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Jordi Turró Anguila

La contribuci~ de Palafrugell
a la carrera d'lndies i a l'emigració
a Amèrica (s. XVIII-XIX)

Introducció
El juliol de 1749 dos comerciants de Palafrugell acomodats en l'elit de mercaders espanyols que mercadejaven
amb les índies van embarcar-se a bord d'una fragata. Popularment era coneguda com La Perla de Catalunya, però
el seu nom oficial era N.S. Montserrat y S. Antonio de Padua, i així constava en la inscripció que es podia llegir
a proa. La Perla de Catalunya havia llevat l'àncora al port de Barcelona i, navegant per les aigües del Mediterrani
peninsular, havia atracat al port de Cadis, un dels enclavaments estratègics per al comerç mundial de l'època.
La Perla de Catalunya no era, però, una fragata qualsevol. A l'interior del seu buc transportava mercaderies
catalanes (aiguardent, fruita seca, ferro, acer, etc.) i era el primer intent seriós de la burgesia barcelonina per
comercialitzar de manera directa amb Amèrica. Aquest privilegi atorgat per la Corona no eximia del control
de Cadis i així va ser fins que Carles III dictà el famós decret de comerç lliure de 1778, que suprimia l'obsolet
monopoli gadità i obria les portes de la carrera d'índies a d'altres ports del llevant i del Cantàbric peninsular.
Ben segur que aquests dos comerciants de Palafrugell esperaven l'arribada de la fragata amb força
neguit. La inseguretat que l'expedició arribés a bon port i l'obstacle que la nau hagués d'atracar forçosament
al port de Cadis feia necessària la presència d'una persona de confiança, algú hàbil i amb prou experiència
que pogués solucionar problemes imprevistos i les possibles traves burocràtiques de la Casa de Contractació.
Aquesta persona es deia Tomàs Prats i Figuerola, un comerciant nascut a Palafrugell l'any 1702. La decisió dels
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Postal d'una fragata
de finals del segle XIX a Amèrica.

Mapamundi extret d'un atles geogràfic francès de 1882. "NOUVEL
ATLAS DE GÉDGRAPHIE MDDERNE. MM. DRIDUX ET [H. LEROY. 1882.
L18RAIRIE [LASSIQUE EUGENE 8ELlN.

COL'LECC IÒ M. ANTÒN IA MA RCE T FR IGOLA.

CO L. PERE PONT.

comerciants barcelonins, que havien invertit sumes considerables de diners per armar La Perla de Catalunya,
de dipositar plena confiança en Tomàs Prats no havia estat ni estranya ni incoherent. Qui ha estat batejat com
el corresponsal més cèlebre del comerç català establert a Cadis, havia treballat com a representant a la ciutat
gaditana de la casa Alegre, una important companyia comercial barcelonina que, de manera indirecta , col·locava
els seus productes al mercat americà . Prats coneixia Cadis, els mercaders més potents instal·lats a la ciutat i les
dificultats perquè els vaixells salpessin del port sense gaires entrebancs .
L'èxit de l'operació, malgrat tot, depenia també de vendre les mercaderies a Amèrica i abans de res, de la
travessa oceànica i de l'estat del mar i dels vents. Per això, a més de Tomàs Prats, va embarcar-se un bon amic
i paisà seu, que tenia coneixements de la navegació mediterrània i segurament s'iniciava en la transoceànica . Es
deia Pere Barceló, havia nascut a Palafrugell l'any 171 Oi era fill d'una nissaga de mariners. Barceló es convertirà,
a partir d'aquest moment, en capità i home de confiança de Prats en les expedicions que aquest organitzi des de
Cadis. La Perla de Catalunya va arribar uns mesos després al port de Veracruz, a Mèxic, i va tornar a la Península
amb els dos palafrugellencs a bord, que van obtenir uns guanys considerables amb aquest viatge.
La Perla de Catalunya només va ser la primera d'un seguit d'expedicions que la burgesia barcelonina
va engegar a la segona meitat del segle

XVIII .

Tomàs Prats hi figurava en gairebé totes com a corresponsal i

comerciant de confiança instal·lat a Cadis. També Pere Barceló, Antoni Barceló i Prats, nebot i fill d'aquests
dos, i Martí Serra i Avellí. Tots tres tenien els seus orígens a Palafrugell, treballaven al servei de Prats i eren
responsables que els vaixells i les mercaderies arribessin en bon estat a les índies.

12 1Introducció

L'aportació que ha fet Palafrugell al primer comerç català amb Amèrica no deixa de ser sorprenent. A
Cadis, una redul'da però rellevant colònia catalana gestionava l'enviament dels productes catalans a Amèrica
-i els colonials, a Catalunya- força abans que Carles III decretés el lliure comerç. Hi ha motius suficients per
pensar que aquests comerciants d'origen palafrugellenc, en especial Tomàs Prats, van desenvolupar un paper
pioner i actiu dins d'aquesta colònia . Les dades de la participació palafrugellenca en les expedicions catalanes
parlen per si soles. Abans de 1756, la marina mercant catalana havia protagonitzat un total de 16 expedicions a
Amèrica i amb anterioritat a 1778, un total de 55. Com a mínim, la presència del que l'historiador Martínez Shaw
va anomenar "el grup de Palafrugell" està documentada en cinc d'aquestes expedicions abans de 1757 i en un
total de deu abans de 1778. Sens dubte, és un dels punts de la història local més incitants però alhora més
desconeguts, un episodi que valdria la pena documentar i estudiar en profunditat en el futur.
Malgrat que aquests primers palafrugellencs que van provar fortuna a Amèrica eren més comerciants que
emigrants, ja que habitualment feien viatges d'anada i tornada ràpids, van assentar les bases de l'emigració que
s'esdevingué durant el segle

XIX.

Catalunya va viure, en aquella època, amb la vista dirigida a Amèrica i a Cuba en

especial. Ciutats com l'Havana , Santiago de Cuba, Matanzas o Pinar del Río van poblar-se d'una colònia catalana
creixent i dinàmica, que va invertir sobretot en el petit comerç , però també en la indústria del sucre i del tabac.
Aquest llibre recull el negoci dels comerciants de la segona meitat del segle

XVIII,

grans personalitats del moment,

que gestionaven grans empreses comercials arriscades però també una experiència força més modesta, no per
això menys interessant, d'un emigrant que s'instal·là a l'Havana cap al 1858.
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Joan Bassa i Bosch, de Llofriu, no va engegar operacions tan vistoses com Prats, Barceló o Serra i Avellí,
però va ser un personatge clau perquè velns seus de Llofriu i del seu entorn proper, com Torrent, Sant Feliu
de Boada o Vall-llobrega, fessin el salt a Cuba. Aquests petits pobles rurals patien la crisi al camp a la segona
meitat del segle

XIX

i la gent jove que hi vivia es va veure forçada a emigrar per les dificultats de guanyar-se la

vida a pagès i per les oportunitats d'aconseguir fortuna i diner ràpid a Cuba, segons escampaven les veus i la
imaginació popular de l'època. La participació d'aquests pobles empordanesos situats terra endins reforça les
darreres opinions que defensen que l'emigració no va afectar exclusivament les localitats de la costa.
Joan Bassa, com tants d'altres, segueix el model d'emigració clàssica del

XIX.

Com a segon fill baró de la

família, va emigrar a Cuba solter, molt jove i amb ànsia de fer fortuna. A l'illa va dedicar-se al petit comerç, tot i
que també va invertir en el tabac i en el ferrocarril. Des d'allà va teixir una àmplia xarxa que va apropar l'Havana
i Llofriu i va permetre eliminar les barreres que els separaven.
Les cartes que, des d'aquí, li enviaven els germans, amics, veïns i coneguts de la família són el testimoni
de gent més humil, enlluernada per la il ·lusió del viatge a ultramar. Assumptes econòmics i polítics es barregen
amb les preocupacions quotidianes, la vida diària dels emigrats i les dificultats d'obrir-se camí a l'illa dels somnis,
segons la definició enginyosa que en va fer l'historiador Lluís Costa.
Aquests escrits recullen èxits i fracassos. La vida reeixida de Joan Bassa i Bosch, de Joan Rocas
Romaguera o de Pere Rocas i Roig, que van tornar i van poder exhibir la fortuna que havien aconseguit, però
també les llàgrimes de les famílies que ploraven la mort d'un fill a Amèrica, que mai més no tornarien a veure,

14 1Introducció

Un vapor entrant aL port de L'Havana.
FOTO LAPORTA. "LA ILU 5TRACIÓN ESPAÑOLA Y AM ERI CA NA"
FUNDACiÓ ERNEST MORATÓ .

Retrat deL matrimoni
Joan Bassa-Irene Rocas .
ARXI U MUN ICIPAL DE PALA FR UGELL (AMPl.
FONS BASSA-ROCAS.

IL· Lustració cubana adherida a La
correspondència de Joan Bas sa .
AM P. FONS BASSA-ROCAS.

excepte en els records de les fotos i dels objectes personals, És el cas, per exemple d'un vailet, Josep Vives,
de Peratallada, que va morir a l'Havana el 1861. Commogut per la mort, el pare va suplicar a l'americano Joan
que li remetés fins al port de Palamós el bagul del seu fill i els pocs diners que havia reunit O del germà gran de
Joan, Sebastià Bassa, que fascinat per les cartes que Joan enviava des de l'Havana va emigrar-hi l'any 1860 per
treba,lIar de paleta, Sebastià no va tornar a veure mai la imatge del poble al peu de les Gavarres perquè va morir
assassinat a l'Havana deu anys més tard, Força commovedora també és la curta experiència del nebot de Joan
Bassa, Joan Salvà, la mort del qual a l'Havana el 1881 va sacsejar la vida dels seus pares, fins al punt que no van
voler saber res de l'Havana, del bagul ni dels objectes personals del seu fill, perquè temien que la roba i cadascun
dels estris del seu desafortunat fill recobrarien vida a Llofriu , i els recordaria encara més la seva mala sort Tot
plegat forma un conglomerat de sensacions contraposades, sorts i desgràcies afloren en una correspondència
familiar que permet copsar tant les il,lusions i les aspiracions de la gent jove com les preocupacions d'aquests i
dels seus pares,
Com no podia ser d'una altra manera, de totes aquestes aventures i desventures a Amèrica, ens queda
el llegat dels afortunats, d'aquells que van tornar i van invertir la seva fortuna en cases, terres o en la indústria,
els anomenats indians o americanos que van estendre la seva ostentació, però també la seva beneficència, Eva
Casals clou aquesta publicació amb el capítol del llegat dels indians a Palafrugell, un episodi en què també caldrà
aprofundir més a partir d'ara , Malgrat tot, som conscients que aquest, com tants d'altres, és un treball inacabat
La documentació que, per manca de temps, ens ha faltat consultar, ha d'aportar una llista més exhaustiva
d'emigrants, els noms dels quals ja s'han esborrat de la memòria dels seus descendents, d'aquí i d'allà,

15

Passaport concedit a L'Havana a Jordi Romaguera
L'any 1862 pe r despLaçar-se a LLofriu.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL .

Padró de pobLació de L'any 1888.
ALs padrons de pobLació hi constaven sovint
eLs absents a Amèrica.
AMP. FONS AJUNTAM ENT DE PALAF RUGELL .

Els documents de l'emigració
de Palafrugell a Amèrica.
Aportacions i possibilitats de futur
La documentació que els investigadors utilitzen per resseguir i explicar l'emigració a Amèrica es caracteritza
per ser variable i dispersa. Això és així perquè, a diferència d'altres fenòmens migratoris en què els documents
permeten realitzar estudis serials, no existeix una documentació model que faciliti la recerca dels individus
que van creuar l'Atlàntic. Les particularitats locals de cada ajuntament fa que allà on els documents permeten
resseguir la trajectòria dels emigrants d'un determinat poble, ciutat o lloc, ho impossibiliten en un altre. Els
diferents llibres i articles publicats s'han nodrit de tones de papers localitzats en arxius i fonts diversos, que van
des dels fructífers fons personals i patrimonials fins als voluminosos fons notarials i municipals.
Sí que hi ha, però, uns documents que cal tenir present a l'hora d'aproximar-nos al fenomen migratori
americà. La primera font, imprescindible i necessària, està caracteritzada per la seva fiabilitat. Es tracta dels
protocols notarials que, en el cas de Palafrugell, es conserven a l'Arxiu Històric de Girona. En gairebé tots els
llibres locals publicats, la documentació notarial és la base que permet recuperar els noms dels aventurers que
van creuar l'Atlàntic, sobretot d'aquells que van marxar i no van gaudir de l'esperat retorn , dels que potser van
arribar al destí, però que no van aconseguir l'anhelada fortuna. La tipologia d'aquests documents és molt diversa.
Un dels documents més utilitzats és l'autorització familiar per poder emprendre la travessia, que era exigida
per les autoritats, sobretot quan era un menor qui emigrava. De totes maneres, aquesta autorització també era
requerida en altres casos, com per exemple en els homes majors d'edat, ja que estaven obligats a disposar d'un
document amb el permís de la muller.
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Detall del padró de 1888. S'hi pot observar que Narcís Cruanyes re sidia a Cuba.
A M P. FONS AJU NTAME NT DE PA LAFR UGELL .

A part d'aquestes promeses i fiances, i altres documents com àpoques, vendes, testaments o inventaris
de béns post mortem, un altre document notarial que ha aportat informació força valuosa han estat els anomenats
poders. Aquests es concedien en dos tipus de casos. En el primer cas, es lliurava quan, després de la mort
d'algun emigrant en terres americanes, els familiars demanaven a algun familiar o veí resident a Amèrica que
reclamés tots els béns i possessions del difunt. En el segon cas, eren els mateixos emigrants retornats que
concedien poders a familiars o professionals perquè els administressin els béns que, amb esforç o sort, havien
acumulat en terres americanes.
En qualsevol cas, fins que no es dugui a terme un buidatge sistemàtic de tota aquesta documentació
notarial de Palafrugell, una tasca pacient i laboriosa que queda per fer, els coneixements de l'emigració de
Palafrugell a Amèrica al XIX cal considerar-los, a dia d'avui, fragmentaris.
En relació amb la documentació consultada a l'Arxiu Municipal de Palafrugell, els fons en què trobem
notícies d'emigrants es caracteritzen també per la seva variabilitat. Si ens regim per la documentació consultada
per historiadors i estudiosos de l'emigració catalana al continent americà, una de les principals que ofereixen els
arxius municipals són les fiances o passaports. Aquests documents van originar-se arran de la reial ordre de 10
de juliol de 1835, que traspassava als ajuntaments les competències per poder emigrar. El valuós i excepcional
volum de passaports de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols va permetre, per exemple, a César Yilñez
quantificar l'emigració guixolenca a Amèrica, com també ho va possibilitar a Mercè Cabré i Josep Torres a Blanes,
especialment fins a 1862. No tots els municipis, però, van seguir les mateixes pautes per fer els assentaments,
perquè en el cas de Blanes, les fiances de passaports es troben barrejades amb les actes del consistori,.
El registre de passaports de l'Arxiu Municipal de Palafrugell és també força voluminós però ofereix, en
canvi, informació escadussera en relació amb l'emigració a Amèrica que impossibilita caracteritzar-la ni tan sols
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en un període curt de temps. De 1835, quan es decreta la reial ordre fins a 1870, quan s'acaba el registre de
passaports, s'han registrat un total de 36 persones naturals de Palafrugell que van emigrar a Amèrica, la majoria
amb destí a Cuba i l'Argentina, una xifra força inferior a la d'altres poblacions veines.
De noms d'emigrants també se n'han localitzat en els padrons d'habitants en què les autoritats municipals
registraven a vegades els ausentes en América. Hem consultat els padrons de finals del XIX en què s'han
documentat 36 palafrugellencs que en el moment de fer el padró havien viatjat a Amèrica. Segons el padró de
1877, hi havia 13 veïns del municipi que residien a Amèrica, el padró de 1887 ampliava la xifra a 16 i el de 1900,
després de la independència de Cuba, l'última colònia espanyola a ultramar, el nombre s'havia redúlt a 9. Un altre
conjunt de documents que hem consultat ha estat el Registro fiscal de edificios y solares 1893-1894, del qual
hem rea litzat un buidatge dels palafrugellencs residents fora del país el 1893. En aquel l moment hi havia set veins
del municipi que vivien a Amèrica, segons el registre.
Ha estat, però, la documentació d'allistament de quintos la que ens ha proporc ionat més noms d'emigrants.
Després de la consulta dels expedients de 1855 a 1900, s'han documentat un total de 58 palafrugellencs que
residien fl Amèrica quan les autoritats municipals i militars van dur a terme la lleva . D'aquests expedients, se
n'ha fet un buidatge més exhaustiu de 1855 a 1875, en què a part de comprovar la impopularitat que tenia fer
el servei entre els palafrugellencs, hem recollit els joves que no es van presentar a la lleva. Una quarta part dels
quintos cridats entre 1855 i 1875 no se sabia ben bé on eren. És ben probable que residissin fora del país, i
alguns d'ells a Amèrica, com hem documentat en alguns casos.
Un altre dels arxius de consulta gairebé obligada pels estudiosos de l'emigració a Amèrica és l'Archivo
General de Indias de Sevilla, on es recullen les ll icències d'embarcament a Amèrica , com a conseqüència del
monopoli del port de Cadis. La impossibilitat de desplaçar-nos-hi no ha impedit, però, que hàgim localitzat, gràcies
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Postal a colorida d'un soldat armat .

Po s tal d ' un soldat del Cos de Voluntaris de Cuba .

AUTO R DES CONEGUT AMP. FONS FINA - RDCA S.

FOTO C.D. FREDRIC KS Y DARIES. AMP. FONS FINA - RDCAS .

al web del Portal Europeu d'Arxius, els testimonis de la primera emigració, els noms de vuit palafrugellencs que
van embarcar cap a Amèrica entre 1750 i 1809. En alguns casos, fins i tot, gràcies a les tasques de digitalització
que ha dut a terme l'Arxiu, hem pogut consultar les llicències i el testament d'algun palafrugellenc que va morir
a les índies, fet que ha aportat informació addicional força valuosa . Hem ampliat les notícies d'emigrants de'
finals del XVIII amb la consulta dels llibres d'òbits, en què es troben notícies de misses de cos present dels
mariners morts a ultramar. Els resultats de la recerca han estat escassos. Segons les dades que ens ha facilitat
l'investigador Jordi Cama , que ha fet un buidatge molt exhaustiu dels registres sacramentals de la parròquia fin s
al segle XVIII, sabem el nom de dos palafrugellencs que van morir a Amèrica a finals del set-cents.
La recerca d'individus s'ha completat amb dues publicacions que donen notícies d'emigrants i indians
palafrugellencs. Els quatre volums del Diccionari dels Catalans a Amèrica, una obra editada l'any 1992 que ha
obert, o continua fent-ho , moltes perspectives als investigadors, biografia un total de 19 palafrugellencs que
han deixat algun tipus de petjada a Amèrica (Argentina, Cuba, Perú, Guatemala, Costa Rica, Brasil, República
Dominicana i Estats Units) entre mitjan segle XVIII i la primera meitat del segle xx. Hi destaquen sobretot comerciants
i industrials.
Una altra aportació és la que fa la historiadora Estela Cifre de Loubriel al llibre La formación del pueblo
puertorriqueño, publicat l'any 1975, una publicació de referència obligada per a la recerca d'emigrants catalans
en aquesta illa del Carib . L'autora n'hi va documentar un total de 3.300, dels quals al voltant d'un miler provenien
de la província de Girona. Palafrugell és la tercera vila, després de Blanes i Lloret de Mar, que hi va aportar més
emigrants. Segons l'autora, un total de 18 ve'ins de la vila hi van desembarcar, però la lectura i el buidatge de les
biografies ha permès afegir set joves més naturals de Calella. Una segona lectura de la llista d'emigrants ens ha
conduït a dues observacions rellevants . La primera fa referència al període d'arribada a l'illa: la majoria d'emigrants
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consta que Martí Rocas Dausà
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Carta de Manuela Bassa adreçada al seu fill Joan Bassa.
La carta està escrita per Marc Ferrer, que va posar
en paper les paraules dictades per la mare de Joan.
A M P. FONS BASSA- ROCA S.

hi van desembarcar a la primera meitat del segle XIX. La segona és la professió dels emigrants palafrugellencs .
El predomini de militars (9) i de comerciants (8), més de la meitat dels emigrants, és la característica que marca
l'emigració en aquest període,
La darrera i principal font consultada ha estat el fons Bassa-Rocas, que ha estat la base per a l'elaboració
d'un dels capítols d'aquest llibre. El fons conserva dos plecs de correspondència entre Joan Bassa i la seva
família i amics de Llofriu i del seu entorn, entre 1858 i 1881 . En total sumen 23 anys de correspondència, una
relació epistolar mantinguda amb 30 persones diferents. De les gairebé 200 cartes conservades, Eva Casals
n'ha transcrit 150. Malauradament, s'han conservat només les cartes que s'enviaven de Catalunya a l'Havana, és
a dir, les que va conservar Joan Bassa a Cuba i va portar a Llofriu quan va tornar, i s'han pogut localitzar molt
poques cartes remeses des de l'Havana, fet que hauria ajudat a completar notícies i altres qüestions no resoltes.
En tot cas, la transcripció, lectura i anàlisi de la correspondència entre Cuba, Palafrugell i Llofriu ha
permès estudiar un cas concret i aprofundir al vo ltant dels negocis que tenien els Bassa-Rocas a Cuba, amb Joan
Bassa al capdavant. AI mateix temps, les cartes ens han servit per destrenar el rol de la família i les xarxes de
veinatge en el procés migratori. La correspondència conservada aporta, a més de notícies interessants de tipus
econòmic i comercial, l'ambient del dia a dia i de la vida quotidiana.
És de preveure que, gràcies a l'interès que darrerament genera el fenomen indià o americana aparegui
documentació inèdita, tant en la documentació dels arxius públics com en la personal dels descendents. Aquests
arxius domèstics continuen plens de cartes, llibres de comptes, fotografies, etc. que també són necessaris per
dur a terme tot tipus de recerques sobre l'emigració. Uns i altres han de permetre que, en un futur no gaire llunyà,
puguem ampliar els coneixements, avui parcials i incomplets, que en tenim .
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Passaport concedit a l'Havana
a Benet Jordi Bo e ra l'any 1881.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALA FRUGELL ,

Les lleis migratòries
Si bé les diverses lleis que va dictaminar el govern espanyol entre finals del segle

XVIII

i el segle xx no són la causa

directa de l'emigració catalana a Amèrica, sí que van afavorir la presència de catalans. Aquestes eren unes lleis,
com apunten Mercè Cabré i Josep Torres, preocupades més pel comerç de mercaderies que de l'emigració
de les persones . El retrocés que va experimentar el comerç ultramarí entre els segles

XVII

i

XVIII

va obligar la

monarquia a reaccionar i adaptar·se a la nova situació i en particular al pròsper comerç colonial català que
agafava embranzida en algunes zones del Carib. Ferran VI ja va autoritzar la Companyia de Barcelona, de la qual
un destacat palafrugellenc, Tomàs Prats, en formava part, a enviar vaixells de Barcelona a Amèrica, però fent
escala prèvia a Cadis, on completaven la càrrega de mercaderies o passatgers (CABRÉ , M. i JOSEP TORRES,

2006 , p. 26·33).
Entre 1765, quan Carles III obria a nous ports el comerç amb les antilles (Barcelona, Alacant, Cartagena,
Màlaga, Cadis, Sevilla, la Corunya , Santander i Gijón) fins al definitiu Reglamento y aranceles reales para el
comercio libre de 1778, que trencava el monopoli de Cadis, la monarquia havia decretat un total de quatre lleis
que afavorien l'exportació de productes agrícoles i manufacturats catalans. El Decret de Lliure Comerç de 1778,
a més, establia tota una sèrie de condicionants per a qui volgués acollir·s'hi. Calia que fossin majors de 18 anys,
havien de disposar d'un permís patern i als casats se'ls exigia un document amb el consentiment de la muller.
Aquestes exigències del Reglament comportava la formulació d'una escriptura pública, en la qual se certificava
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El no mbre d e va ixe lls ca t a la ns
qu e va n t ravessar l'Atlà ntic es va
incre m e ntar a f in a ls del XVII I.
Un a bo la de l m ó n co n serva da a la casa
de la fa míli a Fri g ola.

