que
lo antes posible me la mandaras a esta dirección».25 La direcció que consta
a la carta és diferent de l’anterior: Avenue Max 1, Dormoy Champigny sur
Marne, Paris, France. El que Pablo no sabia és que l’adreça estava mal escrita i, possiblement per això, la correspondència no va arribar mai. L’adreça
correcta és la següent: Avenue Max Dormoy 1, Champigny sur Marne, Paris,
France.
S’ha conservat l’última carta que Pepeta va adreçar a Pablo, el 26 de febrer
de 1946, en resposta a la carta del 27 de gener. No sabem si no la va enviar
mai, si era una còpia, o bé si la va enviar efectivament, però li fou retornada
a Granollers per l’error en l’adreça. A l’inici li diu: «recibí tu carta con fecha
27-1-46 en la cual me dices cosas no muy agradables». L’informa que no s’ha
casat, i que va escriure-li una carta el 30 d’octubre del 1945 on li adjuntava
dues fotografies, una d’ella i una altra de tots dos junts. Li diu que no entén
«que en poco tiempo cambies tanto» i que «he pasado mucho tiempo sin tener noticias tuyas y nunca me desanimé». Conformada, s’acomiada dient que
«en fin, el destino lo quiere hasí [sic], te deseo la mayor suerte del mundo»,
i signa dient «siempre tuya», posant punt final a una relació de gairebé una
dècada. És possible que Pablo Agraz tampoc rebés mai aquesta carta, ja que
no hi fa cap mena de referència.

23

Carta del 12 d’agost de 1945.

24

Ibídem.

25

Carta del 27 de gener de 1946.
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Pablo Agraz va refer la seva vida a París i, segons consta en un document
de la Creu Roja, es va casar. L’any 1962 va fer un viatge a Madrid, on va
visitar la seva família, a la qual va explicar la seva vida des que va marxar
a l’exili; però mai no els explicà la història d’amor amb Pepeta. Pablo Martínez Botello els ensenyà la fotografia de presoner a Mauthausen, però la
van cremar per por de represàlies. Sí que van conservar una pedra extreta
de la pedrera de Mauthausen, que Pablo havia recollit durant una visita al
camp de concentració el maig de 1962, i que s’havia endut com a record dels
cinc anys que va ser presoner dels nazis. El viatge l’havia organitzat l’Amical
Mauthausen de París, i Pablo hi va assistir juntament amb altres republicans
espanyols que havien estat junts al camp de concentració, entre els quals hi
havia Mariano Constante i Marcelino Bilbao. Durant aquella visita, Pablo va
fer un escrit improvisat, que també guarda la seva família a Madrid, en el
qual recorda les víctimes i demana un minut de silenci en record dels seus
companys morts.

La pedra de la pedrera de Mauthausen que Pablo Agraz es va endur de la seva visita
al camp de concentració l’any 1962 (Fotografia: <deportados.es/agraz_recuerdos>).

5. Conclusió
La història que s’ha explicat aquí s’ha pogut reconstruir gràcies al fet circumstancial de la seva relació amb Pepeta Sellés, amb qui es van conèixer
a Granollers en els anys de la Guerra Civil. Les cartes que va enviar a Pepeta Sellés, complementades amb la bibliografia disponible i també amb alguns testimonis orals, han permès reconstruir la seva trajectòria i les seves
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vivències. Això ens ha de fer adonar de la importància dels testimonis orals,
així com també de conservar documents escrits, com ara la correspondència,
que poden ser essencials per explicar històries tan remarcables com la de
Pablo Agraz.
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Les vivències de Pablo Agraz són un testimoni d’un dels pitjors episodis de la
història d’Europa, una història que no s’hauria de tornar a repetir. És per això
que aquest treball ha de servir per donar-les a conèixer, i sobretot per recordar i no oblidar aquest episodi terrible. Així i tot, aquest treball no acaba aquí
perquè no té sentit donar veu si no hi ha orelles que escoltin.
Agraïments
En l’elaboració d’aquest treball m’han ajudat moltes persones, sobretot els
historiadors Joan Garriga, Montserrat Garriga, Marta Simó, Erica Dotor (que
n’ha estat la tutora) i Rosa Toran, de l’Amical Mauthausen. Angelina Sellés,
germana de Pepeta Sellés, em va oferir els seus records del festeig entre
Pepeta Sellés i Pablo Agraz. Pablo Martínez Botello, net de la germana gran
de Pablo Agraz Alonso, també va ajudar-me a conèixer una mica més el seu
oncle avi. Sense la seva col·laboració el treball no hauria arribat a bon port.
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