REAL DECRETO

COL . JOAN FR IGOLA JORDÀ.

EN QUE S. M. HA RESUELTO
ampliar laCoQcesion .del Comercio libre, contenida en Decreto de I6. de
Octubre de I765 . Instruccion de la misma fecha, y demas Refoluciones posteriores, que folo comprehendieron las
Islas de Barloveoto, y Provincias de
Campeche, Santa Marta, y Rio del
Hacha', incluiendo abora Ja de BuenosAires, con internacion por ella à las
demas de la Amél'ica' Meridional, y extension à los Puel'tos habilitados en las
' Costas de Chile, y el Perú, &c.
Expedido e02: ~e Febrero

.de

.17~.

OVIQ6 del paternàl amor que mt m.... cen!odoo
.
. mis VasaUOJ do Iapaña, y .~merica, y con atc:ncio~
à que no lu\Jsistiendo y'j la Colonia del Sa:~me:tlto
•
IObre el Rio de Ja Pb!a, ha fàl",do la causa prin:
cipal, que motiv6 la I?rohiviciQn de hacer el Comar..
"
. " , .cio de eS!9I'-'YP'" à los del Perú por la Provincia
, de Bucn~·Ajrea; he f(,.'iUeIto :tmpUar I. concesion del Comercio libre,
eon!c;uida ell mi lIaI D.çr,tQ di; ,~<le Qct\lbr. ", 116•. , Úl.tnlccion
.
de

El re ia l d e cret que va dictar Ca rles III
e l 1778 a mpli ava e ls ports aut oritza t s
per com e rciar a mb Am è ri ca .
DICC IONAR I DELS CATALANS A AMÈRICA.

el seu compliment. És gràcies a aquesta documentació, de tipologia diversa i canviant al llarg del

XIX,

la que avui

ens permet identificar i conèixer els protagonistes de l'aventura d'ultramar.
AI mateix temps que s'obrien nous ports per al comerç directe, prenia forma l'estructura del comerç
colonial a Catalunya. Els petits vaixells de cabotatge, que salpaven dels ports amb menys capacitat de càrrega,
tran sportaven mercaderies per ser embarcades als grans velers de Barcelona . Durant el

XIX Palafrugell

va tenir en

el port de Calell a un actiu i dinàmic punt d'embarcament de merca deries, com també de recepció i de distribució
de productes cap al s pobles de l'interio r.
El Reglament de 1778 va estar vigent fi ns a la reial ordre de 1827 que suprimia el control, força fictici,
que el Con sell d'índies encara tenia sobre l'emigració, ja que anul·lava la necessitat de tenir el permís per
poder marxar, Una altra reial ordre, la de 1835, substituïa la que s'havia decretat vuit anys abans . Permetia una
emigració més diversa, perquè no només la restringia a funcionaris i comerciants i atorgava al s caps de districte
i de partit l'autoritat d'atorgar pas saports , Les traves burocràtiques per emigrar es redUien , ja que només era
necessari el permís familiar -a partir d'aquest moment, els documents notarials en s informen de nombrosos
casos-, no estar subjecte al servei militar i no ten ir antecedents delictius. Segons Lluís Costa, la reial ordre de
1835 cal contextualitzar-la en l'interès de les autoritats espanyoles d'assegurar el control de les últimes colònie s
de Cuba i Puerto Rico, després que entre 1804 i 1828 proclamessin la independència una dotzena de nous
estats, i la necessitat que s'hi continuessin traslladant ciutadans espanyols (COSTA, LL. 1999, p. 36) .
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Pendents encara d'un buidatge exhaustiu dels protocols notarials de Palafrugell, a l'Arxiu Municipal de
Palafrugell hem localitzat passaports per poder emigrar. Aquests es tramitaven a Palafrugell, però també a
l'Havana. El passaport que portava amb ell un d'aquests indians, Joan Frigola, en tornar a Palafrugell deia així:
El Gobernador Político de la Habana
Concedo libre y segura pasaporte a D. Juan Frigola, natural de Cataluña, vecino del
4° Districto, de estado casado y prafesión comercio para dirigirse a Barcelona por
vía de Marsella. Le acompanya su esposa D. Cayetana Sagrera, una hija y un espósito
que se halla a su abrigo.
Habana, 13 de junio de 1861

Tot i la intenció de les autoritats administratives i policials de controlar la gent que marxava i tornava,
l'emigració clandestina devia ser rellevant al llarg del segle XIX i la capacitat de l'Estat per fer complir les lleis, força
ineficaç en alguns períodes. César Yilñez apunta, fins i tot, que entre 1827 i 1835, una època convulsa entre
la Corona i les colònies emancipades, hauria estat bastant senzill embarcar-se a Amèrica al marge del control
governamental (YAÑEZ, C. 1996, p. 54).
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Activitats econòmiques.
comerç marítim fi navegació
al litoral de Palafrugell
Segons el cens de Floridablanca de 1787, Palafrugell arribava a finals del segle XVIII a una situació demogràfica
òptima. Havia estat, en general, un segle marcat per la prosperitat econòmica a Catalunya, a Espanya i a les
colònies americanes . Palafrugell va beneficiar-se d'aquesta conjuntura, si més no a nivell demogràfic, perquè
en 68 anys va triplicar la població, va passar de 821 habitants (incloent-hi Llofriu) a 2.609 (incloent-hi Llofriu i
Ermedàs). L'explosió demogràfica havia estat el reflex de la prosperitat al camp i del creixement de la producció
agrícola, sobretot gràcies a l'ampliació de la terra conreada i l'especialització en el conreu de la vinya, dos
factors que generaran al llarg del segle un excedent agrícola que trobarà sortida al Mediterrani i a les colònies
americanes. Així, doncs, les activitats econòmiques es van potenciar, però també es van diversificar. A les
tradicionals, la pesca i l'agricultura, tot i ser les majoritàries, se n'hi van incorporar de noves, com la manufactura
surotapera, i les activitats vinculades amb el comerç marítim. Des de la segona meitat del segle XVIII trobem
palafrugellencs, l'anomenat "grup de Palafrugell", que participen activament des de Cadis en el negoci del pròsper
comerç colonial català.
Els seus membres (Tomàs Prats, Pere i Antoni Barceló, Martí Serra i Avellíl van néixer en una societat
empobrida que feia poc havia deixat enrere els efectes catastròfics, a nivell econòmic, però també social i polític,
de la Guerra de Successió i del Decret de Nova Planta. L'any 1721, set anys després de l'acabament de la guerra,
Palafrugell es trobava encara en una situació d'extrema misèria. O així ho reflecteix un dels censos més antics

27

conservats a l'Arxiu Municipal, el d'I de novembre de 1721, on els «pobres de solemnitat, inútils que viuan tan
sols de limosna» comprenien uns setanta individus de la societat d'aquell temps. Palafrugell era un poble que vivia
fonamentalment de l'agricultura, ja que predominaven les activitats al camp, on la diversificació pagesa era més
que evident. El 1721 residien al poble 11 propietaris, 9 masovers, 42 jornalers i 19 fills de jornalers, oficis que
tradicionalment s'associen al treball al camp . Per sota, les activitats marineres i pesqueres ocupaven un terreny
força més secundari, mentre que les activitats artesanals eren gairebé nul· les. A l'Arxiu Municipal, en un document
titulat Re/ación de la gente de mar h¿lVil que han de servir en el presente año 1 738, el nombre de gent de mar
matriculada era de 22.
Passats uns vuitanta anys, la situació econòmica s'havia activat i les activitats s'havien diversificat. El cens
o l'estadística de 1797, força completa, publicada per Ramir Medir (MEDIR, R. 1960, p. 6-7) il·lustra l'increment
demogràfic en una distribució professional en què els oficis més comuns eren aquests:
Jornalers
Mariners i patrons de pesca
Mariners invàlids
Llauradors-propietaris
Arrendataris

422
54
23
22
20

El terme jornaler agrupava, com el 1721, la major part dels véns que treballaven. Si considerem que
aquests jornalers s'ocupaven bàsicament del camp, l'estructura dels oficis no havia canviat gairebé al llarg del
segle . L'agricultura era l'activitat que agrupava més braços, tot i que el nombre de mariners i pescadors s'havia
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Una de Les postaLs panoràmiques més antigues de PaLafrugeLL, deLs primers anys
deL segLe xx, quan La viLa estava envoLtada per camps de conreu.
J. JUANOLA. AM P.

incrementat. Si les fonts no distingeixen qui era mariner o qui era patró de barca era perquè probablement
alternaven les dues feines: en èpoques bones hi havia patrons que s'enrolaven en expedicions de cabotatge i
en èpoques de crisi subsistien amb la pesca. Com també podia haver-hi jornalers del camp que provaven de fer
fortuna com a mariners en vaixells de cabotatge quan la demanda de mà d'obra ho requeria.
En qualsevol cas, sembla q!Je a finals de segle

XVIII

hi havia una part creixent de la població que es dedicava

al comerç marítim o bé a feines complementàries, com per exemple els barrilaires o boters que es dedicaven a
fabricar bótes de fusta per salar el peix blau. A partir de 1765 van augmentar, com en altres pobles de la costa,
de forma notable els vaixells de cabotatge, que es dedicaven al comerç colonial, però també al Mediterrani.
Malgrat que aquests vaixells es podien distribuir al llarg de tot el litoral de Palafrugell, el barri de Calella era el punt
d'embarcament més rellevant, tot i no disposar de port. Tenia duana des de mitjan segle i atracaven i salpaven tot
tipus de vaixells de cabotatge. Segons Francesc Ferrer, entre 1767 i 1790, al voltant d'uns 15 vaixells mercants, de
gran tonatge, capaços de realitzar rutes mediterrànies i atlàntiques, feien negoci i atracaven al litoral de Palafrugell.
De tota la costa empordanesa, Calella era el tercer punt amb més trànsit de mercaderies, a molta distància, però,
dels potents ports de Sant Feliu i Palamós. Hi havia també un grup actiu que invertia tant en la construcció de
vaixells com en el seu carregament: la família de patrons Bofill, Josep Girbau, un negociant que va invertir en quatre
vaixells mercants i el notari Joaquim Vergonyós n'eren els capdavanters (FERRER, F. 1989, p. 280).
Aquesta bona època per al comerç marítim també va quedar reflectida en la ploma del viatger Francisco
de Zamora, quan apuntava al seu diari, abans de la Guerra Gran de 1793, que havia observat 12 vaixells de
mercaderies ancorats als mars de Palafrugell, a més de 30 embarcacions de pescadors i també una bona
producció de taps de suro que s'enviaven a França i a Amèrica.

29

-.i:

.

246 - EMPORDA PET,-r: - CALELLi 'DE PALAFRUGELL - DESMALLANT SARDINA

CL!XS DE S. JORDI

Pescadors feinejant al Port Bo .
FOTO S. JORD I. AMP. FON S BASSA - ROCAS.

És aquest, l'enginy de manufacturar el suro i fer-ne taps, l'activitat que va marcar profundament la vida
econòmica i social de Palafrugell durant gran part del segle

XIX.

Segons el primer cens que es conserva del vuit-

cents (1804), dins dels oficis més freqüents hi havia el de taper:
Menestrals i jornalers

388

Oficials i 'Artes terrenas'

151

Tapers

88

Llauradors propietaris
Llauradors colons

66
46

Matriculats

44

/"

L'any 1804, els oficis del camp encara eren els majoritaris, però el de taper s'havia incrementat de forma
més que notable, i s'havia convertit en el segon sector que donava més feina a la gent de Palafrugell, després
dels oficis i dels treballs agraris. De totes maneres, és més que possible que el nombre

d~

tapers fos, en aquella

època, superior al que mostra el cens, perquè la feina de fer taps i altres manufactures de suro es combinava
amb les feines al camp, més estacionàries.
I

Malgrat els efectes de Guerra Gran, no sembla que el comerç marítim i la navegació de cabotatge se'n
ressentís, sinó al contrari. De fet, serà el primer terç del segle XIX el moment de màxima puixança d'aquest comerç.
El cens de 1804 mostra com les activitats tradicionals pesqueres van experimentar un retrocés significatiu -tan
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EL far de Sant Seba sti à,
in augurat eL 1857, un punt
d'orientació marítim d'aquest
tram de costa.

EL comerç de cabotatge amb barqu es petite s
permetia transportar eLs productes LocaLs aLs ports
que es dedicaven aL comerç americà i mediterrani.
FOTO HER IBERT FELI U PUJAOES. AMP.

sols es registren set pescadores y peones de mar-, mentre que van augmentar els treballadors del comerç
marítim, especialment el colonial, segons sembla reflectir els 44 matricu/ados del cens . El comerç marítim , ja
sigui amb la Mediterrània o amb les colònies, viu en aquella època uns anys bons. No és estrany, doncs, que sigui
a finals del segle XVIII i els primers anys del XIX quan trobem comerciants palafrugellencs instal·lats als ports de
més trànsit de vaixells catalans, com Puerto Rico, Veracruz o les costes de Veneçuela.
És també en aquest primer terç del nou-cents quan es desenvolupa amb més força el c,.abotatge, realitzat
sovint per vaixells petits que feien nombroses escales al llarg de la costa . Segons Barbaza, per les costes del
Baix Empordà passava una ruta en direcció nord-sud (de França i Itàlia al País Valencià i Andalusia) i una altra
de sud a nord, que seguia la mateixa direcció, però a la inversa. A inicis del segle XIX van produir-se canvi s
significatius en aquest comerç: van perdre pes els intercanvis amb els ports francesos i italians i va proliferar
el comerç amb Barcelona. Als tradicionals productes d'exportació, com el vi , els cereals, la llenya, el carbó o la
pesca, van afegir-s'hi el suro en pannes i els taps (BARBAZA, Y. 1988, p. 425-434). Segons Agustí M. Vilà, que va
estudiar una relació d'entrades i sortides al port de Palafrugell durant els mesos de gener a maig de l'any 1823,
els vaixells de cabotatge van dirigir-se, si més no durant aquests cinc mesos, a Sant Feliu de Guíxols, Vilanova,
Cambrils, Salou i Barcelona i, secundàriament, als ports italians i francesos. En relació amb les mercaderies,
des de Calella, on arribaven productes de pobles propers, sortien productes agrícoles (blat, vi, oli .. .), de pesca
(anxoves) però també destacaven el suro i el corall. En un sol any van arribar a carregar-se 7.411. 000 taps en
un total de sis sortides, i unes 330 lliures de corall. A Calella desembarcaven productes agrícoles que després
redistribuïen, però també d'altres que necessàriament s'importaven des de les colònies, com el tabac i el sucre
de l'Havana (VILÀ, Agustí M., 1998, p. 181-190).
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Un tram de La costa deL LitoraL empordanès, fotografiat des de Sant Sebastià
des de La badia de Llafranc fins aL cap de PLanes.

Segons Barbaza va ser en el segon terç del segle, especialment entre 1840 i 1850, quan l'activitat
marítima va ser més intensa a les costes empordaneses, gràcies al comerç amb Amèrica. Entre 1844) 1845,
a la duana a Palafrugell hi havien entrat 67 vaixells de mercaderies de mitjana (2.428 tones) i n'havien sortit

64 (1.783 tones) a molta distància, però, dels ports de Sant Feliu i de Palamós. Malgrat tot, era el tercer punt
d'embarcament de tot el litoral del Baix Empordà. El cens de què disposem per a aquests anys, el de 1842,
força més fiable perquè agrupa tota la població, tant homes com dones, sembla mostrar que la navegació i el
comerç continuaven força actius. Aquell any la gent que vivia del mar podia ocupar 17 mariners i 14 pescadors,
a més dels 44 matriculats. Els censos posteriors són ambigus i clarament insuficients per calibrar el pes que
tenia el comerç marítim en aquest i els anys successius. De 1843 a 1852, coincidint amb l'etapa de més activitat
d'aquest comerç, segons Barbaza, els censos registren els «inscritos a las listas especiales de los hombres de
mam:
Any
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Nombre

1843

55

1848

146

1850

168

1851

180

1852

184

I Activitats econòmique s , comerç marítim i navegació aL LitoraL de PaLafrugell

El Po rt Bo, amb les característiques vo ltes, encara conserva
tota l'essència de l seu passat mariner i pesquer.

Els homes matriculats a les llistes feien oficis diversos vinculats a la navegació o la construcció de vaixells:
navegants, calafats, mestres d'aixa, corders, etc. A falta d'un estudi més exhaustiu que permeti concretar quina
és l'activitat d'aquests homes, el que sembla bastant concloent és que la navegació i la indústria de la fusta va
generar treball, sobretot a partir de 1848, quan es van triplicar els homes inscrits en aquestes llistes: de 55
(la meitat residents al barri de Calella) va passar-se a 146 inscrits . Tot i que les dues drassanes amb més volum
d'activitat al Baix Empordà eren les de Sant Feliu de Guíxols i Palamós, la construcció de vaixells, sobretot de
petit tonatge, no havia estat una pràctica residua l a les platges més àmplies i grans del litoral de Palafrugell . A
Calella va construir-se l'any 1782 una nau capaç de realitzar un viatge transoceànic, un canari que van batejar
amb el nom de San Anfonio.
El port natural de Palafrugell, el barri de Calella, va conèixer, entre fina ls dels anys quaranta i principis dels
cinquanta del segle XIX, un intens trànsit. No deu ser pas per casualitat que, com explicarem més endavant, és el
moment en què es consolida el fenomen migratori cap a Amèrica. El començament de declivi comença a partir
de 1860, quan els inscrits a la marina mercant van passar a ser 88. En la dècada de 1880 encara sortien, però,
de la duana de Calella, vaixells amb destí a Barcelona i Tortosa.
Aquest comerç marítim de vela practicat per patrons i mariners palafrugellencs, que no va entrar en
crisi fins a l'aparició dels va ixells de vapor cap al 1866, el ferrocarril i la millora del transport terrestre, va crear
punts de contacte amb altres ports que practicaven el comerç transoceànic, primer amb Cadis i després amb
Barcelona. En el mateix instant que els llaguts que sortien de Calella acostaven els productes de la terra als vaixells
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més grans que feien la ruta d'ultramar, s'animava els mariners i els comerciants a aventurar-se a les índies. I a la
inversa , les oportunitats i facilitats per enriquir-se al nou món que transmetien els tripulants provinents de Cadis
o Barcelona va estimular l'emigració cap a Amèrica, primer a la gent de mar i després, de l'interior.
Paral ·lelament a tot això, va produir-se una transformació al nucli de Palafrugell , ja des de la dècada de
1840, com reflecteix la distribució dels oficis més comuns, l'any 1842:
Tapers
Treballadors
Sirvents
Llauradors
Aprenents

301
292
113
46
36

Matriculats
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De fet, Palafrugell va viure aquells anys una profunda transformació, el trànsit cap a una nova societat,
on els treballs agraris van deixar de ser la principal ocupació, en favor de les activitats surotaperes, que van
viure una etapa daurada a partir de la segona meitat del segle. L'any 1845 hi havia a Palafrugell 36 fàbriques
de taps on s'elaboraven 25.000 quintars de suro i s'ocupava 327 persones. Els véns vivien una certa etapa de
prosperitat que s'atribuïa a les feines que donaven aquestes fàbriques, ja fos de manera directa o indirecta. L'any

34 1Activitats econòmiques, comerç marítim i navegació al litoral de Palafrugell

~-------------- ----

Els ports de Sant Feliu de Guíxols i Palamós
eren els dos punts d'embarcament de mercaderies més
importants de la costa de l'actual Baix Empordà. A la
imatge, el port de Palamós, al començament del segle xx.
JAUM E FERRER MAS5 AN ET. AMP.

1861 el nombre de fàbriques era de 28 i el nombre de treballadors, de 370, mentre que hi havia 11 comerciants
de taps amb 325 operaris ,
Els fabricants de suro i els terratinents també es van sentir atrets per l'emigració americana, segurament
per ampliar negocis , Alguns membres de les famílies que fabricaven taps van emigrar a Amèrica, en el primer terç
del segle XIX. No podem descartar que els comerciants palafrugellencs establerts a Amèrica col ,laboressin en
la comercialització dels taps de suro fabricats a Palafrugell, com tenim documentat en la família Jubert. El 1849
s'exportaven des d'Espanya a Cuba 10 milions de taps de suro, i a Estats Units 20 milions. Amèrica ocupava el
segon lloc entre els mercats exteriors per als taps fabricats a la Península, darrere del mercat francès. En un
qüestionari sobre la situació monetària de l'any 1861 que es conserva a l'Arxiu Municipal, es deia que «el única
comercio de esta localidad es el de tapones, los cuales se exportan a Francia, Inglaterra, Bélgica» i afegia que
«no se hacen exportaciones de dinero para el extranjero».
Malgrat la crisi agrícola arran de l'aparició de la plaga de la fil·loxera a la zona del Baix Empordà l'any
1881, que va exterminar les vinyes a gran part del país, la segona meitat del segle XIX va ser, en general , una
etapa de prosperitat per Palafrugell, gràcies al bon moment que travessava la indústria del suro. El poble, va
viure, sobretot a partir de la dècada dels vuitanta, una profunda industrialització, que progressivament va posar
fi a la producció artesanal. El cens de 1910, un moment en què la indústria es trobava en la seva màxima
esplendor, abans de les conseqüències nefastes que va suposar la Primera Guerra Mundial, Palafrugell comptava
amb 9,018 habitants, un punt màxim que ja no se superarà fins a 1960. La vila havia estat incrementant la seva
població fins a aquella dècada.
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Drassana aL port de BarceLona .
AMP. FONS 8ASSA- ROCAS .

Càrrega d'agLomerat de suro en
un vapor aL port de PaLamós.

Coberta d'un veLer.
AMP. FONS BASSA -ROC AS.

AMP.

COL . ARM5TRQNG.

El cens mostra com les activitats sureres han esdevingut la principal ocupació dels veïns de Palafrugell:
Taper
Bracer
Agricultor, hortolà i llaurador
Mariner
Carrador
Comerciant
Paleta

1.108
467
260
172
152
123
112

Fuster
Propietari
Escollidor
Manyà
Flequer
Sastre
Pescador

87
56
49
44
39
35
25

Calculem que aquell any les activitats sureres ocupaven un 43% de la gent que treballava , si tenim present
el treball de les dones: 360 dones havien aconseguit ser taperes. El treball al camp ocupava, a molta distància,
el segon lloc, i les tasques vinculades al mar, mariners i pescadors concentrats al barri de Calella, la tercera
posició, Les activitats pesqueres van viure, per tant, una certa recessió, però tampoc els centres rurals, com
Llofriu, no s'havien recuperat de l'estancament al camp a partir de 1857 i de la recessió viscuda a partir de la
dècada de 1880. La reculada dels camps cultivats i la plaga de l'oïdi, primer, i la de la fil·loxera després, sobre
la vinya van deixar moltes famílies d'aquests nuclis rurals en situacions extremes .
En resum, la situació econòmica i social de Palafrugell, i en general en d'altres pobles de Catalunya, va
generar dues grans classes d'emigrants, La primera i incipient emigració de la segona meitat del segle XVIII , tot i
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Els ofic is surotape rs van passar a ocupar gran part de
la població a part ir de la segona me itat del seg le XIX.
JAUME FERRER MA 55 AN ET. AM P.

que va continuar existint l'èxode tradicional de l'etapa moderna, protagonitzada per missioners i militars, va ser
essencialment una emigració feta per motius comercials . Els seus protagonistes disposaven d'una certa posició
social i cercaven nous objectius econòmics. Aquesta classe d'emigrants van continuar existint, especialment durant
el primer terç del segle

XIX,

quan alguns membres de les fàbriques sureres van creuar l'Atlàntic per ampliar negoci.

En
primer lloc, els que fugien de les dificultats econòmiques, tant a les zones costaneres, provocades per la crisi de
la vinya i de les activitats pesqueres, com a les zones rurals, causades per la decadència al camp. Així, a la gent
que es dedicava a la pesca, a l'agricultura o a les activitats més artesanals només li van quedar dues opcions: o
reciclar-se i aprendre l'ofic i a la fàbrica o bé provar fortuna amb l'aventura migratòria, més ràpida i fàc il, segons
el miratge i les percepcions populars de l'època. No és estrany, doncs, que a principis del segle XIX, la majoria
d'emigrants palafrugellencs a Puerto Rico siguin pescadors i mariners de Calella, com tampoc que siguin fills de
les zones rurals més depauperades que envolten el nucli de Palafrugell, com Llofriu, Torrent, Regencós, Pals o
Sant Feliu de Boada, els que decideixen fer les amèriques, sobretot a Cuba i a l'Argentina. Com explicarem més
endavant, la majoria d'emigrants que porta a Cuba Joan Bassa són fi lls de pagesos d'aquestes àrees .
Però també va haver-hi una segona classe d'emigrant, sobretot a partir de la segona meitat del

XIX.

No cal oblidar, en segon lloc, els treballadors professionals, vincu lats al sector alimentari, de la construcció
o del vestit -rellevant, sembla, a Palafrugell-, que emigraven per satisfer la demanda de la creixent urbanització
de les ciutats americanes durant la segona meitat del XIX.
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Mapa d'Amèrica ce ntra l i el Carib.
"NQU V EL AT LAS DE GÉOGRA PHI E MODER NE ", MM . OR I DUX ET [ H. LEROY. 1882.
Ll BRA IR IE CLA55 1QUE EUGEN E BELIN . CO L. PE RE PONT.

Els inicis de l'emigració
Les primeres notícies d'emigrants de Palafrugell a Amèrica daten del segle XVIII, però el coneixement que avui
en tenim, tant a nivell local com general, encara és força deficitari, La historiadora Rosario Marquez, en la seva
tesi doctoral, utilitzant les llicències d'embarcació dipositades a la Casa de Contractació, va comptabilitzar entre
1765 i 1800 un total d'I1.116 emigrants oficials espanyols i 6,115 entre 1801 i 1824, sense registrar, és clar,
la immigració il ,legal, que va ser més o menys important en funció de l'eficiència dels mecanismes de control
(MARQUEZ, R, 1994, p, 13).
Segons l'historiador Carlos Martínez Shaw, basant-se en documentació i dades oficials , l'emigració
catalana va representar durant aquest segle al voltant d'un 5% de l'emigració total espanyola, Josep M, Delgado
sosté que entre 1765 i 1820 van emigrar a Amèrica 1,263 catalans, amb Cuba com a destinació preferida
(DELGADO, J.M, 1982, p, 75-88), Es tracta d'una emigració tardana, marítima , o sigui, amb predomini de les
zones costaneres als dos costats de l'Atlàntic, i no tan nombrosa com la d'altres zones de l'Estat
Fins al segle XVIII encara va existir l'emigració clàssica protagonitzada per missioners i funcionaris, A finals
del set-cents, dos missioners franciscans de Palafrugell van participar en l'evangelització d'una zona del Perú , Es
deien Narcís Girbal i Barceló i Bonaventura Marquès Colom, la tasca missional dels quals va ser estudiada per '
Mercè Espert i Xevi Martínez, El primer va emigrar al Perú l'any 1784, on es va incorporar al col ,legi missional
d'Ocopa, va fer una difícil exploració pel gran riu peruà Ucayali el 1790 i va fundar la missió de Cocabambilla,
Va morir al convent de Sant Francesc el 1822, El segon també es va incorporar al col,legi de missions d'Ocopa
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el 1785 i va treballar en dues missions. Bonaventura Marquès, que a diferència de Girbal no va tornar mai a
Catalunya -va morir al Perú l'any 1822-, va acompanyar Narcís Girbal en l'expedició del riu Ucayali, on van fundar
les missions que Marquès va arribar a presidir. Tant l'un com l'altre van deixar llibres escrits. Narcís Girbal va
escriure unes memòries d'aquests viatges i Bonaventura Marquès va publicar diversos treballs sobre llengües
andines (ESPERT, M. i MARTíNEZ, X., 2000, p. 5l.
De totes maneres, aquest segle va conèixer un nou tipus d'emigració, liderada pels comerciants que
s'establien a les índies o s'hi desplaçaven només per fer negoci, perquè tornaven a la Península un cop les
mercaderies havien estat venudes . L'emigració catalana va estar caracteritzada per la seva qualificació. Els
catalans que van creuar l'Atlàntic en aquella època sabien perfectament on s'establirien i de què treballarien .
A partir de la segona meitat del set-cents van ser els comerciants -també, però, els soldats i els militars- els
que van capitanejar l'emigració, arran del desenvolupament, a partir de la dècada de 1750, de la Companyia de
Barcelona, que va instal·lar agents comercials al capdavant de les seves factories obertes de Santo Domingo,
Puerto Rico, Margarita, Hondures i Veneçuela. Tot i que hipotèticament el comerç estava tancat als catalans, si
més no de forma directa, això no va impedir que s'emigrés. Abans dels edictes de Carles III trobem catalans
comerciant amb Amèrica, des de les antilles fins al Perú.
Els véns de Palafrugell que van emigrar a Amèrica, entre 1750 i 1810, van dedicar-se fonamentalment al
comerç i van instal·lar-se en punts on el comerç colonial català havia penetrat amb més força i on era més intens
el comerç internacional: l'àrea de Veracruz, a Mèxic, Puerto Rico, Cuba, Veneçuela, Hondures i Montevideo. Llevat
d'alguns casos, no sembla una emigració de gent empobrida que travessava l'oceà a la recerca d'unes millors
condicions de vida. AI contrari, els emigrants formaven part de famílies benestants, comerciants i propietaris de
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La ciutat de San Juan de Puerto Rico
va rebre emigrants de Palafrugell a
principis del segle XIX.
EDITOR HERME NE GIL oo MI RA LL ES. Co L' LE CCIÓ

PA NO RA MA NA CION AL. CO L. PERE PONT

terres, de les quals no n'eren hereus, que marxaven per ampliar negocis, beneficiant-se de la prosperitat que, en
algunes èpoques, va viure el comerç colonial català.
La informació que proporciona la documentació municipal sobre els primers emigrants és escassa,
confusa i ambigua . Els únics padrons de què disposem (1721, 1722 i 1727) registren els ausentes, entre els
quals es troben els que van «ab los vaxells». Entre 1721 i 1722 quatre veïns joves, de menys de trenta anys (Pau
Baxes, Jaume Esteva, Pere Jaume i Llorenç Llabià) s'havien embarcat en algun vaixell i un d'ells, Llorenç Llabià,
al servei de la Corona . No sabem ben bé on . El padró de 1727 apunta que eren sis, la majoria joves, que es
trobaven en la mateixa situació : Sebastià Gallart, Pere Barceló, Pere Pau Frigola, Joaquim Reig, Pere Pau Bofill i
Antoni Ribas . Sabem que un d'ells, Pere Barceló, provarà l'aventura americana.
Cal recórrer a les llicències d'embarcament de l'Arxiu General d'índies de Sevilla per trobar altres referències,
en aquest cas més segures i fiables. A l'edat de 30 anys, l'any 1750, Antoni Marquès va marxar acompanyant
un militar, el tinent Josep Sunyer, a Santo Domingo, on va morir set anys més tard. En aquest període curt de
temps, va aconseguir a la colònia espanyola una gran fortuna. De Marquès en parlarem més endavant. Una altra
de les primeres notícies és la de l'emigrant palafrugellenc Rafael Ferrer, que s'embarcà a Santo Tomas de Castilla
(Hondures) l'any 1766, com a criat d'un gran mercader de Cadis, Juan Antonio de la Peña.
El 1749 Tomàs Prats i Pere Barceló es van embarcar cap a Veracruz, però van tornar a Cadis un cop
venudes les mercaderies. També va fer un viatge ràpid Serra i Avellí, que el 1752 es va embarcar cap a Hondures
i va atracar de nou a Cadis 14 mesos més tard . Pere Barceló va realitzar dos viatges a Veracruz (el 1753 i el
1760) i tres més a Hondures, entre 1765 i 1767; i Antoni Barceló va dirigir-se a Veracruz el 1772. Tots ells eren
més comerciants de Cadis que pròpiament emigrants, components tots ells del "grup de Palafrugell".
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A Montevideo, trobem dos emigrants al tombant de segle, Un es deia Narcís Gallart, cirurgià de profe ssió,
que va morir a Montevideo el 1794 «avent naufragat la Fragata en què anaba embarcat en qual naufragi que
segons han dit fou en la embocadura del riu». L'altre era Miquel Romaguera Sais, que es va embarcar l'any 1809
amb la seva dona i la seva filla . D'un altre comerciant n'hem localitzat l'expedient d'embarcament i la data de
defunció al registre de la parròquia. Es deia Sebastià Prats de la Carrera, fill de Miquel Prats i de Caterina Prats,
un negociant que amb la pollacra Nuestra Señora del Carmen es va dirigir rumb a Puerto Rico, l'any 1790, com
a sobrecàrrec, és a dir com a responsable de les mercaderies. Segons el registre de defunció de la parròquia,
Sebastià Prats va morir a la ciutat de Nueva Guatemala el 1793. Qui sap si havia tingut algun tipus de relació
professional amb Serra i Avellí, que també va morir a la mateixa ciutat uns deu anys abans . Sebastià era parent
de Tomàs Prats, resident a Cadis i màxim responsable del noliejament de les primeres naus catalanes a Amèrica .
Per últim, la figura de Sebastià Serra i Duran planteja una sèrie d'interessants interrogants. El 2 de juny
de 1804 a ell i a Josep Duran i Prats els van denegar la llicència d'embarcament cap a Cumana (Veneçuela),
perquè faltava un certificat de duanes. Van haver d'esperar alIO d'octubre del mateix any perquè els concedis sin
l'autorització. Tant Sebastià Serra com Josep Duran eren els responsables de l'embarcament del buc El Valerosa,
que es dirigia a Cumana . De Sebastià Serra, el document d'embarcament diu que era fill de Martí Serra i de
Reparada Serra i Duran. Era Sebastià fill del conegut indià Martí Serra i Avellí? Probablement sí, però no es pot
assegurar amb certesa . En qualsevol cas, sobta que ni ell ni la seva mare Reparada apareguin al testament que
va redactar Serra i Avellí, en què va llegar importants sumes de diners a familiars i va deixar altres obres de
beneficència per al poble.
De totes maneres, aquests comerciants que, entre finals del segle XVIII i principis del XIX, trobem participant
en les rutes comercials més exitoses, no van sorgir del no res. Recollien l'herència de compatriotes seus, sovint
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Missa de cos present de Narcís
Gallart, mort a Montevideo (1794).
LLIBRE D'Ò BITS DE PALAFRUGELL (177B-1B10) .
ARXIU DIOCE SÀ DE GIRON A.

familiars propers o llunyans, que des 1750 a Cadis - per tant, força abans que Carles III dictés els seus edicteshavien format part de l'elit de comerciants catalans que havien invertit, no sense el risc de perdre-ho tot, a
carregar els primers vaixells catalans transoceànics.

El "grup de PalafrugeLL", pioner del comerç
català amb Amèrica
A partir de la segona meitat del segle XVIII, un grup de comerciants palafrugellencs va instal· lar-se en un dels
centres del comerç mundial de l'època. L'any 1717 s'havia decretat que la Casa de Contractació i el comerç
americà passés de Sevilla, que havia monopolitzat el comerç americà durant dos segles, a la ciutat de Cadis.
Cadis va iniciar llavors una època de creixement urbà i mercantil espectacular, una activitat comercial que
es va incrementar, malgrat el comerç lliure de 1778 i la crisi de 1786, provocada en gran mesura per la saturació
dels mercats. Per això encara trobem comerciants de Palafrugell instal·lats a la ciutat a les darreries del segle.
Les guerres amb França i Anglaterra i la Guerra de la Independència a finals del XVI II i l'emancipació de les colònies
marcarà l'inici de la decadència de la ciutat.
La presència de comerciants palafrugellencs a la ciutat gaditana va iniciar-se a la dècada de 1730, primer
com a agents de la companyia barcelonina Alegre, Puiguriguer i Cia., i després com a carregadors a compte propi.
Un notable historiador especialista en el tema, Martínez Shaw, els anomena "grup de Palafrugell", i
formaven part d'una elit de comerciants de Palafrugell (també de la Bisbal i Sant Feliu) que van organitzar
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Al port de Cadis, que va tenir el monopoli del comerç americà fins al
segle XVIII, s'hi van establir els comerciants del "grup de Palafrugell".
EDITOR HERMENEGILOO M IR ALLES . COL ' LECCIÓ PANORAMA NACIONAL . COL . PERE PONT.

les primeres exportacions catalanes al continent americà, A la Matrícula de Comercio de la Universidad de
Cargadores de Indias, de les trenta-vuit persones dedicades al tràfic de mercaderies, un cercle redUlt i selecte
de negociants, Shaw hi va localitzar sis empordanesos: Tomàs Prats, Pere Barceló i Martí Serra, de Palafrugell;
Francesc Molinas i Pera de Jordi, de la Bisbal i Francesc Solivera, de Sant Feliu (MARTíNEZ SHAW, C, 1981, p,
107), Caldria afegir-hi, a Palafrugell, un quart, Antoni Barceló, Tots els palafrugellencs tenien, a més, algun vincle
de parentiu ,

Tomàs Prats
De tots ells, Tomàs Prats i Figuerola era el més destacat Va actuar com a líder de grup, perquè va dirigir
els primers noliejaments de les naus catalanes cap a les colònies, Va ser, amb tota probabilitat, un home de
referència per a les companyies i els comerciants catalans a l'hora d'organitzar els intercanvis comercials entre
Catalunya i Amèrica des de la segona meitat del segle XVIII,
Segons la recerca genealògica de Jordi Cama, va néixer a Palafrugell l'any 1702 i era fill d'un sastre que
es deia Francesc Prats i Vergonyós i la seva muller Teresa Figuerola, originària de Canet de Mar, que va arribar a
engendrar 11 criatures, Tomàs Prats era el quart fill del matrimoni, el segon fill baró, Els padrins del seu bateig
formaven part d'una família de pagesos hisendats: el boter Antoni Prats i Caterina Prats de la Carrera, El seu
oncle, Sebastià Prats Vergonyós, era negociant de can Prats de la Carrera, un mas que la família havia heretat
quan un avantpassat seu, Antoni Prats, es va casar amb la vídua de can Barrull de la Carrera, Francina DeulofeLi,
l'any 1600,
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Tot i que l'ofici del pare de Tomàs Prats era el de sastre -el del seu fill Tomàs, fuster- també es dedicava a
la compravenda de mercaderies, perquè disposava d'una petita companyia amb un parent seu que es deia Narcís
Prats. Ho sabem perquè l'Arxiu de la Corona d'Aragó conserva el document de ruptura del contracte d'aquesta
companyia, de l'any 1720, en què Narcís trencava la relació comercial que havia mantingut amb Francesc Prats.
Probablement va ser per aquest motiu que dos fills d'aquest sastre i negociant van provar fortuna a Cadis. La
consolidació del cabotatge mediterrani, amb meta a Cadis, que permetia la col·locació indirecta de productes
catalans a les índies, va portar els dos germans a la ciutat. La seva carrera comercial hi va començar pels
volts de l'any 1734, quan van ser contractats per la companyia Alegre com a agents. L'historiador Pierre Vilar
apunta que a Cadis hi treballaven dos germans a compte de la companyia, Tomàs Prats i un dels seus germans
petits, Francesc Prats -Tomàs va tenir tres germans amb aquest mateix nom-, però va ser sobretot Tomàs qui
hi va començar una carrera brillant. Vigilava el mercat, informava, venia, comprava i emmagatzemava, si calia.
Segons Vilar, Tomàs Prats, que el 12 d'octubre de 1744 es va inscriure com a carregador d'índies, va ser un
dels corresponsals més apreciats per la casa Alegre en relació amb la seva fortuna, ja que va fer incrementar els
beneficis de la companyia de 2.000-6.000 lliures catalanes de 1737-1744 a 10.000-50.000 entre 1747-1754.
Diu Vilar: «El compte Tomàs Prats de Cadis constituirà des d'aleshores el centre de tots els llibres conservats de
la firma Alegre L.']' L'aparició dels Prats marca, per tant, una data important en l'evolució que tracem. Coincideix
igualment amb la instal·lació regular, en els nostres llibres de compte, d'articles que, sense ésser dels més
remuneradors, hi seran des d'aleshores característics: exportació a les índies dels productes de dagueria i
d'armeria catalanes; i compra de cacau de Caracas pel mercat barceloní» (VILAR, P. 1968, p. 468).
Segons Francesc Ferrer, l'any 1745 Prats va tenir la responsabilitat de noliejar, per compte de l'empresa
Alegre, el primer vaixell català que es va carregar a Barcelona en direcció a Amèrica. Era el N.S. Montserrat y S.
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Una imatge de vaixells mercants ·
fondejats abans d'iniciar la travessa.
EDITOR HERMENEGILDO MIRALLES. CO L"LECC IÓ
PANORAMA NAC IO NAL . COL. PERE PONT.

José i estava finançat en gairebé un 20% per funcionaris de l'Estat (FERRER, F, 1989, p, 260), L'any 1749, Prats
estava també al darrere de l'embarcament de la fragata N.S. Montserrat y S. Antonio de Padua, més coneguda
com La Perla de Catalunya, una nau que Vilar defineix com a primera prova del comerç directe amb Amèrica,
és a dir, del tot carregada per barcelonins, Els productes que transportava la fragata eren, de més a menys
importància, aiguardent i fru ita seca del camp de Tarragona, ferro, acer, tisores, ganivets i navalles, diversos
productes tèxtils i, en menor quantitat, vi i suro,
La fragata va salpar de Cadis en direcció a Veracruz (Mèxic) el juliol de 1749 i Tomàs Prats s'hi va
embarcar com a mestre i un altre palafrugellenc, Pere Barceló, com a fiador. El capità era Francesc Milans de
Canet de Mar, El gerent i iniciador de l'empresa va ser el barceloní Agustí Gibert, però va ser Prats i no ell, el
més avantatjat del negoci. Segons Vilar, Prats va poder guanyar més de 10.000 lliures catalanes amb aquesta
expedició, una autèntica fortuna individual, com a resultat de sumar el sou que va cobrar com a mestre del
va ixell, els interessos que va ingressar com a agent de la companyia encarregada de vendre el carregament,
les comissions en les operacions de compres a Cadis i assegurances de les mercaderies i el guany que li va
suposar l'embarcament de mercaderies pròpies, que possiblement no van quedar registrades en els llibres de la
companyia (VILAR, P. 1968, p. 499-517) .
Entre 1752 i 1753, Tomàs Prats, juntament amb Francesc Solivera, de Sant Feliu, va armar dues
embarcacions més. Des de Cadis, s'encarregava d'organitzar els embarcaments del port de Barcelona i
emmagatzemar les mercaderies a la ciutat gaditana , Prats va ser el responsable d'armar l'emblemàtic vaixell
Nuestra Señora del Pilar, un pinc constrUit a les drassanes de Barcelona el 1748, com a representant de Josep
Puiguriguer, l'inversor principal, Francesc Puget, Josep Barnola, Agustí Gibert i Anton Puget i de la companyia
Alegre. Després de La Perla de Catalunya, aquest pinc era la segona aventura comercial americana organitzada
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directament per la companyia barcelonina , El vaixell, que va salpar el 1752 amb rumb a San Tomas de Castilla, a
Hondures, transportava aiguardent, avellanes, vi, pebre, oli, pedres d'escopeta, cera, etc, Prats va col·locar a la
comandància del vaixell gent propera i de confiança, Josep Pinyol, cunyat seu i comerciant de Barcelona, ocupava
el càrrec de pilot de l'embarcació, Francesc Xiquet, de Canet de Mar, el de capità, i Francesc Clausell, també de
Canet de Mar, i Martí Serra i Avellí, de Palafrugell , el de suplents de capità, A tots els coneixia bé, tant a Serra
i Avellí, paisà seu, com a Francesc Xiquet i Francesc Clausell, originaris del poble de la seva mare Teresa, Un
altre dels carregadors era un bon conegut seu, el tossenc Tomàs Vidal Rey, que a la seva consigna va embarcar
dos sarrons amb deu roves d'arítjol i va actuar com a únic corresponsal català de l'expedició al port hondureny
(ZUCCHITELLO, M, 2004, p, 238).
El 1753 Prats va tornar a organitzar l'armament de la fragata N,S. Montserrat y S. Antonio
que es tornava a dirigir a Veracruz, S'hi havia embarcat aiguardent, vi, oli, acer, pedres d'escopeta,
Entre els inversors hi havia empordanesos il,lustres: el comerciant de Sant Feliu Francesc Solivera,
de Marina de Sant Feliu, Domènec Matutano, que va invertir en la càrrega 1.120 lliures castellanes,
Tomàs Prats, amb 3,000 pesos castellans,

de Padua,

ferro, etc .
el ministre
i el mateix

L'any 1755 va crear-se la Reial Companyia de Barcelona. Coneguda també com a Companyia Barcelonesa
de Comerç a índies, era una societat naviliera i mercantil que oficialitzava el que ja era una realitat: el comerç
entre el Principat i les colònies de Santo Domingo, Puerto Rico, Isla Margarita, Guatemala, l'Havana i les costes
d'Hondures, llocs on la presència de naus i activitats comercials catalanes eren presents abans de 1750, Les
mercaderies també havien de passar pel control de Cadis, però no s'havien de descarregar com s'havia fet fins
aleshores, Malgrat tot, feia falta una representació fixa i estable. Qui se'n fes càrrec calia que tingués el do de la
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improvisació per resoldre situacions adverses i diverses: control sobre el pas d'embarcacions a la badia, compra,
venda i emmagatzematge de mercaderies, pagament de drets ... La representació de la companyia va recaure
en dues persones destacades de la colònia catalana a Cadis: Tomàs Prats i Francesc Solivera, de Sant Feliu de
Guíxols.
L'experiència de Tomàs Prats en la contractació de naus transoceàniques, la reputació i confiança que
havia adquirit com a agent i corresponsal dels comerciants catalans i el bon coneixement del mercat americà
fe ien de Prats un home clau en la xarxa comercial de la companyia . De fet, segons José María Oliva Melgar, Prats
va poder intervenir en la seva formació perquè va preparar la compra de les seves dues primeres naus: el pinc
N" sa del Pilar y del Rosaria i la fragata Na sa de Montserrat y San Antonio de Padua (OLIVA, J.M. 1987, p. 100).
L'any 1755 Prats rebia poders per vendre accions de la companyia a Cadis i el 1756, quan aquesta preparava la
seva primera expedició, va ser nomenat apoderat general per organitzar la xarxa de factories que la companyia
tenia a Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita i Hondures. Prats va embarcar-se en aquesta expedició i va
marxar a Amèrica el 1757, a bord del pinc Na sa del Pilar, per distribuir les persones que s'havien de fer càrrec
de la representació de la companyia en aquells ports, deixant-los ordres i instruccions. A Hondures, on Prats no
hi arribà, la companyia va designar el seu cunyat, Josep Pinyol, com a apoderat, una maniobra hàbil promoguda
pel mateix Tomàs Prats. De retorn a Cadis, l'any 1758, va retirar-se del primer pla i la representació oficial de la
companyia va passar a mans de Francesc Solivera.
Els anys posteriors Prats va continuar la feina de noliejador de naus catalanes (i no catalanes) i va
embarcar mercaderies pròpies cap a les colònies . Els beneficis sembla que van ser substanciosos, els èxits van
superar els fracassos de naus enfonsades per huracans i temporals o capturades per corsaris.
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Vista exterior de La capella Fonda i una
paLmera reiaL cubana pLantada aL pati
de can Rosés, en primer terme.

Ermita de Sant Sebastià, reformada
i ampLiada a finaLs deL segLe XVII I.

Malgrat que Prats va passar gairebé tota la seva vida a Cadis, mai no va oblidar el poble on havia nascut.
Sembla que va fer aportacions a les reformes que, a finals del segle

XVIII,

es van dur a terme al santuari de

Sant Sebastià, tot i que no n'hem trobat cap rastre documental. I també va ser aquest comerciant clau en el
comerç català amb Amèrica i en la formació de la Companyia de Barcelona el màxim contribuent en l'ampliació
de l'església de Palafrugell, a finals del

XVIII,

amb la construcció, l'any 1759, de la capella fonda, a més d'altres

contribucions a l'obra de l'església l'any 1762 (PÉREZ, A. 2007, p. 25-26).
No cal descartar tampoc l'aportació que va fer Tomàs Prats a la família de can Prats de la Carrera a
finals del segle

XVIII,

quan va produir-se un increment de les rendes que gestionava. Can Prats de la Carrera es

convertirà a inicis del segle

XIX,

gràcies al capital americà del nebot de Sebastià Prats -Sebastià era el germà de

Francesc Prats, pare de Tomàs- en una família pagesa pròspera, que engrandirà patrimoni reformant i ampliant
una gran casa pairal. En les fotografies de finals del segle

XIX,

la casa, que es trobava al final del camí que sortint

del centre de la vila conduïa a Sant Sebastià, s'hi apreciava una gran zona enjardinada al voltant de la casa, una
característica molt comuna de les cases que constrUien els indians en aquesta època.

Pere Barceló
La presència dels Prats a Cadis va facilitar que s'hi instal·lessin més palafrugellencs. Un d'ells, encara força
desconegut avui, era el cunyat de Prats, el mariner Pere Barceló, nascut l'any 171 Oi fill d'una família de mariners.
L'any 1727 Pere Barceló ja no residia al municipi i estava absent perquè anava «ab los vaxells» i no és fins l'any
1749 quan apareix matriculat a Cadis . Sabem que va viatjar amb Tomàs Prats a bord de La Perla de Catalunya
quan va salpar del port gadità cap a Veracruz aquell mateix any. EI1753 va ser designat mestre d'una fragata que
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es va dirigir al mateix port i el 1760, segons consta en la llicència d'embarcament de l'Arxiu d'índies, va viatjar
altre cop a Veracruz acompanyat de la seva muller, una germana de Tomàs Prats, en una empresa en què el seu
cunyat n'era el fiador. El 1758 Barceló, ja al servei de la Companyia de Barcelona, com a mestre i capità de la
fragata N"

sa de Montserrat, se li va assignar «un sueldo de 80 p. de 128 q. cada uno al mes, que deve gossar

desde que empiezen los cargues hasta cumplir las entregas de vuelta .. .», és a dir, la quantitat gens menyspreable
d'uns 920 pesos l'any (OLIVA, J.M. 1987, p. 121). Entre 1765 i 1767 va viatjar tres vegades, ja com a capità, a
Hondures, al servei de la Companyia de Barcelona, que tenia com a principal apoderat Tomàs Prats, al càrrec de
la tartana Jesús María y José, el propietari de la qual era el comerciant gadità José Retortillo .

Antoni Barceló
Els llaços familiars i comercials que unien Pere Barceló i Tomàs Prats es van consolidar i enfortir amb la persona
d'Antoni Barceló i Prats, fill de Pere Barceló i nebot de Tomàs Prats. Antoni Barceló va recollir el treball fet pel seu
pare i pel seu oncle i va formar una societat en què, a més d'actuar d'agent de les cases comercials barcelonines,
carregava pel seu compte. Així es desprèn de la consulta de les llicències d'embarcament de l'Arxiu General
d'índies. L'any 1772 Antoni Barceló Prats es posava al capdavant d'una empresa arriscada i ambiciosa, una
expedició formada per una flota de quatre vaixells, que transportaven mercaderies per valor de més de tres-cents
mil maravedís. En les llicències d'embarcament d'aquests vaixells, que es tornaven a dirigir a Veracruz, destaquen
sobretot un segon carregador a més dels Barceló, Tomàs Prats. Està clar que el nom de Prats donava prestigi
i solidesa econòmica . El mateix Antoni Barceló, amb trenta-tres anys, va embarcar-se en un d'aquests vaixells,
acompanyat d'un altre palafrugellenc, Francesc Mont, de vint anys.
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Sembla que els americanos portaven
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Retrat de Martí Serra i Avellí
pintat per Ju an José Rosales a
Nueva Guatemala l'any 1790.
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Què és el que van carregar en aquests quatre vaixells? No disposem malauradament d'una llista de tots els
productes, excepte d'un, caixes plenes de llibres, Era literatura destinada a eclesiàstics (catecismes, meditacions,
sermons, obres teològiques .. ,). un negoci rendible que Prats coneixia gairebé a la perfecció, En el seu primer
viatge, a bord de La Perla de Catalunya, va aconseguir posar al mercat americà a un preu, segons Vilar, de més
de dues vegades el de compra, vuit caixes de Ilibr'es, uns l ,lIS volums, Era, 'per tant, una operació atractiva, i
ho continuarà essent a finals del XVIII, En el quadre de comerç Barcelona-Amèrica de 1792, que publica Vilar, els
llibres eren una de les mercaderies més valorades.
El 1772 la societat Prats-Barceló va incrementar de forma notable el volum de llibres embarcats, com a
conseqüència d'una major flota, però també de la rendibilitat que suposava el negoci. Antoni Barceló va carregar
un total de 51 caxones i Antoni Prats, ll, però la documentació no explicita quins productes s'hi guardaven a
dins, IntUim que els llibres religiosos eren els majoritaris. Pere Barceló sí que declarava, en canvi, carregar «4
caxones de I¡bros» i 8 pans de cera. Ignorem quins rendiments van obtenir del viatge a Veracruz, però Antoni
Barceló, l'any 1778, era rebut a Palafrugell com un personatge important, perquè vestit de capità i amb tots els
honors, va fer una visita al santuari de Sant Sebastià.

Martí Serra i Avellí
La relació entre Antoni Barceló i l'últim component de l'anomenat grup de Palafrugell, Martí Serra i Avellí, ve
donada per la confiança que li va dipositar aquest últim per fer complir les seves darreres voluntats. Antoni
Barceló va ser l'encarregat de fer arribar una part dels béns d'aquest comerciant a l'Hospital de Palafrugell,
També va ser ell qui va dirigir l'encàrrec de Serra i Avellí de construir i fer arribar un frontal i les sacres de plata
a l'església de Sant Martí de Palafrugell.

53

Antoni Ma rquè s és un de ls po cs
comerci a nts que trobem a la
ciutat de Santo Domingo.
Gra va t d'un in ge nio .
"LA ILUST RACJó N ESPA ÑOL A Y A M ERICA N A",
FUN DAC i Ó ERN ES T M DRATÓ .

Grav a t d'una e scena d'un llibre de
ca t e qu es i de fin a ls de l seg le XVIII.
AMP. FO NS FINA - RDCAS.

Martí Serra va arribar a Cad is després de Tomàs Prats i de Pere Barceló , Fill d'una família acomodada de
Palafrugell, va néixer el 12 de març de 1713 i va rebre una bona educació, L'estiu de 1752, quan tenia 39 anys,
es va inscriure a la Matrícula de Comercio de la Universidad de Cargadores de Indias de Cadis, Aquell mateix any
va ser contractat per Tomàs Prats per formar part de la tripulac ió del pinc Nuestra Señora de l Pilar, El vaixell va
salpar de Puerto de Santa María rumb a Hondures i va atracar de nou a Cadis 14 mesos més tard . Sembla que
Serra va treure força rendiment d'aquest viatge, perquè declarava una càrrega de 200 pesos , Probablement,
Serra i Avellí, com Prats i Barceló, va tenir algun tipus de relació comercial amb la casa Alegre en el s anys
esdevenidors, perquè a l'hora de fer arribar els diners que va llegar a l'Hospital de Palafrugell, ho va fer a part
d'Antoni Barceló i Prats, a través de la casa Alegre.
A diferència de Prats i els Barceló, de qui ignorem l'any i el lloc de defunció, de Miquel Serra sabem que
va morir a Guatemala pels volts de l'any 1785, Segurament Prats va morir a Cadis, perquè quan Serra i Avellí
va redactar el testament hi residia, El testament de Serra, conservat a l'Arxiu Municipal, dóna testimoni que la
fortuna aconseguida gràcies al comerç colonial va ser molt sucosa i els diners que va estalviar, moltíssims. Serra
va llegar a dos parents de Barcelona 5,000 pesos, 1.000 pesos a una tal Catalina de Palafrugell, 10,000 pesos
a l'Hospital i 1.000 a Tomàs Prats perquè els repartís entre els parents seus, També va fer constru ir unes sacres
i un fronta l per a l'església de Palafrugell que van arribar de Cadis l'octubre de 1787 .
Constatem, doncs, que les reformes de l'església de fina ls del set-cents i les propostes per embellir el
temple es van materialitzar gràcies, en gran part, als diners arribats d'Amèrica. Res estrany si tenim present que
alguns dels seus feligresos més il· lustres van convertir el negoci de venda de llibres religiosos a Amèrica en un
dels més rend ibles,

54 1Els ini c is de l'em ig ració

Antoni Marquès i la segregació
d'una fortuna colonial
El temps que aquests comerciants instal·lats a Cadis residien a les índies quan hi viatjaven era molt variable. Uns,
com Tomàs Prats o els Barceló, tornaven a la Península un cop venudes les mercaderies. Altres s'hi quedaven a
viure, com Serra i Avellí, i uns darrers, com Antoni Marquès, hi morien en plena joventut, sense poder tornar a
casa i realitzar el somni que els havia dut a travessar l'oceà.
L'Arxiu General d'índies de Sevilla conserva un repartiment de béns de 336 pàgines d'Antoni Marquès, que
va embarcar-se a les índies l'any 1750. Marquès també va reunir una riquesa semblant a la de Serra i Avellí, però
la seva mort prematura, en plena joventut, el fet que morís sense testar i les condicions en què es va efectuar el
repartiment dels seus béns fa que la seva petjada a Amèrica hagi quedat més diluïda.
Antoni Marquès va néixer a Palafrugell l'any 1719 i era fill de Mariano Marquès, adroguer, i Maria, un
matrimoni que va arribar a tenir nou criatures, de les quals en van sobreviure set. Antoni era el segon germà
més petit i segons sembla, va ser escolaritzat, com també ho havia estat el seu germà gran Marià, que va morir
essent estudiant. Antoni Marquès, comerciant solter, «estatura regular, color blanca, ojos azules y pelo rubio»,
segons el registre d'emigrants de Cadis, va embarcar-se el 1750, a l'edat de 30 anys, rumb a La Española, o illa
de Santo Domingo, acompanyat d'un militar, el tinent Josep Sunyer. El mateix any havia mort la seva mare Maria
-el pare havia traspassat el 1727- i havia dictat testament a favor del seu fill gran, Geroni, que va ser declarat
hereu de totes les propietats de la família . Tancades les portes per gestionar el patrimoni familiar, va decidir
desplaçar-se a Cadis i creuar l'Atlàntic. Abans, però, va haver de reunir, per ordre del Tribunal de la Inquisició,
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l'autorització del batlle de Palafrugell, Miquel Ferrer, que certificava que ell, i tots els seus familiars i avantpassats,
tant materns com paterns, eren «en sus tiempas naturales ariginarias españales sin mezcla de estranjería alguna,
cristianas viejas limpias de sangre» i afirmava que «ninguna de el/as ha sida penitenciada par el tribunal de la
Inquisición par herejía».
Segurament Josep Sunyer el va introduir en els cercles de l'elit de militars i comerciants de l'illa. L'any
1752, dos anys després d'arribar a Santo Domingo, Marquès es casava amb Teresa de Aponte, filla d'un militar,
però, de forma inesperada, «de repente» segons s'escriu al document, moria al cap de tres anys, el 1755, quan
desembarcava de la balandra, de la qual n'era el propietari, al port de Santo Domingo provinent de la cuitat de La
Guaira, una ciutat espanyola fundada el 1557 a les costes de Veneçuela.
Entre 1750 i 1755, Marquès va reunir una fortuna immensa . El volum de pàgines del document que recull
el repartiment dels seus béns així ho testifiquen. Marquès va morir jove, sense descendents ni hereus -el pare i
la mare ja havien mort-, sense llegar res a ningú, fet que va generar disputes entre la família de la seva esposa
i comerciants amb qui havia mantingut negocis.
L'expedient comença amb el testimoni de la seva esposa, Teresa de Aponte Hinojosa, que declarava davant
qui serà l'administrador del béns de Marquès mentre duri tot el procés, Andrés de Heredia, que el seu difunt marit
posse'la més d'un centenar d'objectes personals, fets o adornats amb or i plata, a la casa que tenien a Santo
Domingo: mobles (llits, papereres, miralls, taules i cadires ...), objectes religiosos (rosaris, creus, reliquiaris ...),
joies (polseres, anells, perles .. .), vaixella de plata i pintures. La roba que posseïa ens indica que havia estat una
persona acomodada, propera a les elits aristocràtiques de l'illa. Teresa de Aponte també declarava que el seu
marit tenia 271 rals de plata i una «negra l/amada Michaela». A més, posseïa una balandra, anomenada San
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Antonio de Padua, «con todos los peltrechos y carga con que entró en este puerto provinente de Guayra que es
de cacao». Segons el recompte que va fer l'administrador Heredia, dins del vaixell es van trobar 2.698 pesos de
a ocho i també cacau per un valor de 3.500 pesos, o sigui, uns 50.000 rals de plata . Dels guanys d'aquell viatge,
la meitat es van gastar per pagar tripulació i deutes.
Les xifres que aportava Teresa de Aponte es van haver de modificar més d'una vegada . Nous inventaris
i testimonis ampliaven beneficis i deutes de Marquès. Finalment, es va realitzar la repartició de béns després
d'haver calculat la fortuna personal que havia aconseguit, en part gràcies al seu matrimoni. Es calculava que
Marquès tenia 2.111 rals de plata como «bienes de capital», la majoria dels quals, béns propis, fet que demostra
que Marquès havia arribat a l'illa de Santo Domingo amb una posició econòmica consolidada, i amb la intenció
d'ampliar o fer negocis. També declarava haver guanyat 31.942 rals com a «bienes gananciales», entre els
quals hi havia una mulata, María del Carmen , que s'estimava en 2.000. Ara bé, d'aquests beneficis se n'havien
de deduir 11.600 en concepte del dot que va aportar la seva esposa i també se n'havien de pagar 10.313 en
concepte de deutes del marit, dels quals gairebé tots, 9.600, eren per sufragar el crèdit de Jaime de Aponte,
sogre de Marquès i pare de Teresa . O sigui, dels 31. 942 rals de plata, en quedaven després d'aplicar rebaixes
i deduccions, poc més de 10.000 de beneficis, que també es van repartir entre els dos cònjuges, uns 5.000
cada un .
La fortuna individual de Marquès s'havia reduït en pocs mesos a 8.725 rals: uns 2.000 de béns propis,
uns 5.000 de beneficis, i uns 1.600 que va aportar al matrimoni. La seva esposa se'n quedava gairebé el doble,
uns 15.000: 8.000 que recuperava del dot, 5.000 de «bienes ganancia/es» i 2.000 per una esclava negra
anomenada Michaela.
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Durant els dies següents a la taxació i repartiment dels béns van disminuir més els beneficis del difunt
Antoni Marquès. L'administrador Heredia rebaixava el diner líquid en prop de 6.500 rals de plata, després de
carregar sobre els beneficis de Marquès tots els costos del funeral: uns 1.500 per l'enterrament i 800 «por
razones de lutos» . No queda clar com aquesta quantitat es va reduir encara més a 5.000 rals (uns 639 pe sos),
però segurament es van utilitzar per pagar deutes i costos d'administració. El fet és que van ser aque sts 639
pesos els que van arribar a la Casa de Contractació de Cadis per ser repartits, a parts iguals, entre el s seu s
familiars directes de Catalunya , la seva germana Mariana , que residia a Girona, els seus germans Geroni, Josep,
Catalina i Víctor, de Palafrugell, i el seu germà Fèlix Marquès, «maestro de niños», resident a Sarroca de Lleida. El
principal beneficiari del repartiment de béns havia estat, però, l'esposa del difunt i la seva família. Un familiar de
Teresa, Ignacio de Hinojosa, es va quedar la balandra, a un preu relativament baix, i va ser el principal comprador,
juntament amb l'administrador Heredia, d'alguns objectes personals del difunt que es van subhastar a Santo
Domingo.

I

Com havia recaptat Marquès aquests beneficis en tan pocs anys? El repartiment de béns dóna algunes

notícies indirectes dels seus negocis. Gràcies al seu matrimoni amb Teresa de Aponte va aconseguir reunir,
de la mà del seu sogre, prou capital per iniciar les seves aventures comercials. Suposem que Marquès es va
dedicar a la distribució de mercaderies provinents de Cadis als ports de l'Havana, Caracas i La Guaira. I a la
inversa, a transportar a Santo Domingo productescolonials, sobretot cacau, per ser embarcats fins a Cadis. Hem
documentat que va distribuir 160 «botijuelas de aceyte» , provinents de Catalunya , des de l'illa de Curaçao, a 50
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km de les costes de Veneçue la, on havien arribat des de Cadis, cap a l'Havana. També havia organitzat amb el seu
sogre viatges a La Guaira i Caracas per comprar cacau, desembarcar-lo al port de Santo Domingo i vendre'l per
ser exportat a la Península. Sembla que el negoci del cacau va ser el que va aportar més guanys, perquè apareix
més d'una referència a aquest comerç . També va treure profit del tràfic d'esclaus . Com a mínim, en un viatge al
port de La Guaira va embarcar esclaus negres per ser subhastats allà: «Confies o yo Don Antonio Marqués haber

recibido de don Esteban López un negro su esc lavo I/amado Domingo Congo de edat de diez y nueve años que
por su cuenta y riesgo embarcó al Puerto de la Guayra para venderlo y su producto traerlo a esta ciudad en
cacao [... l». En aquest mateix viatge que va fer Marquès a la ciutat de La Guaira rebia un altre esclau negre, per
si aquest primer moria durant la travessia. Sembla, doncs, que aquesta pràctica social i econòmica era usual a
Santo Domingo i en la vida del mateix Marquès: a la casa que tenien a la capital de La Española hi havien servit
dues esclaves: la mulata anomenada María del Carmen i una esclava negra que es deia Michaela.
Va tenir Marquès algun tipus de relació professional amb altres comerciants palafrugellencs? I amb
l'anomenat grup de Palafrugell? En el document de repartiment dels seus béns no hi hem localitzat cap tipus de
referència que ho indiqui . Hi ha, però, un detall que ens fa suposar que cone ixia algun dels seus membres i les
expedicions que, des de Cadis, havien organitzat. Es tracta del nom de la persona que va gestionar el retorn
dels 649 pesos als seus familiars de Palafrugell . L'any 1757 tots els germans del difunt van atorgar poders per
firmar cartes de pagament, escriptures i «para cobrar qualquiera cantidad de dinero y en especial 639 pesos y

cinco reales de plata» a Pere Barceló, que en aquells moments residia a Cadis, però estava absent a les índies.
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Esbós sobre les característiques
i destinacions dels emigrants
Resulta difícil caracteritzar l'emigració de Palafrugell a Amèrica al segle XIX. El modest buidatge que s'ha realitzat a
través dels fons municipals no ho permet de moment, fins que no es faci un estudi sistemàtic de la documentació
notarial que ben segur, en un futur, permetrà ampliar els coneixements i les llistes d'emigrants.
Els 200 individus registrats que van emigrar al continent americà entre 1750 i 1900 constitueixen, en
termes estadístics, una mostra gens satisfactòria i clarament insuficient per fer una anàlisi quantitativa i qualitativa
de l'emigració. Per això, les valoracions que puguem extreure tan sols són orientatives i aproximades i han de ser
/'
corroborades per futurs estudis sobre el fenomen migratori.
Malgrat això, una anàlisi més o menys exhaustiva de les llistes d'aquests emigrants sí que ens permet
descriure, amb molta prudència, algunes característiques que són comunes o similars a les d'altres poblacions,
com Blanes, Sant Feliu de Guíxols o Begur, on el buidatge de la documentació ha permès comptabilitzar aquesta
emigració i caracteritzar-la amb encert.
En línies generals, aquests tres estudis coincideixen força en la periodització de l'emigració. Fins
aproximadament l'any 1824, l'últim període del Reglamento del Comercio Libre, quan molts paisos llatinoamericans
van culminar el procés d'emancipació, l'emigració va mantenir-se en uns nivells mínims. A partir de 1824 fins a
1840, va produir-se la primera embranzida migratòria a causa de la potenciació de la indústria naval catalana,
l'expansió econòmica de Cuba i Puerto Rico, dos dels destins preferits pels palafrugellencs, i l'extensió de
les cadenes familiars. Cal tenir en compte també que és l'època en què es flexibilitzen les lleis per poder
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emigrar i per tant, és el període de què es disposa de més informació, ja que l'any 1835 s'havien traspassat als
ajuntaments les competències per confeccionar els passaports. Les dècades centrals del segle, entre 1840 i
1859, es produeix la consolidació del fenomen migratori. El flux migratori s'atura i s'inicia una davallada a partir
dels darrers anys del segle XIX, producte de diversos factors com les guerres i la inestabilitat política de Cuba
entre 1868 i 1878 i especialment la guerra de 1895-1898, que va posar fi, amb les pèrdues de les últimes
colònies, a les restes de l'imperi colonial espanyol.

El prototip de l'emigrant català de mitjan segle XIX era un home solter, adolescent o jove, entre 14 i 18
anys, que és l'edat més propícia per emigrar. A mesura que avançava l'edat, sobretot a partir dels 30 anys, el
nombre de persones que s'embarcaven en un vaixell transatlàntic disminUla .
. Resulta agosarat intentar explicar aquí quina era la situació laboral i professional dels emigrants abans
d'iniciar el periple americà, si tenim present que no hem esbrinat qu in era l'ofici del voltant d'un 35% dels
emigrants abans de marxar. A més, un cop arribats a Amèrica, la majoria d'emigrants (33%) es definien com
a comerciants o dependents de botiga, però gran part no tenien aquesta professió a la vila, perquè es van fer
comerciants o mercaders amb l'emigració. Un cas, per exemple, és el de Pere Rocas Roig, que a Llofriu havia
fet de fuster abans de marxar a l'Havana, on va regentar un celler, com molts d'altres emigrants de Llofriu que
havien treballat de jornalers a sou de propietaris de terres.
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Els sectors més predisposats a emigrar, deixant de banda aquesta xifra poc representativa de comerciants,
sembla que van ser els oficis vinculats al mar (mariners, pescadors, etc) i els oficis manuals (tapers, paletes,
fiequers, fusters, etc.), treballadors professionals atrets, en aquest cas, per la demanda de treball de les principals
ciutats americanes que començaven a urbanitzar-se, com Buenos Aires, l'Havana, San Juan o Montevideo.
Intuïm que la primera emigració de la primera meitat del segle XIX fins aproximadament 1860, va
estar protagonitzada per mariners i gent de mar. Mariners de Calella, per exemple, constitülen una part força
representativa dels emigrants de la vila que van marxar a Puerto Rico a la primera meitat del XIX. La presència de
mariners no només als vaixells de cabotatge sinó també a les embarcacions que feien la ruta d'Amèrica els va
permetre disposar d'un mitjà barat per emigrar-hi. Dins dels oficis artesanals, sobta, d'entrada, la presència de
tap~rs i altres oficis vinculats a la manufactura del suro a les llistes d'emigrants. A què respon aquesta emigració?
Per què emigrar si la indústria donava feina i travessava un bon moment a la segona meitat del segle XIX?
L'emigració de tapers d'ofici no sembla pas que fos un fet minoritari. En una altra vila amb una presència
rellevant de tallers i fàbriques de suro com és Sant Feliu de Guíxols en van emigrar, entre 1835 i 1862, segons
César Y¿ñez, un total de 174 (un 50% dels oficis artesanals i un 20% de l'emigració total). Ycíñez no ho vincula
als períodes de prosperitat i crisi de la indústria sinó a les característiques del mateix emigrant taper i a les
condicions de treball en el sector (YAÑEZ, C. 1992, p. 34-37). La majoria de tapers de Sant Feliu que van emigrar
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a Amèrica destacaven per ser solters i per ser joves . A Palafrugell, també. De la mostra d'onze tapers emigrants,
cinc ressaltaven per la seva joventut, ja que van marxar a Amèrica abans de complir els 18 o 19 anys.
Els joves tapers, o aprenents de taper, tenien l'edat idònia per emigrar, ja que l'aventura transoceànica
representava menys riscos que per a un adult, amb feina més o menys estable. A part, les seves oportunitats i
les expectatives de millorar en l'àmbit professional, i per tant, també les possibilitats d'augmentar els ingressos,
milloraven si emigraven i no pas si es quedaven a casa. La feina de l'adolescent o del jove al taller o a la fàbrica
es caracteritzava per la seva precarietat. Els aprenents de 12 a 15 anys arribaven a treballar nou hores diàries
i la remuneració salarial era mínima. Però, probablement, el més desesperant per a un aprenent eren els llargs
anys d'aprenentatge al taller abans de millorar la seva categoria professional i aconseguir els millors salaris que
tenien, per exemple, els repassadors de trefins, que eren els encarregats d'acabar els taps de millor qualitat.
No resultava més atractiu per a aquests joves aprenents, malgrat els riscos, enrolar-se en un vaixell i intentar
col·locar-se de dependent en un establiment a l'altre costat de l'Atlàntic? No creien que podien aconseguir així una
promoció laboral i uns ingressos més ràpid?
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PROFESSIONS DELS EMIGRANTS
Oficis

Emigrants 1750-1900

%

26

Comerciants

53

Militars i soldats

13

6,5

Dependents

12

6

Tapers

II

5,5

Mariner

6

3

Flequers

4

2

Paletes

4

2

Missioners

4

2

Negociant de taps

3

1,5

Fuster

3

1,5

Pintors

2

1

Servents

2

1

Estudiants

2

1

Sastre

2

1

Pagès

1

0,5

Fabricants

1

0,5

Cirurgians

1

0,5

Farmacèutic

1

0,5

Sabater

1

0,5

Corder

1

0,5

Oficinista

1

0,5

Metge

1

0,5

Sense especificar

71

36
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T

Mapa de Sud-Amèrica.
COL. PERE PONT.

Dones a coberta abans d'emprendre el viatge.
AMP. FONS BASSA-ROCA5

La situació de la dona davant el fenomen migratori no va estar mancada de dificultats. Amb el marit a
Amèrica, va passar a dependre dels diners que li enviava i es va veure obligada a assumir totes les tasques
familiars, a responsabilitzar-se dels fills i de la seva educació. L'emigració femenina a Palafrugell sembla que
segueix els patrons de l'emigració americana: va ser escassa i va reduir-se a casos de dones casades, a
diferència dels homes, que habitualment eren solters quan s'embarcaven. Les dones només emigraven quan
es prodúia un reagrupament familiar. Eren esposes i filles que marxaven reclamades pel marit un cop aquest
havia arribat a destí i havia consolidat la feina i el negoci. És el cas, per exemple de Mònica Cardó, natural de
Calella, que va emigrar a Puerto Rico l'any 1811 amb la seva filla de 15 anys, Maria Teresa, per reunir-se amb
el seu marit i els seus dos fills. Casos més estranys són el de Miquel Romaguera Sais, un comerciant que va
endur-se l'any 1809 la seva filla i muller a Montevideo. Rarament els documents especifiquen l'activitat d'aquestes
dones i filles. A Palafrugell no n'hem identificat cap, excepte una, la d'Antònia Tauler, que feia de dida a l'Havana.
Suposadament, les dones ajudaven els seus marits, quan aquests tenien negoci propi a ultramar, i es cuidaven
dels fills i de les feines de la llar.
En relació amb les destinacions, la mostra d'emigrants ha resultat ser més generosa, perquè de gairebé
tots hem pogut constatar quin va ser el port d'arribada a l'altre costat de l'Atlàntic. A Palafrugell sembla que les
principals destinacions van ser, per ordre d'importància, Cuba, Puerto Rico, l'Argentina i l'Uruguai. Altres paISOS,
com Mèxic, Guatemala, Hondures o Veneçuela, van ser menys visitats pels emigrants palafrugellencs.
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CIUTATS DE DESTINACiÓ (1750-1900)
País

Ciutat

Cuba

Havana

71

Pinar del Río

10
10
33

Altres ciutats, pobles i llocs
Sense especificar
Puerto Rico

San Juan
Ponce
Sense especificar

Argentina

Mèxic

%

61,5

9

3
18

15

Buenos Aires

4

Mercedes

1
5

5

3,5

Sense especificar

6
1

Veracruz

4

2,5

Sense especificar

1

Sense especificar
Uruguai

Emigrants

Montevideo

7

3,5

2
1

1,5

3

1,5

1

0,5

Hondures

1

0,5

Xile

1

0,5

Costa Rica

1

0,5

1

0,5

6

3

EUA
Guatemala

Nueva Guatemala
Sense especificar

Perú
Veneçuela

República Dominicana

Cumana

Santo Domingo

Amèrica / índies / ultramar
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Mapa de les antilles.
COL . PE RE PO NT.

De totes maneres, aquests paisos d'Amèrica central van ser una destinació primerenca, els llocs escollits
pels primers comerciants que, des de la segona meitat del segle XVIII, van posar les bases per a l'emigració
posterior. Els ports de Veracruz, Montevideo o de Nueva Guatemala van ser els centres predilectes d'aquesta
pionera emigració mercantil, perquè eren els llocs on el comerç colonial català s'havia introdUlt amb més força.
Els comerciants palafrugellencs que van mercadejar en aquests ports ho van fer entre finals del XVIII i les primeres
dècades del XIX. En aquesta primera etapa, per tant, el sistema d'emigració, comerç i navegació conflueixen
en un entramat difícilment amovible. Segurament, aquests emigrants palafrugellencs que trobem instal·lats a
Montevideo hi van emigrar atrets per l'anomenada ruta de la carn salada que connectava el Río de la Plata, zona
productora de carn salada i fumada, l'aliment dels esclaus africans, amb les regions esclavistes del Brasil, les
antilles i el sud dels EUA.
Aquestes destinacions van abandonar-se a mesura que proclamaven la independència els nous estats sudamericans al primer terç del XIX i els centres d'atracció van desplaçar-se a la zona que encara controlava la Corona
espanyola. És a dir, del golf de Mèxic i del Río de la Plata van passar a la zona del Carib, que havia estat també
un dels llocs escollits per la primera emigració . Puerto Rico (16%) i especialment Cuba (57%) van concentrar
gran part de l'emigració de Palafrugell a Amèrica. A l'illa, la ciutat de l'Havana, que reunia el 55% dels emigrants
palafrugellencs, va ser el gran centre d'atracció de l'emigració a Amèrica, especialment a partir de 1840.
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Una fragata navega nt enmig
d'un fort t e mporal.
GRAVAT DE CORTELLlNI SÀNC HEZ.
"ILUSTRAC IÓN E5PAÑOLA Y AMERICA NA".
FUNDACiÓ ERNEST MORATÓ.

DESTINACIONS A AMÈRICA
Països de destinació

1750-1800

Cuba
Puerto Rico

2

1801-39

1840-69

1870-1900

Residents 1877- 1900

Total

6

52

50

16

124

14

8

5

1

30

8

2

10

Argentina
Uruguai

2

Mèxic

4

1

EUA

1

Guatemala

2

Perú

3

Veneçuela
Hondures

1

70

1

5

6

7

1

3
3
1
1

1

1

1

Costa Rica

Amèrica/índies/ultramar

7

1

Xile

República Dominicana

3

1

1
1

1
1

I Esbó s sobre les característiques i des tinacions dels emigrants

1

2

2

6

Les convulsions polítiques que van produir-se a Cuba, la guerra dels deu anys 0868-1878), la Guerra
Chica 0879-1880) i especialment la guerra de la independència de 1895-1898, que suposava la pèrdua de
Cuba, Puerto Rico, les Filipines i l'illa de Guam, al Pacífic, va frenar l'emigració cap a les darreres colònies del
Carib, si exceptuem la migració protagonitzada pels centenars de soldats embarcats a combatre-hi. De Cuba, el
nou centre d'atracció va passar a l'Argentina, sobretot a partir de 1880, una destinació que es convertirà en la
més escollida dels emigrants de Palafrugell i Llofriu durant les primeres dècades del segle xx.

6.1. Evitar el reclutament
La implantació del servei militar obligatori l'any 1837 no va ser gens ben rebuda per extensos sectors de la
població, sobretot pels homes més joves, ja que els comprometia a destinar entre sis i vuit anys de la seva
joventut a complir les obligacions de l'exèrcit. Les lleis que havien promulgat els diferents governs liberals, des de
les Corts de Cadis del 1812 fins a 1856, havien estat a més unes lleis injustes, perquè permetien la redempció
en diners i la substitució d'home per home. Els joves que se n'alliberaven formaven part, doncs, de famílies
acomodades que podien permetre's el luxe de pagar la redempció o un substitut per al seu fill. La proliferació
d'aquesta pràctica un cop ja s'havia prodUit la crida al reclutament va obligar el govern a reaccionar. Abans de
marxar, la família de l'emigrant havia de comprometre's a pagar un substitut o la redempció en metàl·lic. Així
la R.O. de 26 de novembre de 1856 obligava que «todos los solteros comprendidos en la edad de diecisiete a
veintisiete años que pasen a Ultramar, deben prestar la conducente fianza para assegurar las resultas del sorteo
de quintas».
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Sebastià jonama Cornell no es va
presentar a la lleva de 18S8 perquè,
segons el testimoni d'altres joves,
estava ab s ent a Cuba.
AMP. FONS AJ UNTAME NT DE PA LAF RU GE LL.

El buidatge que s'ha fet de les lleves de 1855 a 1875 ha permès confirmar la impopularitat del servei i les
dificultats que devia tenir l'Ajuntament per presentar la llista amb el nombre fix de soldats que se li exigia . Més de
la meitat dels joves van presentar al·legacions per evitar el reclutament: deficiències físiques, viure en situació de
pobresa, ser fill de mare vídua, situació que l'eximia de fer el servei, etc . En el mateix període de temps , el 25%
dels quintos reclamats a files no van presentar-se a la Sala Capitular de l'Ajuntament, perquè s'ignorava on eren,
i un 3%, segons els testimonis d'altres joves, residien a Amèrica.
Si allarguem la consulta d'allistaments fins a 1900, hem documentat amb força seguretat que 58 joves
d'entre 18 i 22 anys havien emigrat a Amèrica. En l'imaginari popular de l'època, llibertat i fortuna eren termes
equivalents . Segurament, alguns d'ells havien emigrat de joves per treballar amb algun familiar que feia anys que
hi residia, com Josep Gispert Bofill, de qui la seva mare explicava, davant les autoritats municipals responsables
de l'allistament de 1864, que el seu fill residia a Pinar del Río (Cuba), on «trabajaba de dependiente en alguna
tienda, añadiendo que desde que se separó de la casa de su tío Francisco Bofill Girbal no sabía en la tienda en la
que se halla L..]», o com Baldomer Jordi Montserrat, que treballava, segons declarava la seva mare, a les oficines
generals de correus de l'Havana l'any 1867. Llevat d'aquests i pocs altres casos, els familiars no assenyalaven el
lloc concret -i a vegades, el país- on havien marxat els seus fills . És el cas, per exemple, de Martí Ferrer Martinell,
de qui el seu pare, Joan Ferrer, deia que s'havia instal·lat a l'Havana, però que ignorava on residia. Després de
diversos tràmits burocràtics, el personal de quintos va saber que Martí Ferrer no vivia a l'Havana sinó a Pinar del
Río, on feia de sabater. És evident que, des de l'altre costat de l'Atlàntic, la informació no arribava o ho feia tard ,
però no cal descartar que l'ocultació de dades obeís al fet de protegir els fills en cas d'un hipotètic reclutament.
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JOVES RECLUTATS, ABSENTS I RESIDENTS A AMÈRICA
Any

Reclutats

No es presenten

Resideixen a Amèrica

1855

53

7

1856

156

15

1857

52

10

1858

52

4

1859

63

13

1860

49

28

5

1861

70

26

3

1862

44

17

2

1863

55

15

1864

53

17

1

1865

47

12

1

1866

56

15

1867

57

23

1870

65

30

1871

63

44

1872

72

26

1873

52

3

1874

228

163

1875

61

43

1

4

6

FON T, ALLISTAM ENTS. EXPED IENTS DE OUINTES. FONS AJUN TAMENT DE PALAFRU GELL , AMP.
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Més difícil resulta saber, només amb els informes d'allistaments, on residien el 25% de quintos que no
van presentar-se a la lleva. Alguns vivien al municipi, però al·legaven l'absència per malaltia. Altres formaven part
dels homes joves que estaven inscrits en la lista especial de los hombres de mar, oficis de gent de mar exempts
del servei militar, perquè la Marina els podia reclamar en qualsevol moment. Com per exemple els familiars del
mariner Miquel Bruguera, que s'apressaven a obtenir el certificat de matriculat que l'eximia del servei l'any 1849:
«Juan Bautista Guarino, Alferez de Fragata graduado de la Armada Nacional, Ayudante Militar de Marina y
Capitim del Puerto del Oistrito de Palafrugell. Certifico: que el individuo Miquel Bruguera (a) Francia hijo de Francisco
natural de esta Villa se halla matriculado al folio 69 de la lis ta de marineros haviles de la misma, según consta su
asiento, y obligado a prestar el Servicio en los buques de guerra cuando les correspon da por su tumo [...J»

El nombre de joves matriculats en aquestes llistes que no van fer el servei vaser força rellevant, sobretot
entre 1855 i 1870, una època en què el comerç de cabotatge sembla gaudir d'una certa expansió. Alguns d'aquests
inscrits eren al poble en el moment de la lleva, però d'altres els familiars els declaraven absents o de viatge, i els
hem inclòs en aquest 25% de quintos no presentats. Tenint en compte que formaven part del grup de mariners
que participaven activament en el comerç als ports, és ben probable que algun d'ells provés l'aventura americana .
De fet, hem pogut constatar que quatre joves no van presentar-se, perquè havien emigrat a Amèrica, tot i
que els documents dels allistaments no ho expliciten. Joan Bassa, de Llofriu, no va presentar-se a la lleva de 1859
perquè era a l'Havana. De la correspondència que Joan Bassa va mantenir amb els seus germans, es dedueix que
va enviar diners per evitar el servei o per pagar un substitut. Tampoc Joan Rocas Romaguera, també de Llofriu, no
va ser present a la lleva de 1864, perquè havia marxat a la capital caribenya. El reconegut negociant i industrial
surer Josep Torres Jonama tampoc ho va fer l'any 1877 perquè residia a Nova York, com tampoc Narcís Vigas
Fontanet, que aquell mateix any feia negocis a l'Havana.
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Una de les destinacions dels quinto s
reclutats podia s er Cuba . Trope s
e s panyoles entrant en un pob la t de l'illa.
AUTOR DESCONEGUT. "LA I LUSTRACIÓN ESPAÑOLA
Y AM ERI CANA". FUNDACiÓ ERNEST MDRATÓ

L' industrial surer josep Torres i jonama havia emigrat a Nova York el 1877, uns mesos
abans que fos cridat a files . La fotografia reproduei x un fragment de la lleva de 1877
en què consta que josep Torre s no s ' hi va pres entar.
AMP. FONS AJUN TAMENT DE PALAFRUGE LL .

EMIGRANTS A AMÈRICA (1842-1900), SEGONS ELS EXPEDIENTS D'ALLISTAMENT
Nom

Lloc

Francesc Anglada

Montevideo

Estanislau Bofill

Cuba

Tomàs Bofill Casademont

Cuba
Havana

Narcís Cruañas
Joan Deu lofeu

Montevideo

Joaquim Deulofeu Alsina

Amèrica del sud

Jaume Domènech Romaguera

Montevideo

Raimundo Domènech

Cuba

Salvador Esteba Cateura

Havana

Joan Ferrer Romaguera

Havana

Martí Ferrer Martinell

Pinar del Río

Narcís Ferriol Bussot

Havana

Suizo Fina Llavià

Havana

Martí Figueras Vidal

Havana

Pere Gallart Alsina

Pinar del Río

Francesc Gallart Saiga s

Cuba

Joan Gallart Salgas

Havana

Pere Galceran Gironès

Havana

Any d'emigració

1865
1857
1887
1870
1870
1861
1865
1875
1860
1859

1894
1865
1887
1897
1887
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Francesc Galceran Gironès

Havana

Lluís Gelpí Trull

San Juan (Puerto Rico)

Josep Girbau Puig

Breda Nueva (Cuba)

Josep Gispert Bofill

Pinar del Río

Mateu Guilló Pons

Havana

Francesc Grassot Prats

Cuba

Lluís Grassot Prats

Las Pozas (Cuba)

Sebastià Jonama Cornell

Havana

Joan Jofra Rubau

Ultramar

Baldomer Mascort Serra

Cuba

Ferran Jordi Montserrat

Estats Units

Joan Jordi Montserrat

Cuba

Alfons Jordi Jofra

Havana

Baldomer Jordi Montserrat

Havana

Joan Juanola

Havana

Simó Llavià Pasqual

Cuba

Emili Llavià Pasqual

Río Feo (Cuba)

Sebastià Llorens Bastons

Havana

Joan Llambí Avellí

Havana

Francesc Llavanera Rovira

Cuba

Sebastià Pasqual Carreras

Cuba

Martí Plaja Climent

Havana

Joan Poch Vergonyós

Havana

Ramon Pons

Santiago

Pelegrí Pujol Ferrer

Puerto Rico

Ildebrando Pujol Gou

Bejucal (Cuba)

Josep Prats Fina

Cuba

Eusebi Ramon Esteba

Havana

Josep Reig Xicoira

Pinar del Río

Josep Riera Reig

Havana

Dídac Riera Janover

Quivican (Cuba)

Martí Rocas Daussà

Havana

Francesc Rocas Corredor

Cuba

Eusebi Ramon Esteva

Cuba

Bautista Roquer Mató

Cuba

Emili Sàbat Auger

Cuba

Josep Salgas Gafarot

Cuba

Baldomer Serra Saiga s

Pinar del Río

Francesc Serra Talladas

Cuba

Miquel Tauler Casas

Havana

FONT, AL LISTAMENTS . EXPE DIENTS DE QUINT ES. FONS AJUN TAMENT DE PALAFRUGELL, AMP.
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1897
1887
1863
1887
1858
1864
1858
1892
1842
1850
1882
1867
1860
1879
1879
1858
1860
1858
1857
1864
1860
1861
1893
1874
1865
1887
1860
1857
1879
1874
1874
1887
1865
1857

Un nombre signific at iu d'emigrants de PaLafrugell eren originaris de LLofriu.
AUTOR DESCONEG UT AM P. FONS BASSA-ROCAS.

Una altra fórmula per defugir les obligacions de l'exèrcit era pagar un substitut. Hem localitzat cinc
escriptures notarials de caució en què els familiars responien davant les autoritats en cas que el seu fill fos
declarat soldat. El primer expedient, datat el 22 de desembre de 1868, va ser atorgat a Sebastià Deulofeu i Poch:
«Don Sebasti¿Jn Deulofeu i Poch, de cinquanta y cinco años, casado propietario, natural y vecino de esta
vil/a, espontaneamente por ante mi el infraescrito notario y testigos nombraderos dijo: Que deseando su hijo don
Joaquin Deulofeu i Alsina de edad diez y ocho años, de oficio carpintero, natural y vecino de la misma pa sar a
la ciudad de Montevideo, América, para trabajar de su oficio al objeto de alcanzar fortuna; y a fin de que pueda
obtener el correspondiente pasaporte o cédulas previas las formalidades dictadas por las órdenes vigentes en
la materia y en especial por lo prescrito por el artículo ciento veinte y siete de la ley de reemplazos, promete y
se obliga al señor Alcalde Constitucional de esta Vil/a y demas autoridades así civiles como militares de la Nación
quede a menester, ausente, que su dicho hijo por su proyectado viage no intenta substraerse de las disposiciones
de ninguna autoridad, ni evadir en perjuicio de tercero ninguna obligación que por causa del servicio de las
armas u otras cosas pueda pesar contra él, aunque sea la de poner un sustituto en caja medioante el pago de
ochocientos escudos en Banco de España [. ..l».
El 4 de desembre de 1870, Josep Sagrera Plaja, de Llofriu, taper i propietari, atorgava una escriptura
a favor del seu fill Joan Sagrera Gironès, taper de divuit anys, per viatjar a Cuba «para trabajar de su oficio al
objeto de alcanzar fortuna» i es comprometia a pagar 2.000 pessetes per un substitut. El mateix any, Eduard
Dalmau Alsina, taper de 20 anys, tenia la voluntat de traslladar-se a Buenos Aires, gràcies al fet que el seu cunyat
li finançava el pagament d'un substitut que li costava 1. 500 pessetes, Per aquesta mateixa quantitat de diners
es comprometia a pagar un substitut el 1872 Francesc Girbal per al seu fill Silvestre Girbal Jofra, de 21 anys i
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sense professió, perquè pogués embarcar-se a Cuba. També de Llofriu era Joan Riera Esteba, un estudiant sense
feina, que va emigrar a l'Havana gràcies al pagament d'un substitut, per un pagament també de 1.500 pessetes.
D'aquest cinc expedients, dos eren d'emigrants tapers, cosa que ens fa intuir que la diàspora de tapers
no va ser gens estranya. A més, qui pagava la redempció eren els seus pares o familiars, que es definien a més
de tapers com a propietaris. Afrontar el viatge a ultramar era car: a banda dels costos de la redempció (de 1.500
a 2.000 pessetes), s'havia de fer front a les despeses del viatge i del bitllet. Per cobrir aquestes despeses calia,
per tant, disposar d'una certa posició econòmica, que no tenien els treballadors sense ofici o els jornalers sense
terra. Aquests sectors van quedar-se al marge de l'emigració en la majoria dels casos. I una darrera observació:
de les cinc actes notarials, tres havien estat sol·licitades per veïns de Llofriu, fet que sembla confirmar, com
explicarem més endavant, que aquest centre rural i agrícola va ser un dels punts, ja des de la segona meitat del
segle XIX, amb més emigrants de Palafrugell a Amèrica, sobretot a Cuba i l'Argentina.

Un palafrugelLenc a la Guerra de Cuba:
el soldat Pere Sabater i Ros
La inestabilitat s'arrossegava a l'illa de Cuba i sobretot l'inici de la guerra l'any 1895 va obrir el pas a un altre
tipus d'emigració forçada, tot i que també n'hi havia de voluntaris, que s'embarcaven per combatre a ultramar. Els
diaris de l'època es feien ressò de la marxa o de l'arribada d'aquests joves com el diari El Distrito, de tendència
republicana, que el 22 d'agost de l'any 1897 publicava:
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«El miércoles pasado embarcó para Barcelona y luego para Cuba nuestro querido amigo el joven militar
José Gich, que va a incoporarse al ejército de la Gran Antilla. Oeseamos a nuestro amigo la mas cabal salud
y buena suerte en su nuevo destino esperando verle cuanto antes de regreso por resultar allí tan innecesario
ejército tan numeroso ya que somos de los que confiam os en la terminación de aquella guerra.!)
A part de Josep Gich, van ser destinats a ultramar altres joves, com Lluís Suquet Castelló, un mariner de
Calella que va naufragar quan es dirigia a l'illa, va ser fet presoner i enviat a Nova York . Altres van ser Zacaries
Bazo, Francesc Galceran Gironès, Joan Llambí, Baldomer Mascort, Josep Prats, Salvador Esteba Cateura, Joan
Gallart Salgas o Martí Figueras Vidal. Alguns d'ells s'havien embarcat com a soldats voluntaris.
Un dels soldats forçats a emigrar a Cuba per la guerra va ser Pere Sabater i Ros . Gràcies a l'expedient
militar que es conserva l'Arxiu Municipal, cedit per M. Gràcia Sabater, hem pogut resseguir la vida militar d'aquest
soldat a l'illa, un servei que es va iniciar l'any 1891 i va perllongar-se fins a 1900. A part de la llarga durada del
servei i dels desplaçaments constants als fronts de combat a l'illa, podem percebre a través d'aquest document
les condicions de vida duríssimes que devien patir els soldats a l'illa, mal alimentats i sotmesos a malalties
constants.
Pere Sabater i Ros va néixer a Torrent l'any 1871 i era fill de Josep Sabater i de Rosa Ros. El desembre
de 1890 va ingressar a la caixa de reclutes, amb 19 anys acabats de fer. El 5 de març de 1891 se li va passar
revista i se li va assignar el destí d'ultramar. El 6 d'abril del mateix any va embarcar al port de Barcelona a bord
d'un vapor correu, el Montevideo, que es dirigia a Cuba. El vaixell va atracar al port de l'Havana el 26 d'abril i
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Pere Sabater va incorporar-se al primer regiment militar dels cinc en què serviria a Cuba durant la seva estada:
la segona companyia del primer Batalló de Tarragona, a la caserna militar de la plaça de Puerto Príncipe de
l'Havana, El servei a l'Havana i en aquest batalló va prolongar-se força, fins al juny de 1895,
És en el moment en què esclata la insurrecció quan el servei de Pere Sabater va complicar-se bastant,
perquè va ser destinat a diversos punts de combat, per bona part de la geografia de l'illa, Després de passar
per Santiago de Cuba, on se li va assignar el Batalló Antequera Peninsular, va ser desplaçat al poble de San Lui s,
on va entrar en combat amb els insurrectes cubans «en el sitio conocido por el Descanso del Muerto», L'estada
a San Luis va allargar-se fins al 18 de desembre de 1895, quan a bord del vapor Vil/averde va ser traslladat a la
ciutat de Matanzas, on el 21 de desembre es va incorporar a la Brigada del General Lluís Prats, amb la qual va
defensar finques i propietats espanyoles i es va enfrontar a un líder local «haciéndole desalojar de sus posiciones
después de una hora de fuego dejando sobre el campo seis muertos y veintidos cabal/os, armas y municiones
continuando en los días sucesivos hasta el 31 la persecución del enemigo hasta I/egar la columna a la finca Santo
Domingo donde fino el año» ,
El gener de 1896 el batalló de Pere Sabater va desplaçar-se a les províncies de l'Havana i de Pinar del Río,
«donde en esta última provincia se encontró a la acción librada contra el enemigo un número de dos mil cabal/os
al mando de los cabecil/as Abacco, Layas y Núñez y otros en las lomas próximas al pueblo de Banes siendo
rechazado y causandoles veintiocho muertos dejados en el campo L.. ]», Després del seu pas per Banes, va entrar
de nou a la província de Matanzas, sota les ordres del coronel Joaquín Carrasco amb qui «all/egar al ingenio la
Lima se encontró en la acción librada en el citado día contra las partidas de Núñez, Col/azo, Vidal y Rodríguez con
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mil quinientos cabal/os y ochocientos infantes del cabecil/a Abacco que se encontraban acampados [. .. l». Les
operacions i el trasllat de Pere Sabater van continuar, fins al punt que va ser condecorat pel seu servei .
El 12 de març de 1896 va passar de Matanzas a l'Havana, un altre cop. A la capital cubana va ingressar a
la primera companyia d'un Batalló Provisional de l'Havana, a la caserna de la Cabana . Fins que no va ser repatriat,
Pere Sabater, amb els rebels cubans guanyant cada cop més terreny al desorganitzat exèrcit espanyol, ja no es
va moure de l'Havana. El gener de 1897 la seva companyia va ser traslladada al poblat d'Arroyo Apolo, a uns set
quilòmetres de l'Havana, tot i que avui és un barri que forma part del nucli urbà de la ciutat. Un mes després, el
febrer de 1897, va ser confinat al destacament Puentes Grandes de l'Havana. Amb la guerra ja perduda, després
que l'explosió del cuirassat Maine a la badia de l'Havana va justificar l'ingrés interessat d'EUA al conflicte armat,
Pere Sabater va ser repatriat a Espanya l'octubre de 1898. Sabater era un més dels centenars de soldats que
havien sobreviscut als combats amb els cubans i a la inoperància i ineficàcia de les autoritats espanyoles per
millorar les condicions dels seus combatents. El servei a l'exèrcit, malgrat que Espanya havia perdut la guerra,
encara no s'havia acabat. Pere Sabater va desembarcar a Galícia i va ser destinat al Regiment d'Infanteria de
Saragossa, a Santiago de Compostel·la, on va romandre més d'un any, fins que el 4 de març de 1900, amb 29
anys i tota una joventut perduda, es va llicenciar.
El balanç final havia estat nou anys de vida militar a Cuba, fora de casa i lluny dels seus. La seva néta, M.
Gràcia Sabater, recorda que el seu pare li explicava que l'avi havia arribat de Cuba malalt i que mai més no va
recuperar la salut. A Palafrugell va casar-se amb Maria Ferrer i va morir el 1925, pocs anys després del naixement
del seu fill, Josep Sabater Ferrer.
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Família i ve"'inatge en l'emigració a Cuba.
L'exemple de Joan Bassa, de Llofriu
Malgrat l'elevat percentatge d'homes solters en l'emigració a Amèrica, això no va impedir que aquesta tingués un
marcat caràcter familiar. L'emigrant català del segle XIX no va sortir del cercle familiar quan es dirigia a Amèrica.
Rarament abandonaven el lloc d'origen a l'aventura, sense una ocupació i un destí ja escollits.
La família i unes complexes xarxes de velnatge van fer possible una emigració en cadena, que s'establia
en forma de xarxa , no pas arbitràriament sinó condicionada per les oportunitats de treball a l'altre costat de
l'Atlàntic. Era el nucli familiar qui decidia quan i on emigrar, seguint una estratègia ben pensada i pautada,
perquè també era la família , a part de l'emigrant, qui obtenia beneficis econòmics amb l'emigració. En aquesta
estratègia, era sempre un home jove qui emprenia el primer viatge. Un cop instal·lat i acomodat allí, actuava
com a punt de referència necessari, era qui transmetia la informació de les oportunitats de treball a la família
i, a vegades, als antics veïns. Després, un cop consolidada la posició econòmica, emigraven els fills, si el jove
s'havia casat, els germans, els cosins o els paisans seus.
La correspondència que va mantenir Joan Bassa amb els seus familiars i ve'lns de Llofriu i del seu entorn
més proper permet destrenar el rol que va tenir la família i les relacions de veïnatge en l'emigració a Cuba,
tant dels Bassa-Rocas com de diversos veïns de Llofriu, Torrent o Sant Feliu de Boada, que dipositaven plena
confiança en l'americana Joan per col ·locar els seus fills en algun establiment de l'Havana. Hem pogut reconstruir
així la xarxa migratòria de Joan Bassa que, disposant dels contactes i de la informació necessària, va actuar de
pont perquè parents i coneguts seus fessin el salt a Amèrica.
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Joan Bassa i l'entorn familiar
Joan Bassa Bosch va néixer a Llofriu 1'11 de novembre de 1838 i era fill fadristern del propietari Bonaventura
Bassa i Sagrera i Manuela Bosch Riera. El matrimoni va arribar a tenir set criatures, Sebastià, el primogènit, Rosa,
Maria, Francisca, Joan, Bonaventura i Isidre. De Rosa i Bonaventura no se'n parla gens a la correspondència i
suposem que van morir essent albats. Francisca, la germana més petita , sabem que va morir de ben jove, perquè
Joan Bassa, des de l'Hayana, en assabentar-se de la malaltia de la seva germana a l'illa, es va comprometre
a pagar les despeses per guarir-la: «Yo lo he sentida mucho, pero por otra parte no tanto porque veo que ella
padecía mucho, pero por otra parte también lo siento porque yo dije a Sebastian que la lIevase a Perpiñan en
un curandero muy acreditado ofreciéndome yo a pagar la mayor parte de los gastos [. .. l». La germana gran,
Maria, va casar-se amb un pagès i flequer de Sant Sadurní de l'Heura i van establir-se a Sant Feliu de Boada, un
dels pobles en què l'americano Joan va actuar com a persona de contacte per desplaçar ve'lns cap a l'Havana.
Joan Bassa va emigrar a l'Havana al voltant de l'any 1858 i es va instal·lar als afores de la ciutat, al barri
de Marta Calzada del Monte, núm. 26. Joan era el segon germà del matrimoni; el seu germà gran Sebastià era
l'hereu de les propietats de la família, tal com li recordava el pare en les cartes més d'una vegada. El germà
petit, Isidre, treballava fent taps a Llagostera. Va acabar muntant un taller amb Fructuós Riera, al domicili d'aquest
últim, on portava la comptabilitat dels llibres i elaborava carracs el 1867. El negoci no va acabar de rutllar i el
1868 va marxar a l'Havana, com havien fet els seus germans abans, Joan, el 1858 i també Sebastià, l'any 1860.
L'any 1867, delicat de salut, el pare, Bonaventura Bassa, va testar a favor del seu fill gran, Sebastià i del
fill d'aquest últim, Eugeni. Abans de marxar a l'Havana, Sebastià s'havia casat amb Antònia Tauler. Ja a Cuba el
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matrimoni va tenir quatre fills: Eugeni , Maria, Enric i Elvira. La decisió del pare va decebre profundament Joan
Bassa, tal com pot percebre's en una carta enviada l'abril de 1868: «También le manifiesto que ya hac e algun
tiempo que no veo a SebastiÉJn quien habéis heredado, [y] a aquel que se titula hijo de Sebastian, es de cir, a un
extraño, a uno que es ilegítimo [... ]» i afegia «ya sé que me habéis aborrecido desde chiquito, pera ahora lo veo
enteramente que me habéis despreciado». Joan Bassa acabava la missiva reclamant una còpia del testament
al seu pare, que aquest no va enviar. L'americano va escriure a qui gestionava els seus béns a Llofriu , Tomàs
Pruneda, que li va remetre una còpia del testament el 22 d'abril de 1872.

El pare de Sebastià va morir a Llofriu l'any 1868. A partir d'aquest moment, és la seva dona, Manuela
Bassa, qui des de Llofriu dicta les cartes a Marc Ferrer perquè aquest li escrigui . AI Carib, els tres germans van
gestar destins diferents, Sebastià va morir assassinat a l'Havana l'any 1870, en unes circumstàncies estranyes
mai aclarides perquè els homicides no van ser detinguts. Les relacions entre Joan i la seva cunyada Antònia van
deteriorar-se més a partir de llavors. Manuela Bassa reclamava al seu fill que ajudés la seva cunyada perquè
havia quedat del tot desemparada, El seu fill Eugeni, amb la desaparició del seu pare, s'havia convertit en l'hereu
de tot el patrimoni familiar. AI començament de l'any 1871 Antònia Tauler i els seus fills pujaven a un vapor al
port de l'Havana i l'abril d'aquell mateix any arribaven a Llofriu. El mes de juny, el cosí dels Bassa, Marc Ferrer,
els informava que la seva cunyada es volia tornar a casar, en aquest cas amb un paleta de Torrent. Amb els
fills residint a casa de l'àvia Manuela, Antònia va embarcar-se un altre cop cap a l'Havana, a bord del vapor
Castilla, el mes d'octubre per solucionar les discrepàncies amb el seu cunyat. Probablement, Antònia, que havia
marxat a l'Havana per recuperar els béns del seu difunt marit i per solucionar amb Joan Bassa l'assumpte de
l'herència familiar, no va aconseguir els objectius que s'havia proposat, perquè el novembre de 1872 tornava a
ser a l'Empordà, en aquest cas a Palafrugell, vivint en una casa de lloguer amb els seus fills, excepte el gran,
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Eugeni, que residia a casa de l'àvia de Llofriu . Tal com l'informava el juliol de 1873 Tomàs Pruneda, que seguia
escrupolosament cada un dels passos de la cunyada de Joan per Llofriu i Palafrugell, Antònia es va acabar
casant amb un parent seu : «[. .. 1que tu cuñada Antonia ha contraido matrimonio con mi pariente Tomas Pruneda,
no sé si lo sabías, también tengo que manifestarte que no he sida invitada, però no había mas que el padre de la
Antonia [.. ,l». Dels fills d'Antònia, Eugeni, l'hereu de Sebastià, va morir l'any 1895, com també, més tard, el seu
segon marit. L'any 1901 ella i els seus tres fills tornaven a residir a l'Havana: Enric Bassas Tauler feia de cotxer
a l'Havana, Maria Bassas Tau ler era vídua i es dedicava a «los quehaceres de su casa», com també la germana
petita, Elvira, casada amb un emigrant gallec,
El germà petit de Joan Bassa, Isidre, nascut el 14 de setembre de 1848, es va acabar convertint en el
germà triat per estendre per Cuba els negocis dels Bassa-Rocas, D'Isidre i dels seus negocis en parlarem més
endavant. Va tornar, com a mínim, dues vegades a Llofriu, una el 1879 i l'altra el 1891, quan va fer construir una
tanca a la casa de la Barceloneta,
Durant la seva estada a l'Havana, Joan Bassa va ingressar al cos de voluntaris de l'Havana, concretament
a la tercera companyia del Tercer Batallón de Cazadores, Hi entrà a formar part l'any 1870 i en total va romandre
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12 anys i 7 mesos al servei. Durant tots aquests anys , les responsabilitats militars que li adjudicaven sempre van
ser les mateixes «prestando servicios de guarnición en la plaza», llevat de finals de 1875 i principis de 1876,
que va ser mobilitzat per vigilar un ingenio. Cal dir que Joan, com explicarem més endavant, obtenia beneficis
importants amb el comerç de tabac.
Joan va tornar a L10friu el març de 1881 i va deixar a càrrec dels seus negocis el seu germà Isidre. A
L10friu es va casar amb Irene Rocas Romaguera , vint anys més jove que ell i germana de Joan Rocas, que havia
estat un bon amic i soci seu a Cuba. A L1ofriu, el matrimoni va viure a la casa de la Barceloneta fins que el 1889
van tenir acabada un gran casa pairal dins el nucli antic . La seva dona, Irene Rocas, va deixar escrits divuit volums
de dietaris, va ser col·laboradora de mossèn Alcover en el Diccionari Català-Valencià-Balear, i va haver d'educar, a
més, cinc criatures . Alguns dels seus fills , sedul'ts potser per les històries de Cuba que, de ben petits, escoltaven
del pare, també van emigrar a Amèrica; en aquest cas, però, a l'Argentina a la primera meitat del segle xx.
Va ser a L10friu que Joan Bassa va conèixer el testament de la seva mare Manuela, que va morir l'any
189l. Segons les disposicions testamentàries de la mare, la principal beneficiària era la filla primogènita, Maria,
fet que no va agradar gens a Joan Bassa, que va arribar fins i tot a presentar un plet. Ja de gran, Joan Bassa
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també va solucionar les antigues discrepàncies amb la seva cunyada Antònia. El 1901, trenta-tres anys després
que va esclatar tot arran del testament del seu pare, va enviar el comerciant de l'Havana Pere Rosa a un notari
de la ciutat. La seva tasca era representar-lo en la donació de 400 pesos de plata perquè la seva cunyada i els
seus tres fills poguessin declarar que «ceden, renuncian y traspasan a favor del referida Don Juan Bassas i Bosch
todos los derechos y acciones que tienen a la herencia que a consecuencia del fallecimiento de Don Buenaventura
Bassas y Doña Manuela Bosch pueda correspondem,

És clar que llavors els Bassa disposaven ja d'una certa posició econòmica. Els diners que li arribaven
de Cuba i els interessos que cobraven com a prestamistes els suposaven uns ingressos gens menyspreables.
L'administrador de les propietats de Joan Bassa a Cuba, Pere Rosa, segons els llistats de comptes que s'han
consu ltat, entre 1895 i 1898, enviava a Llofriu els lloguers d'una casa de l'Havana, al carrer Estévez, núm. l.
Això va ser així fins a 1906, quan va morir l'americana Joan i la seva esposa Irene en va heretar les propietats,
però també les preocupacions i dificultats diàries per cobrar els arrendaments.
Feta la introducció biogràfica, convé ara que analitzem quines van ser les cond icions que van forçar els
Bassa a emigrar, com Joan Bassa va teixir una àmplia xarxa migratòria a Cuba, familiar i velnal, i expliquem els
negocis que van engegar els germans Bassa i Rocas al Carib .
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Una aproximació al patrimoni dels Bassa
a la segona meitat del segle XIX
Segons les primeres referènc ies, la família Bassa apareix documentada a Llofriu des de finals del segle
Segons una primera lectura superficial de documents més antics, de finals del segle
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dels avantpassats de

Bonaventura Bassa (capítols matrimonials, vendes i compres de terres, etc.) el patrimoni familiar, escampat per
Llofriu, Torrent o Regencós, va començar un lent procés de disgregació durant el primer terç del XIX. En el moment
que la mare de Joan Bassa, Manuela, inventariava els béns del seu difunt marit, l'agost de 1869, el patrimoni
continuava essent important, però no tant com en el passat.
Segons una relació de finques de Bonaventura Bassa, que es conserva al fons Bassa, aquest disposava
de tres peces de terra: una de tres vessanes al puig de Sant Vicenç o puig de l'Oliu, a Ll ofriu, una altra, també de
tres vessanes al terreny anomenat Estanyols, a Torrent, i una darrera, de la mateixa extensió, a les Carreres, a
Torrent. L'inventari de béns, encarregat després d'aquesta relació, concretava més béns: una casa i un hort a la
Barceloneta, separats per la carretera, que era la seva residència, tres peces de terra al terme de Sant Climent
de Peralta, on tenien plantades suredes joves i oliveres i una altra a Torrent amb sembrat i vinya. D'aquesta última,
l'escriptura detalla que un veí d'aquest poble, Josep Sala, residia a l'illa de Cuba.
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Una rectificació de l'inventari, d'll de desembre de 1884, ens confirma que alguns béns i propietats dels
Bassa a Llofriu, Sant Climent de Peralta i Torrent s'havien mantingut: la porció de terra del mas Sureda a Sant
Climent, plantada per alzines sureres, Vinya Fructuosa, també a Sant Climent, la vinya de Torrent, la Vinya Roca
a les Carreres de Torrent i els sembrats dels Estanyols. Però també apareixia una propietat nova a Llofriu, al
territori conegut com a Quintà, on hi havia sembrats.
De 1869 a 1884, l'extensió de les terres conreades s'havia mantingut: no s'havien incrementat els conreus,
però tampoc havien retrocedit. Ara bé, tenim raons per pensar que la productivitat de les terres havia minvat de
manera greu. Els productes que cultivaven els Bassa no s'havien diversificat i el principal, a part dels cultius de
cereals i d'oliveres, continuava essent la vinya. Cal recordar que aquest cultiu va patir dues grans plagues al Baix
Empordà, la de l'o'ldi a mitjan segle XIX i a partir de 1881 va aparèixer la fil·loxera, que va posar fi a gairebé la
totalitat de la producció .
Així, les vinyes de la família escampades allà on la terra era més idònia per al conreu, ja no eren prou
rendibles, fins i tot, per mantenir la família. Joan Bassa va haver d'emigrar a l'Havana cap al 1858, el germà petit
Isidre intentava fer-se un lloc treballant de taper en alguna fàbrica; i l'hereu, Sebastià, intentava treure beneficis
d'unes terres que ja no eren productives, com sovint queda reflectit en les cartes que l'hereu enviava a l'Havana.
Així, el 1858 Sebastià informava que la collita de vi i d'oli havia estat dolenta i un any més tard , que els preus de
les pipes de vi de les càrregues d'oli havien disminuü. En canvi, des de l'altre costat de l'Atlàntic, Joan transmetia
bones sensacions, tenia feina i guanyava força diners. Això i l'empitjorament de la situació familiar va obligar els
dos germans a emigrar: Sebastià, l'any 1860, i Isidre, el 1868, quan les seves expectatives de fer negocis amb
els taps ja s'havien esfumat.
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Interior del primer pis de can Bassa, on una
exposició repassa el pas de l'esposa de Joan Bassa,
Irene Rocas, i dels seus fills per l'Argentina, a
principis del segle xx.

L'emigració de la família i la preparació per
emigrar. Aprendre a comptar, llegir i escriure
Un cop els negocis li rutllaven a l'Havana, Joan va reclamar els familiars. L'emigració de la família nuclear de Joan
Bassa segueix gairebé a la perfecció el model d'emigració català: els fills anaven a treballar a les botigues dels
seus pares i en el cas que hi hagués germans, aquests emigraven de manera successiva seguint l'ordre d'edat.
Primer, marxaven els germans grans, després els petits. Quan tots els fills ja estaven col·locats a Amèrica,
després es recorria als nebots o fills d'altres famílies (yAÑEZ, C. 1992, p. 51-52).
En la cadena migratòria de Joan Bassa, el primer de marxar no va ser el pare, sinó ell, el fill fadristern ,
és a dir, el no declarat hereu . Després, el primer membre reclamat va ser el pare, Bonaventura, que finalment va
renunciar-hi per temes de salut. El segon , el seu germà gran Sebastià . A diferència de Bonaventura, era Sebastià
qui insistia a anar-hi. L'any 1859 aquest li confirmava que tenia diners per emprendre el viatge i li encarregava
que busqués feina per a ell i la seva muller Antònia . Acabats de casar, el matrimoni va tenir clar que volia
abandonar Llofriu i viatjar a Amèrica, una decisió que va decebre els pares de Sebastià, Bonaventura i Maria,
perquè abandonava la llar l'hereu i el futur propietari de les terres. Qui havia de gestionar les terres llavors? Un
Bonaventura ja massa ve ll? AI principi, el matrimoni va dubtar entre Cuba o l'Argentina, perquè d'aquí arribaven
veins de Llofriu i Palafrugell i n'explicaven meravelles . Finalment, es van decidir a embarcar-se rumb a l'Havana
l'octubre de 1860, perquè Joan Bassa els hi trobà feina : a Antònia, de dida, i a Sebastià, de paleta. L'any 1861,
poc temps després d'arribar a Cuba, Sebastià ja treballava construint una casa de dos germans de Begur a la
parròquia de Nuestra Señora de la Paz (l'actual Necrópolis Cristóbal Colón, de la ciutat de l'Havana). Es tractava
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Una carta amb exercicis de sumar,
restar i multiplicar. Isidre intentava
demostrar al seu germà que
s'estava preparant per treballar
amb ell a Cuba.
AMP. FONS BASSA-ROCAS .

de Josep i Joaquim Forment i Ros, que ja van emigrar a l'Havana a la segona meitat de la dècada dels trenta
(COSTA, LL. 1999, p. 110).
El germà petit Isidre va emigrar l'any 1868, però, a diferència de Sebastià, ja feia una colla d'anys que
Joan el reclamava. El 1862 Isidre Bassa no n'estava gaire convençut: «Hermano, yo ya vendría en la Habana
pera yo siempre aiga decir que hace mucho calor y que el que quiere ser rico ha de trabajar mucho de día y de
noche y a mi no me es saludable el trabajo ... hasta el estiu no puedo ir en la Escuela por falta de salud porQue
yo siempre estoy muy débil [...l».
Mitjançant les cartes escrites cap a l'Havana, es constata que Joan devia mostrar una atenció molt
especial al seu germà petit. Volia que no parés d'instruir-se, una demanda constant i reiterativa al llarg de tota
la correspondència. De fet, era totalment lògica aquesta inquietud de Joan Bassa . A l'Havana, Buenos Aires
o en qualsevol altra gran capital americana, es considerava que un fill que, a més d'escriure i llegir, tingués
coneixements de matemàtiques i llibres de comptabilitat podia trobar una col·locació més fàcil a les cases de
comerç o a les botigues. Així, la instrucció dels fills o dels germans, era importantíssima abans d'anar a Amèrica.
Els exemples de la preocupació per l'educació són nombrosos al llarg de la correspondència . L'any 1859 el
germà Sebastià li informava que, de mica en mica, Isidre avançava en la «Iección de escribir y de cuentas».
El novembre del mateix any Isidre li enviava uns quants exercicis d'aritmètica i confiava que, anant a l'escola
aprendria i es prepararia per quan decidís provar l'aventura migratòria. El 1862, el mateix Joan Bassa des de
l'Havana va enviar-li al seu germà uns llibres, que no van arribar, perquè aprengués comptabilitat.
Isidre Bassa va arribar a l'Havana l'abril de 1868, acompanyat d'un altre veí de Llofriu, Joan Rocas
Romaguera, un veterà en l'aventura d'ultramar. Tots dos van arribar a Cuba amb feina garantida i amb l'objectiu
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Coberta d'un vaixell al port de Barcelona.
FOTO JAUM E FERRER MASSANET. AMP.

Joan Rocas Romaguera, vestit de s old a t. Rocas, futur cunyat
de Joan Ba ssa, va fer diversos viatges d'anada i tornada a
Cub a . En un d'aquests el va acompanyar l' Isidre Ba s sa.
MO RAN Y LÓP EZ FOTÓ GRAFOS. AMP. FONS F I NA~RO[A5.

de fer-hi negoci, Joan Rocas va quedar-se a l'Havana , on va continuar treballant a la botiga , i el germà petit dels
Bassa va ser enviat a Chambas, primer, i després a Remedios,
Un altre familiar que va emigrar va ser el seu nebot, Joan Salvà, el fill de la seva germana Maria, El gener
de 1876, escrivia al seu oncle que «tenía muchas ganas de venir a la Habana por ser muy rico com usted y
porque el trabajar no me gusta nada yo sabe que a la Habana hay muchos dineras [.. ,l», Amb aquestes paraules,
el jove Joan recollia la percepció popular de l'època, que a l'Havana un es feia ric sense treballar gaire , al mateix
temps que s'intentava guanyar el seu oncle explicant-li que anava a escola i aprenia a llegir i a escriure, Sabia
que l'oncle li exigiria, a més, tenir uns mínims coneixements: «Si la carta no esta bien hecha es porque no sabe
fuerza letra pera ara ya buen servidor va [al Palafrugell a aprender fuerza letra», L'lI d'octubre de 1878, el seu
amic Baudili Cantó, de Torrent, li feia saber que la seva germana Maria li urgia que busqués feina a l'Havana per
al seu fill, perquè l'any següent estaria a la quinta i podria ser reclutat per fer el servei militar, És un altre cas que
demostra que segurament molts velns van fugir a Amèrica per evitar-ho , En qualsevol cas, el 24 de desembre
d'aquell mateix any, l'amic Baudili Cantó pagava el bitllet a Joan Salvà perquè, amb 19 anys, pogués salpar amb
un vapor de Barcelona rumb a l'Havana ,
El camí que havia projectat el més petit dels Bassa no es va complir i els somnis de fer-se ric sense
treballar gaire tampoc, perquè va viure poc temps al clima tropical del Carib, La mort de Joan Salvà el 1881
va commoure profundament els seus pares, fins al punt que demanaven a Joan Bassa que, contràriament al
que acostumaven a fer els familiars amb les pertinences dels seus difunts, no carregués al vaixell de retorn a
Catalunya res seu: «Tu cuñado me han encargado de dirte que no traigas nada de su hijo Juan Salva que falleció
en esa, ni baul, ni cosa que ellos la conozcan»,
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Bodega de Joan Bofill, a L'Havana. L'amer icana, amb barba, és qu i està a La dreta de La fotografia.
FOTO JOSÉ M. PA lS Y GUERRA. AMP. COl. ANTO NI BOF ILL.

El negoci del petit comerç
Sens dubte, aquesta va ser la principal activitat de Joan Bassa a Cuba, tot i que la consulta del seu fons,
però, ha permès identificar altres activitats, com operacions financeres i d'administració de béns de particulars.
Sabem que Joan Bassa va comprar accions del ferrocarril que connectava les ciutats de CéÍrdenas i JÚcar. Ja
establert a Llofriu , el 1890, el seu germà Isidre li informava que havia venut cinc accions del ferrocarril, una
venda que li suposava uns guanys substanciosos, al vo ltant d'uns 3.000 pesos. A més, Joan Bassa ingressava
unes comissions per l'administració dels béns d'un veí de Llofriu, Tomàs Pruneda, a qui havia conegut a l'Havana.
Pruneda, retornat a Llofriu cap a la dècada de 1860, havia comprat dues cases a l'Havana, una al carrer Bernal
i una altra al carrer Antón Recio. Joan Bassa, com a apoderat seu, li enviava a Llofriu les lletres dels lloguers de
les propietats, era el responsable de dur a terme les reparacions i l'informava de possibles compradors. Així, l'any
1872, Joan Bassa i el germà de Tomàs, Pere Pruneda -va morir a Cuba de malaltia el 1873-li comunicaven que
era el moment idoni per vendre una de les cases, la casa del carrer Antón Recio, però des de Llofriu, Tomàs s'hi
mostrava en desacord, si la venda no li suposava ingressar uns 4.500 pesos. A més de Pere Pruneda, a l'Havana
també hi residia un altre germà, que es deia Jaume Pruneda, La mort a Llofriu de Tomàs, el desembre de 1873,
no va impedir que Joan continués administrant els seus béns, juntament amb el seu amic Joan Rocas , El maig de
1874, la vídua, Maria Jofra, li enviava els poders i el testament del seu difunt espòs, A partir d'aquí va iniciar-se
una disputa, en la qual no val la pena aprofundir, entre els hereus de Llofriu i Jaume Pruneda, l'altre germà que
residia a l'Havana, que volia vendre les cases fos com fos,
Va ser, però, l'administració d'una bodega i les activitats comercials les principals ocupacions de Joan
Bassa a l'Havana, Fins que no va arribar el desitjat germà Isidre, l'any 1868, Joan Bassa havia encetat aquesta
aventura comercial amb el seu paisà Joan Rocas Romaguera, que tenia una botiga al barri de Peñalver, al carrer
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Un retrat de família: Joan Bofill acompanyat
de la seva esposa i dels seus fill s .
[O L 'LECClÓ ANTONI BOFILL .

Maloja, núm . 71. Gràcies al llibre de comptes del local de Joan Rocas a l'Havana, que abasta el període 18711873, podem rastrejar els productes que es podien vendre en aquests establiments. En una bodega s'hi podia
comprar una mica de tot. Així, a la de Joan Rocas al carrer Maloja, els clients hi podien trobar sucre, alcohol
(vi, cervesa, conyac, ginebra .. .), sal i peix (sardines, bacallà ... ), tasajo o carn seca, embotit (xoriço, llonganissa,
pernil ... ), fruits secs (ametlles, nous, avellanes, castanyes, figues .. .), herbes i productes per condimentar (safrà,
comí, tàperes ... ), fècules i tubercles (patates, arròs, fideus, cebes , alls ... ), llegums (llenties i mongetes seques),
olis (d'oliva i mantega) i altres productes no alimentaris com paper, plats, tasses, sabó, espelmes o palanganes.
AI carrer Maloja, núm. 173 també hi tenia la bodega un altre americano, que tot i no haver pogut esbrinar
la relació de parentiu, era parent amb Joan Rocas Romaguera. Es tracta de Joan Bofill i Rocas (Regencós,
1850-Palafrugell, 1913), que el setembre de 1896 va registrar el seu nom a la botiga que compartia, des de 1893,
amb un gironí, Jaume Vilaseca Ponjoan, amb qui tenia dues cases al carrer Economía de la mateixa ciutat. Segons
el record familiar, Joan Bofill va fer cinc viatges entre Palafrugell i l'Havana per seguir l'estat dels negocis a l'illa.
Tornem, però, a la família Bassa. L'arribada d'Isidre Bassa va permetre ampliar i expandir el negoci a
Cuba. Després d'uns anys d'aprenent a l'Havana va traslladar-se a la ciutat de Remedios, a l'actual província de
Villa Clara, al nord de Cienfuegos i l'est de Matanzas, on va passar a administrar una bodega amb Jaume Rocas,
al carrer del Cristo, que es dedicava principalment a subministrar a la tropa . A partir de llavors els intercanvis,
segons les demandes del mercat, entre l'Havana i Remedios van ser constants a través del port de Caibarién,
situat a la mateixa província de Villa Clara . A part dels productes alimentaris, de les mercaderies que la firma
Bassa-Rocas enviava al port de l'Havana, en destacava sobretot el tabac, tot i que a vegades el volum de la
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Mare de Joan Bassa

El germà gran i hereu

Manuela Bassa

Sebastià Bassa
Llofriu - L'Havana

La germana

El casi

Antonia Tauler
Llofflu - l' Havana - Pa lafrugell

El germà petit

Maria Bassa
Marc Ferrer

La cunyada

Isidre Bassa
Llofflu - Cu ba Chambas - Ba hia de Càrdena sCaybarien - Re med ios

El nebot

Joan Salvà
Llofri u - L' Havana

L'entorn de Joan Bassa
La correspondència mantinguda per Joan Bassa amb familiars,
amics, veins i coneguts, eLs anys que va estar a Cuba, ha fet
possible estudiar la dinàmica de L'emigració en xarxa i conèixer
L'entorn d'aquest emigrant 1I0friuenc. AI següent gràfic es
recullen Les persones amb les quals es va cartejar i eLs llocs des
d'on s'enviaven les cartes.

tramesa depenia de la situació als ingenios, un dels llocs que sovint atacaven els cubans que s'alçaven contra els
espanyols. Així, el 30 de gener de 1876 Isidre explicava al seu germà que gairebé no es cultivava tabac i que «los
insurrectos queman toda cuanto encuentran a su paso, ya ni necesitamos farales en la Ciudad porque casi todas
las noches nos alumbra demasiado o poca las fogatas de los ingenios». Per altra banda, Joan Bassa carregava, a
part dels productes alimentaris com patates, mantega, arròs, fideus, cargols o calamars, una quantitat apreciable
de midó, que tenia una gran diversitat d'usos, en el terreny alimentari, però també en el farmacèutic i medicinal.
Els Bassa també van intentar comercialitzar amb mercaderies que familiars i coneguts seus els enviaven
de Llofriu, a través sobretot del port de Barcelona. Un d'aquests productes curiosos eren els bolets, que es
collien als boscos de Llofriu o Torrent. A més, el cosí de Joan Bassa, Marc Ferrer, inflUlt pel cunyat d'aquest, que
feia tres anys que enviava taps a Cuba, li comunicava el juny de 1871 que li volia enviar taps de suro de diverses
classes, perquè intentés col ·locar-Ios al mercat cubà. La càrrega es va fer efectiva al juliol, i es componia d'uns
200 milers de taps que provenien de la mateixa fàbrica de Marc Ferrer, i unes quantes caixes de gasoses.
Sembla que les expectatives de fer negoci amb els taps, però, no van fructificar. El maig de 1873 el cosí, des
de Palafrugell, escrivia: «Veo que no puedes vender los tapones y me dices [que] los venderas al primera que
te se presente [. .. ]», Acabava la missiva recomanant que es posés en contacte amb un comerciant de taps, de
Palafrugell, Frederic Jubert, fill de Pere Jubert, de Palafrugell, que feia uns quants anys que comercialitzava amb
taps a Cuba. No sabem si va ser gràcies a la intervenció dels Jubert, però el cas és que al juny ja havia venut
gran part dels taps. El problema va ser llavors com enviar l'interès que va obtenir Marc de les vendes, perquè
Joan Bassa explicava que el gir, aquell any, estava a un preu molt alt. Per això, Marc va preferir que li remetés
els interessos en mercaderies, ja fos en sucre o aiguardent. Joan Bassa li va enviar finalment el licor per vendre'l
a Palafrugell. L'agost de 1876, Marc l'informava que ja no li quedaven reserves i que estava preparant una altra
expedició de taps.
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LES RELACIONS A CUBA

LES RELACIONS AL BAIX EMPORDÀ

lA SOCIETAT BASSA I ROCAS

Isidre Bassa i jaume Rocas

Francesc Riera

Remedios

Llofri u

Eugeni Tauler
ElS AMICS DE CONFIANÇA

Llofri u

joan Rocas Romaguera

Salvi Cals

Llofriu - L'Havan a - Llofriu

Pa lafr ugell

Tomàs Pruneda
Llofriu - L'Havana - Llofriu

AMICS I CONTACTES A CUBA

Maria jofra de Pruneda
Llofriu

Salvio Roura
Palafruge ll

Salvi Abellí
Llofriu

joan Bofill
Sant Feliu de Boada

Baudili Cantó
Torrent

jaume Castelló
Pa laf rugell

Francesc Vives
Peratallada

Miquel Tauler
Matanzas

Pere Pruneda
Cuba - Bejucal - L'Havana

joan Romaguera
Cardenas ISabanilla la Palma)

Manuel Landin
Macagua (lngenio la Sociedad)

josep Puig
Cienfuegos

joan Alsina
L'Havana - Pozas

La xarxa migratòria de Joan Bassa
i les relacions veïnals
La xarxa migratòria de Joan Bassa no comprenia tan sols la seva família. Velns de Llofriu, Torrent, Vall-llobrega
o Sant Feliu de Boada van enrolar-se en un vaixell transatlàntic gràcies a les gestions fetes per l'americano des
del despatx de la seva botiga de l'Havana. No creiem que sigui només casual que aquests emigrants fossin dels
pobles on la família Bassa tenia o havia tingut propietats i terres.
Llofriu, castigat per reiterades crisis agrícoles, va ser un dels punts d'on van sortir més emigrants de
Palafrugell. Abans de Joan Bassa havien abandonat el poble uns quants. La consulta de dos fons personals ha
permès identificar els germans Francesc i Josep Jofra Rovira i Pere Rocas i Roig, que van emigrar a Cuba.
D'un d'aquests dos germans, en Francesc Jofra Rovira, en podem seguir el rastre gràcies al fons
patrimonial Suñer i a la cessió de documents i fotografies que, darrerament els descendents han fet a l'Arxiu
Municipal. Francesc Jofra va marxar a l'Havana, on va conèixer una emigrant canària, María Jesús Crespo, natural
de Puntallana (illa de La Palma). A Cuba la parella va tenir tres fills, Isabel, Maria Llul"sa i Francesc, i es van casar
a la ciutat de Santa Cruz de la Palma l'any 1866. A l'Havana, Francesc Jofra va comprar dos terrenys, un solar
sense edificar al barri de Vives, a la cantonada de la Calzada de Vives i el carrer Alambique, on va construir una
casa i un accessori, i un altre al barri de Dragones, on va reformar una casa situada a la cantonada dels carrers
San Rafael i Escobar. El projecte de construcció de la primera casa, d'obra nova, al barri de Vives, data de 1862
i Francesc Jofra hi fixà la seva residència. La reforma de la segona, al barri de Dragones, de 1863 va permetre
a Francesc Jofra obrir-hi una botiga, De fet, es tractava d'una reforma d'una bodega ja existent, que Francesc
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El mas de cal Marxant, a Llofriu. Aquí va néixer
Irene Rocas ellD d'agost de 1851.

Bodega de Francesc Jofra, després de la reforma,
a l barri de Dragones de l'Havana.
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Jofra va adquirir l'any 1857 a José Gira!. Les dues propietats van passar a l'únic fill baró del matrimoni, Francesc
Jofra Crespo, l'any 1875,
El periple d'un altre emigrant de Llofriu que va fixar la residència a l'Havana abans de Joan Bassa el podem
reconstruir gràcies a Guillem Rocas, que amablement va cedir-nos documentació del seu besavi, AI dors d'una
fotografia d'aquest indià, Pere Rocas Roig, hi ha una breu biografia d'ell, on un dels quatre fills que va tenir amb la
seva dona, força més jove que ell, ens explica que els seu primer intent d'embarcar-se cap a Amèrica va ser frustrat:
«Nasqué a Llofriu (Palafrugell) l'any 1832, Contragué matrimoni l'any 1887, Morí a Palafrugell el dia 1 de
juliol de 1913 a l'edat de 81 anys,
Fill de família nombrosa (13 germans) emigrà a l'Havana amb un veler que naufragà el dia 13 de desembre
(nit de Santa Llúcia) i se salvà nedant a les costes d'Algecires , Repatriat, tornà emigrar amb un vapor des de
Palamós , retornant a la pàtria després de 36 anys d'absència, Va contraure matrimoni en arribar a Palafrugell
amb la Maria Arenas Rocas procedent també de Llofriu, En produir-se el casament la dita Maria tenia 18 anys, i
ell tenia una edat considerable, 55 anys, Es va retirar a Palafrugell ric, amb una renda d'un duro diari que sabem
que en aquella època el que podia tenir un duro de renda diari se'l considerava un home adinerat»,
Pere Rocas havia emigrat a l'Havana el 1849, amb 17 anys, on va obrir una bodega, AI seu retorn, els
guanys li van permetre invertir en la compra d'unes tretze vessanes de terra a Llofriu i Sant Joan de Palamós
i va comprar unes terres a la zona del Brugarol que li suposaven uns ingressos d'unes 2,600 pessetes anuals
en forma de censos, La quantitat de diners que va aconseguir reunir li va possibilitar dedicar-se també al negoci
dels préstecs,
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La tela decorativa que tenia Pere Rocas a la
bodega de I·Havana.
COL. GUI LLEM ROCA5 .

Pere Rocas Roig, natural de Llofriu, va obrir
també una bodega a I·Havana. Va ser un dels
primers de Llofriu d'emigrar a Cuba.
AMP. CO L . GUILLEM RO CAS.

A l'Havana, tots els velns de Llofriu es coneixien, sabien on residien i transmetien la notícia quan algun
company seu estava a punt de desembarcar al port. Així, segurament, tant els Jofra com Pere Rocas havien entrat
en contacte amb Joan Bassa i amb una altra nissaga dels Rocas, Joan Rocas Romaguera, Jaume Rocas i l'oncle
d'aquests dos, Jordi Romaguera Bruguera . Joan Rocas, nascut el 10 d'octubre de 1843, va fer diversos viatges
d'anada i tornada a Cuba i va ser amb aquest últim un home de referència per a la gent que volia sortir de Llofriu
cap a l'Havana. Com a mínim va fer tres viatges a Llofriu, abans d'instal·lar-se definitivament al poble per viure de
rendes . El seu primer viatge va ser el 1860, el segon, el 1868, acompanyant Isidre Bassa i un tercer, l'octubre de
1875. Com Joan Bassa, va inscriure's al cos de voluntaris de l'Havana, concretament al cinquè batalló.
Rocas va emigrar a l'Havana l'any 1860, després que el pare d'un veí seu, Francesc Riera, escrivís a
Joan Bassa que el seu fill Josep Riera juntament amb tres joves més del poble, Joan Rocas, Antoni Surís i Narcís
Banyeres, estaven disposats a abandonar el poble. Tots quatre eren molt joves. Joan Rocas, per exemple,
acabava de fer els disset anys. Van salpar de Barcelona el 10 d'octubre de 1860 a bord d'un vaixell de vela, la
fragata Josefa. En la carta adreçada a l'Havana, Francesc Riera manava a Joan Bassa que saludés companys del
poble que ja residien a l'Havana: eren Pere Rocas i Roig, els tres germans Sagrera, els germans Pere, Tomàs i
Jaume Pruneda i «els altres del poble». Segurament, algun d'ells, que s'havia instal·lat a l'Havana abans o en el
mateix moment que Joan Bassa, havia actuat de pont perquè aquest hi emigrés. En qualsevol cas, un cop allà,
començava la tasca dels familiars de Llofriu per esbrinar si els seus fills ja estaven col·locats i es trobaven bé,
una situació que podia ser angoixant si s'allargava gaire o no arribava l'esperada carta de l'Havana. Així, Francesc
Riera, un mes després que hagués marxat el seu fill Josep, escrivia, preocupat, a Joan Bassa dient-li que ignorava
el destí final del seu fill, i desitjava saber si estava treballant i es trobava bé. No va ser fins a l'hivern o la primavera
de l'any 1861 quan va arribar carta de Cuba. Es va assabentar que estava treballant de dependent en una botiga
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Jordi Romaguera Bruguera, vestit amb l'un iform e del [os
de Voluntaris de l'Havana. Era l'oncle d'en Joan Rocas, que
va em igrar després que ho hagués fet el seu tiet.

Jordi Romaguera i la seva esposa, retratats a Barcelona.
FOTO IUAN MARTí. AMP. FONS FINA·ROCAS .

FOTO MQRAN Y LÓP EZ . AMP. FO NS FINA-ROCAS.

al carrer Orqueta de l'Havana, una situació que no l'acabava de convèncer, perquè acabava la lletra convençut
que era una feina massa cansada. Cal considerar la possibilitat que aquests quatre joves fugissin de Llofriu per
escapolir·se del servei militar, perquè el juny de 1861 Francesc Riera ja demanava que el seu fill li enviés diners
per evitar el reclutament. Quin millor destí que l'Havana, on Joan Bassa els assegurava la feina?
A més de gent de Llofriu, a Joan Bassa el reclamaven véns de més municipis. Salvi Cals, des de Palafrugell,
per exemple, li demanava el 1861 «que si pudieras buscarme colocasió para trabajar contigo para que somos
tan conocidos [.. .l». No sembla pas que fos Palafrugell, però, el municipi on va escampar més la xarxa migratòria
de Joan Bassa sinó en pobles rurals més petits com Torrent o Sant Feliu de Boada.
A Torrent, Joan Bassa i el seu amic Baudili Cantó van actuar com a homes pont. A l'Havana hi residien
tres germans de Torrent, Baudili , Joaquim i Josep. De Baudili sabem que va obrir una bodega a l'Havana i que el
juny de 1876, després de 21 dies de travessa oceànica , el vapor en què viatjava atracava al port de Cadis . Era,
però, un viatge d'anada i tornada, perquè a finals d'any tornava a ser a l'Havana. Durant aquest temps havia deixat
a Joan Bassa l'administració de l'establiment. Un cop instal·lat definitivament a Torrent, l'any 1880 Baudili tenia
clar que havia arribat el moment de casar·se i animava el seu amic que deixés enrere els anys durs de treball i
s'instal·lés al poble, però ja per no tornar: «Así es que cuando vengas las muchachas te van a caer por delante y

por detras. Aquellas tan nobles que hay en Llofriu, en Palafrugell y alguna en Torrent. Y ahora puedes decir com
tu no te has casado yo es porque mira mucho por unas por una cosa otras pera ahora sí que creo que cuando
vengas ya me halles casado. Tengo tres por escoger una en Torrent, otra en Llofriu otra en Palafrugell. La última
es muy nobliza pera joven de 26 años así es que no falta mas que decidirme en una o en otra». Finalment, Baudili
va decidir·se per la noia de Palafrugell. Va casar·se el mateix any a l'ermita de Sant Sebastià en un cerimònia
fastuosa, típica d'un americano: la noia tenia 29 anys i els nuvis van arribar a invitar 60 comensals.
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Diploma condecorant Joan Rocas, que també va in gressar
a l [os de Voluntaris de l'Havana.
AMP. FO NS FINA-ROCAS.

Joan Rocas Romaguera, amb barba i bastó,
retratat a l'inter ior de casa seva.
FOTO FERR IOL Y CiA. AMP. FONS FINA-ROCAS.

Residint a Palafrugell, Baudili Cantó tornava a reclamar l'ajuda del seu amic Joan Bassa. L'octubre de
1880 s'havia embarcat cap a l'Havana el seu nebot Esteve Noguer, a bord del vapor José Baró, amb una carta
de recomanació del seu oncle . El fet és que van produir-se tibantors entre Esteve i l'oncle Joan, fins al punt que el
primer va abandonar la bodega. Baudili li demanava que se'n cuidés, perquè no tenia diners i havia portat, segons
explicava, la mateixa camisa més d'un mes.
Un altre dels punts amb qui Joan Bassa va mantenir relacions epistolars va ser Sant Feliu de Boada, on
residia també la seva germana Maria, perquè s'havia casat amb un membre de la família Salvà. La persona de
contacte a Sant Feliu era Joan Bofill, que tenia un germà a l'Havana . Bofill va dubtar durant gran part de l'any
1869 si fer el salt cap a Amèrica o no. Per ell, era importantíssim saber abans de deixar el poble si hi havia feina
a l'Havana, perquè els rumors havien escampat la notícia que la situació no era l'òptima per emigrar. En aquesta
mateixa línia s'expressava el seu germà. Joan Bofill, però, va decidir accedir a una font fiable, que també residís
allà. Així, li demanava a Joan Bassa : «mandarme decir los trabajos como estim porque me escribe mi hermano
que estan muy malos [, .. 1 como esta toda eso para determinar lo que voy a hacer porque algunos dicen que la
Habana esta muy mal».
Joan Bassa era també el pont de contacte entre Sant Feliu de Boada i la gent que d'aquí havia passat a
l'Havana. Els familiars del poble volien saber si els seus fills havien arribat bé o no, o d'algun que s'havia aventurat
sense gaire seny: «No sabem os donde ha ida ese que le /laman Feliu Frigola que dicen que esta mas entrampada
que todos los entrampados», escrivia Joan Bofill a Joan Bassa . L'americana de Llofriu coneixia gran part dels
emigrants de Sant Feliu , que el 1869 eren a més del germà d'en Joan Bofill, Joan Roqués, Joan Bruguera, Ramon
i Josep Papell , Narcís Parramon, Salvador Bofill, Vicenç Salomó, Martí Fusted i Jaume Curanta, un nombre
d'emigrants destacat per un poble petit com Sant Feliu de Boada.
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L'ingenio Gabriel. En primer term e , ca rros plen s de canya de s ucre i al
darrere la mansió de ls propietaris.
FOTO RAFAE L R05ELLÓ . "LA ILUSTRACI ÓN E5PA ÑOLA Y AM ER ICANA". FUN DACiÓ ER NEST M ORATÓ.

Joan Rocas i la seva segona muller, Maria Vicens.
FO TO JOAN MARTí. AMP. FON S FINA - RO CAS.

A més de Llofriu, Torrent i Sant Feliu de Boada , a la correspondència de Joan Bassa hi detectem algunes
poques referències de velns de Vall-llobrega i Regencós, a qui va ajudar a trobar feina o bé va facilitar la vida i el s
primers passos durant els primers mesos a l'Havana, que sempre eren difícils per a l'emigrant acabat d'instal ,larse. El 13 d'octubre de 1878, Joan Rocas, des de Llofriu, li parlava de l'Ignasi Dalmau, natural de Vall-llobrega :
«[' .. l hasta la presente es un joven de buena conducta, bien visto y apreciado por todos los que lo han tratado.
Habiendo resuelto pasar a esa con el objeto a dedicarse al trabajo que se le proporcione; y no teniendo algun
pariente o amigo íntimo, aunque creo que lleva otras cartes, si tú lo necesitas o le puedes proporcionar una
colocación te lo agradecera y yo tambiénn.
Per acabar, en una de les primeres cartes conservades , Miquel Tauler, que havia assistit Joan Ba ss a
durant els primers dies a l'Havana , li demanava que anés al port de l'Havana per si trobava dos germans amic s
seus. Els dos joves, que es deien Josep i Pere Roig, venien de Regencós i el seu vaixell, la goleta Brillante, havia
atracat al port el 10 de desembre de 1859. Joan Bassa tenia l'encàrrec de dir-los que el seu protector, Miquel
Tauler, que havia garantit als seu pares trobar-los feina, ja no vivia a l'Havana sinó a Matanzas. Miquel Tauler li
havia confiat que un cop a l'Havana no els faltés res: «[' .. l desearía que los recibieses y que si me quisieran venir
a ver también les daras conocimiento por en donde estoy y si te hacen algun gasto yo ya vendré dentro poco que
te abonaré todo lo que sea que sus padres me lo han encargado».
És clar que no tots els emigrants van poder gaudir de la seva hospitalitat. Les complexes relacions
familiars, les simpaties i les antipaties feien que a vegades això no fos possible. L'amic Baudili Cantó li suplicava ,
des de Torrent, el 1876 que «si ha venido mi sobrino, el que tú sabes, si viene por mi no lo tengas ni un día en
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El carrer Irene Rocas, ~ l'interior del nucli de Llofriu,
un poble de pagès amb passat cubà.

Vista del Baix Empordà.

tu casa ni hagas nada por él [. .. l». Fins i tot, que l'aventura migratòria arribés a bon port podia dependre de la
voluntat d'una sola persona. El mateix Joan Bassa, per exemple, va pagar el bitllet i va col·locar força gent de
Llofriu a diversos llocs de treball de l'Havana, però també va estroncar els somnis juvenils d'adolescents que
aspiraven a fer-se un lloc dins la colònia empordanesa de la ciutat. Aquest és el cas de Lluís Riera , a qui el maig
de 1867 li va denegar el pagament del bitllet del vaixell que l'havia d'haver dut al Carib.
En definitiva, les funcions de Joan Bassa a l'Havana es poden concretar en quatre punts. En primer
lloc, va transmetre la informació necessària per decidir-se a emigrar, una decisió que no era individual sinó
subjecta gairebé sempre al grup familiar. Joan Bassa i les relacions familiars i de velnatge que va establir van
possibilitar reduir així els riscos i les incerteses de l'emigració. En segon lloc, va ajudar a accedir a la primera
feina emigrants de Llofriu i del seu entorn més proper, pagant-los fins i tot el bitllet d'anada a Cuba, un decisió
que no era altruista, perquè Joan Bassa també obtenia beneficis amb la col· locació de la gent del seu entorn, tot
i que la correspondència no acaba de concretar com. En tercer lloc, va desenvolupar tota una sèrie d'activitats
de suport, no exclusivament a la gent de la seva xarxa, per poder moure's per l'Havana o per Cuba, especialment
durant els primers mesos de l'emigració, facilitant-los per exemple l'accés al primer habitatge. Joan Bassa era
part important dels llaços de solidaritat entre membres d'una mateixa família o d'un mateix poble que van fer
possible, a més de la seguretat de trobar feina abans de desembarcar, que els primers passos per Amèrica
fossin més segurs. En quart lloc , de la mateixa manera que transmetia la informació abans de l'emigració,
també ho continuava fent quan aquesta ja s'havia produït. D'aquesta forma eliminava les incerteses de la sempre
temuda travessa de l'Atlàntic i alleujava les preocupacions de la família per saber si el seu fill ja s'obria camí al
nou continent. Només així es podia garantir que la xarxa migratòria no s'esquinçava.
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Llicència d'obres de la
reforma de la façana
d'El Mercantil demanada
per Martí Peya l'any 1904.
AMP. FONS AJUNTAMENT OE
PALAFRUGELL .

Eva Casals Blasco

El llegat dels indians
Fonts de documentació
El tema del patrimoni cultural llegat pels indians a Palafrugell és un àmbit d'estudi recent Si bé hi ha publicacions
locals que ens aporten informació del moment històric, en què es fa referència al període colonial, en l'àmbit del
patrimoni cultural la informació es troba força dispersa, exceptuant alguns casos com el llegat de Josep Torres
i Jonama o les havaneres,
L'objectiu d'aquesta darrera part del llibre ha estat, en primera instància, recopilar la informació existent
sobre el patrimoni cultural indià a les publicacions locals i aprofundir en el coneixement del patrimoni arquitectònic
generat pels indians a Palafrugell, a partir d'una recerca en les llicències d'obres concedides per l'Ajuntament a
l'època , la consulta del registre fiscal d'edificis i solars de l'any 1894 i la consulta del fons Bassa-Rocas,
L'Arxiu Municipal de Palafrugell conserva el testimoni dels descendents d'aquells indians i de gent gran del
municipi que han anat aportant informació transmesa de forma oral pels seus avis o per la documentació familiar,
La memòria oral ens va ajudar a fer una identificació dels edificis dels quals hi havia indicis que fossin indians -és
a dir, que el seu promotor va fer les amèriques- i posteriorment se n'ha ampliat el coneixement a partir de la
consulta dels fons documentals, La memòria oral també ha estat el vehicle que ens ha fet arribar les anècdotes
que incloem en aquest tema , Un exemple de casa indiana identificada gràcies a la memòria oral és can Dalmau,
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Casa de L'indià Tomàs DaLmau. Carrer Torres Jonama. 86.

que va ser propietat de Tomàs Dalmau . En aquest cas del propietari tan sols sabem que va fer les amèriques; la
casa d'estil noucentista es troba al carrer Torres i Jonama, 86.
També es va consultar el Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell (en
endavant PEPIPH), amb els següents objectius: consultar el nivell de informació dels elements identificats com
a indians en la recerca prèvia a partir de les notícies històriques que figuren a la fitxa; esbrinar el número dels
edificis dels quals tan sols disposàvem del carrer on estaven ubicats i comprovar que els béns que formen part
del patrimoni indià de Palafrugell estan catalogats al document i, per tant, protegits per la normativa aplicable .
AI mateix temps es va dur a terme el treball de camp per valorar in situ les característiques arquitectòniques
dels edificis així com el seu estat de conservació en el moment en què es va fer la recerca.
A més d'aquestes fonts de informació hem comptat amb el testimoni de l'escriptor i cronista Josep Pla,
que en la seva obra ens dóna a conèixer de primera mà la vida social del Palafrugell de principis del segle xx, quan
encara era molt present la petja dels indians en la memòria col·lectiva. Ens desvela a El quadern gris fragments
de la vida d'alguns indians de Palafrugell com el seu tiet Esteve Casadevall o l'industrial del suro Josep Torres i
Jonama. Les seves paraules ens mostren amb detall com eren els dies d'estiueig dels indians al Canadell.
La visió de Josep Pla sobre el tema ens porta a reflexionar sobre la figura dels indians en l'imaginari
col ·lectiu. L'impacte que va tenir la seva experiència en la societat del moment, que es preguntava què havien fet
per poder pagar el viatge a Amèrica o com s'havien enriquit allà . El desconeixement de les activitats que havien
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Capçalera del diari "El Palafrugellense".
AMP. FONS FINA - ROCAS.

dut a terme aquests personatges a milers de quilòmetres de Catalunya els va dotar d'un cert misteri, i va promoure
que es generés tota una sèrie de tòpics entorn de la seva figura que encara avui perviuen en la memòria popular.
Els fons documentals conservats als arxius permeten al pacient historiador anar descobrint i relacionant
els diferents aspectes que conflueixen en la figura dels indians. Sense aquest valuós patrimoni documental i també
bibliogràfic resultaria impossible reconstruir el nostre passat. Dins d'aquests fons documentals cal parar esment
als fons fotogràfics: daguerreotips, plaques de vidre, postals o fotografies d'estudi que tenen l'extraordinària
capacitat de transportar-nos amb un cop d'ull a temps i formes de vida passades .

El retorn a casa
El final de l'aventura d'ultramar és Catalunya. Tot i que els emigrants i comerciants podien passar dècades a l'altra
banda de l'Atlàntic, amb el temps no perdien la seva identitat; ben al contrari, la refermaven prenent el poble
d'origen com a referent de les seves arrels . El comerciant Martí Serra i Ave llí en el seu testament fet a Nueva
Guatemala (que es conserva a l'Arxiu Municipal) es refereix a Palafrugell com la seva pàtria.
La relació i comunicació amb Catalunya es mantenia viva tot i la distància. Com hem anat veient al llarg
del llibre, els indians es cartejaven amb familiars i amics de Palafrugell i les notícies es transmetien de primera
mà quan algun d'ells visitava el poble natal. Que marxessin a Amèrica no vol dir que no tornessin mai . Podien
fer diferents viatges d'anada i tornada per visitar Catalunya, retrobar-se amb familiars i amics i possiblement
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Plànol acolorit de les propietats que
tenia l'indià joan Frigola a l'Havana, als
carrers [armen, Gloria i Esperanza.

Detall del plànol on apareix la signatura de
l'autor del dibuix, el matei x joan Frigola
COL. JOAN FRIGOLA I JORDÀ.

COL . JOAN FR IGOLA I JORD À.

El senyor joan Frigola, nét de l'indià joan Frigola Sagrera,
va realitzar un "Viatge a Cuba l'any 1993 seguint la petja
de la història familia !. A la fotografia apareix ell davant
de la propietat que tenien al carrer [armen, 306.
COL . JOAN FRIG OLA I JORDÀ.

preparar la tornada. Durant els anys d'estada a Amèrica, aquells que gaudien d'una posició econòmicament
estable enviaven diners i presents a la família, aprofitant el viatge d'algun company. Manuela Bosch enviava una
carta al seu fill Joan Bassa, que estava a l'Havana, el 7 de juliol del 1874 i li deia: «Sabara que ya he recibido el
pañuelo de abrigo y al mismo tiempo as tenido muy buen gusto que por mi me parece demasiado hermoso que
cuasi no me atrevo a lIevarlo».
Era habitual que els indians se subscrivissin a les publicacions locals, com el cas de Joan Rocas, que
estava subscrit a El Palafrugellense, per mantenir-se al dia dels esdeveniments locals. De fet, la col·lecció
d'aquesta publicació que es conserva a l'Arxiu Municipal era propietat d'aquest indià.
Els palafrugellencs que marxaven a Amèrica deixaven enrere la família i en alguns casos alguna propietat.
El 5 d'abril de 1880, set anys abans de marxar a Cuba, Narcís Cruanyes demana permís per «edificar una parte
de casa de planta baja en el cuerpo de tierra que posee en el territorio llama do Clos d'en Fina». El seu testimoni
ens confirma que els indians no sempre marxaven, com es diu popularment, amb una mà al davant i l'altra al
darrere, sinó que en molts casos iniciaven l'aventura amb una situació econòmica mínimament solvent.
L'indià preparava la seva tornada a Catalunya curosament. A Amèrica tenia dues opcions: liquidar els béns
i tornar amb el capital aconseguit o donar poders a algú de confiança, deixant en bones mans les propietats i
negocis per seguir recollint els fruits dels anys de treball i dedicació. Tenir un o més immobles llogats i una botiga
funcionant garantia una tornada econòmicament còmoda per a ells i la seva família.
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Però no tots els indians que van marxar van aconseguir fer fortuna i no tots van tornar al seu país d'origen;
bé perquè van perdre la vida a Amèrica o perquè simplement s'hi van quedar. Alguns palafrugell enes escollien
Barcelona per establir-s'hi al seu retorn, per les oportunitats comercials que oferia la ciutat, com Rafael Jofra Fina .
Altres com Josep Torres Jonama va escollir Niça per instal·lar-s'hi amb la seva família per motius de salut. Però
el vincle amb el poble d'origen es mantenia sempre viu, com anirem veient.
Fem un breu incís al retorn dels indians des d'un punt de vista social. El seu retorn significa el reagrupament
de les famílies, la tornada dels fills a casa. Per a l'indià representava començar una nova etapa i deixar enrere
els anys allunyats de la seva terra . Aquell va ser el moment per retrobar-se amb els amics d'aquí i aquells amb
qui havien establert relacions quan estava a Amèrica. Anaven al teatre, assistien a conferències i no faltaven a
les sempre animades festes majors. També eren aficionats als balls que s'organitzaven habitualment als casinos
per integrar-se així a la vida social del poble. Aquests esdeveniments, a més, permetien a l'indià que havia tornat
solter conèixer millor les noies de Palafrugell i rodalies cercant una bona dona per casar-s'hi .
El primer casino documentat a Palafrugell va ser el Casino de Amigos, també conegut com a Caté de
Amigos o amb el nom popular de La Crosta. Aquest es troba documentat en la relació de societats existents a
Palafrugell que va fer l'Ajuntament l'any 1862; juntament amb La Laboriosidad, Palafrugellense i La Fraternitat.
El Casino de Amigos va ser impulsat pels comerciants i la burgesia local de l'època, gran part enriquida
amb la indústria del suro però també integrada pels indians. L'indià Esteve Casadevall , oncle de l'escriptor
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El Mercantil era un dels casinos de Palafrugel l a
principis del seg le xx. S'hi organitzaven diferents
activitats culturals i de lleure.

Plànol de la reforma de la façana
d'El Mercantil. L'indià Martí Peya n'era
el propietari i demanava e l permís
d'obra l'an y 1904.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

palafrugellenc Josep Pla, en va presidir la junta directiva l'any 1883. L'objectiu de l'entitat, de la qual se sap que
va funcionar de 1853 a 1889, era proporcionar als socis relacions amistoses, comercials i diversions. Com es
recull a la publicació local El Palafrugellense del 20 de gener de 1884, «durante estos dos días de fiesta, habra
baile de sociedad en el Casino de Amigos con la acreditada Orquesta Vella y baile de entrada o abono en la Sala
del Teatro con la orquesta nuevamente organizada» ,
La participació activa dels indians en la vida cultural del lloc on retornaven és una dinàmica que Palafrugell
comparteix amb altres municipis, com per exemple Begur, on els indians van promoure el Casino Cultural.

El patrimoni cultural dels indians
A les pàgines que segueixen a continuació veurem que els beneficis obtinguts del treball a Amèrica es van invertir
a Catalunya de diverses formes, com la compra d'immobles: solars, cases o terrenys, en alguns casos convertits
en hortes. La inversió en terres era un valor segur, ja que les arrendaven i n'obtenien un rendiment constant. Així
ho va fer l'indià Joan Frigola amb les hortes que va comprar al seu retorn. Però a més, els indians invertien el
capital en altres negocis a Catalunya, com la indústria del suro .
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Vista general de l'horta del mig de l'indià Joan Frigola a Santa Margarida ,

Aquells homes van contribuir a millorar urbanísticament el municipi, van edificar cases noves i van reformar
les antigues, Però també van impulsar l'economia local amb els seus negocis i van contribuir a millorar els serveis
de Palafrugell, amb la reforma i creació d'infraestructures,
Els indians tornen a casa més rics i cultivats, aporten al país no tan sols capital sinó el seu esperit
emprenedor, la seva experiència en el comerç i el seu compromís vers la societat del moment. Cal aclarir que el
terme indià aplicat al patrimoni, en el nostre cas, no és emprat per definir un estil arquitectònic sinó un període
històric de relacions amb Amèrica i un grup social nascut a recer del comerç marítim ,
Plantegem el coneixement del patrimoni cultural de Palafrugell des d'un punt de vista temàtic, en funció
de la relació que tenen els béns culturals amb el fet indià i les relacions entre Catalunya i Amèrica, Així obtenim
com a resultat un conjunt patrimonial divers i heterogeni que ens permet donar a conèixer la història local de
forma transversal. Fiquem dins del mateix calaix edificis, mobles, havaneres, frases fetes, receptes, productes
o costums com fer la copa, el cafè i el puro després d'un bon àpat, ja que són elements del nostre entorn més
proper, de la nostra cultura, on és present directament o indirecta la petja americana, ConstrU¡'m el discurs
seguint el fil de la història, a partir dels testimonis materials i immaterials d'una època i d'una societat, que han
estat preservats al territori per la comunitat que hi viu, com a part significativa del seu passat, de la seva identitat.
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El mundo de l'indià Joan Bofill i Rocas.
COL ANTONI BOFILL.

Els mundos podien portar les
inicials de l'indià. A la imatge,
e l mundo de Joan Frigola.
COL . JOAN FRIGOLA JORDÀ.

Els baguls portaven una nansa a
cada costat per facilitar
el transport, i també un pany
per garantir la seguretat dels
objectes personals que hi
guardaven a dins.
COL . GUILLEM RQC A5

La finalitat de l'estudi realitzat ha estat principalment recuperar el valor històric d'una part del patrimoni
cultural local. No s'ha aprofundit, per exemple, en el coneixement del seu valor artístic, entre d'altres aspectes
interessants d'aquest ric patrimoni que esperem que en un futur se segueixin investigant.
Tanquem aquesta introducció al patrimon i indià amb alguns elements patrimonials molt significatius. El
mundo o bagul era el moble que acompanyava el viatger en la seva experiència americana, allà on guardava,
tancades amb pany i clau les seves pertinences personals abans no es va introduir l'ús de les maletes a finals
del segle XIX. Afortunadament alguns d'aquests mobles de factura popular, que es guardaven quan no se'n feia
ús a les golfes de les cases, han estat conservats pels descendents d'aquells indians. En aquestes pàgines en
mostrem tres: el mundo de Joan Bofill i Rocas, un indià de Palafrugell que l'any 1896 tenia botiga al barri de
Peñalver de l'Havana (BOFILL, P., LLEDÓ, A., 1999, p. 64); el bagul que Joan Frigola Sagrera va traginar fins al
port de l'Havana el dia del seu retorn i el de Pere Rocas, possiblement una modernitat per a l'època ja que aquest
ind ià hi va col·locar amb gran encert unes rodetes metàl·liques a la base que facilitaven el seu transport.
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Detall de les rodetes metàl·liques
del mundo de l'indià Pere Rocas.
COL. GUILLEM ROCA5 .

La palmera s'ha convertit en un símbol de
la petja dels indians a Catalunya. La de la
imatge es troba a le s esco les Torres i Jon ama.

Un altre dels elements significatius que van arribar d'Amèrica van ser algunes plantes, arbustos i arbres
que els indians plantaven als seus horts i jardins. La palmera és una de les més conegudes. De fet, s'ha convertit
en un símbol que identifica les cases d'indians, malgrat que no totes les cases que tenen palmeres són indianes,
ja que en molts casos les palmeres hi van ser plantades molts anys després. Probablement, però, van ser els
indians els que van promoure el seu ús als jardins de l'època. N'hi havia de diverses espècies. També es va
introduir el castanyer d'índies (Aesculus hippocastanum) i la buguenvíl·lia (Bougainvillea spp), que avui en dia és
present en molts jardins. Originària del Brasil, Colòmbia i Sud-amèrica, va ser portada a Europa al segle
botànic francès Commerson .

XIX

pel

A Catalunya es conserva el parc Samà, ubicat entre els termes municipals de Cambrils i Montbrió del
Camp, un jardí romàntic que va ser promogut per l'indià Salvador Samà i Torrens, marquès de Marianao. El
projecte va ser encarregat a Josep Fontseré i Mestre, autor del parc de la Ciutadella de Barcelona, i Antoni Gaudí
va ser el seu ajudant.
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Detall de les inicials del promotor Esteve CasadevaLl a la Llinda d'una finestra
de la seva casa al carrer de la Font, i la data de construcció 1868.

A Palafrugell , igual que en altres municipis com Sant Pere de Ribes o Begur, els indians acostumaven a
tenir un jardí o una horta. Com que les plantes i els arbres pateixen les inclemències del temps, són elements
efímers, i molts s'han perdut. Antoni Bofill, nét de l'indià Joan Bofill, recorda que el seu avi va portar de Cuba
llavors de mariallUisa, de safrà i de casca;, tot i que aquestes plantes ja es cultivaven a Catalunya. Les que hi havia
a l'hort del senyor Bofill eren vingudes d'Amèrica , El cascai i la mariallu'isa eren plantes que tenien un ús medicinal ,
i el safrà s'utilitzava per condimentar.

El patrimoni arquitectònic
Per tal d'aprofundir en el coneixement del patrimoni immoble que van generar els indians amb la seva tornada
d'Amèrica, emprem com a referència el llistat elaborat per Jordi Turró. Es va fer una cerca dels noms del llistat
al registre fiscal d'edificis i solars de l'Ajuntament de Palafrugell del 4 de febrer de 1894 per detectar el nombre
d'indians retornats que pagaven contribució per les seves propietats a l'Ajuntament. S'hi van trobar nou propietaris
que havien fet les amèriques: Joan Bassa Bosch, Francisco Bofill, Pedro Ferrer Mascort, Bernat Ferriol, Josep
Ferriol, Joan Frigola Sagrera, Rafael Jofra Fina, Sebastià Jordi Carreras i Joan Rocas Romaguera. Cal apuntar que
en els casos en què no es coneix el segon cognom de l'indià i que hi ha un dubte raonable sobre si havia fet les
amèriques o no, ja que a vegades existeixen dues persones amb el mateix nom i primer cognom, no s'han inclòs
en aquesta relació per evitar confusions.
La següent consulta realitzada va ser una recerca sistemàtica de les llicències d'obres concedides per
l'Ajuntament de Palafrugell a partir de l'any 1861, emprant com a referència el llistat d'indians abans esmentat.
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-------- -- - -- - - "-Plànol de la casa que volia edificar l'indià Martí Serra Salgas l'any 1883.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.

Sobre l'aclariment dels noms descrit anteriorment, cal apuntar que en el cas dels registres d'obres hi ha el mateix
dubte. Així, dels 33 noms identificats a la primera recerca, amb un total de 40 llicències d'obres i 34 plànols
associats, finalment hi incloem només 14 indians, per la seva rellevància dins el tema estudiat.
En relació amb la documentació associada a aquests indians consultem 23 llicències d'obres i 18 plànols
que daten de l'any 1867 al 1904. En alguns casos o bé només trobem la llicència o només trobem el plànol de
la intervenció. Fent valoració dels plànols, tot i que en alguns es detallen els elements decoratius de l'edifici, la
majoria són simples alçats de l'estructura de la casa, dibuixos de les façanes, que ens informen dels cossos i
les plantes dels edificis, segons es van planejar en origen. En aquests plànols hi consta l'escala, la signatura del
mestre d'obres, la del propietari i la data d'aprovació de la llicència d'obres, encara que en alguns casos manca
alguna d'aquestes informacions.
La informació que ens ha aportat aquesta recerca ens permet conèixer alguns aspectes del patrimoni
arquitectònic palafrugellenc. Hem pogut datar el període de construcció d'algunes cases indianes. Pel volum de
llicències concedides per noves construccions, hem comprovat el bon moment econòmic que va viure la vila a
finals del segle

XIX i

un aspecte ben interessant és que s'han identificat els mestres d'obra que van construir i

reformar les cases de la burgesia del moment. Tan sols hem pogut documentar el mestre d'obres Josep Ferrer i
Bataller, però atesos els resultats valdria la pena investigar més el tema. Aquesta recerca , però, ens ha aportat
ben poca informació en relació amb els propietaris , mancança que ha estat resolta amb les publicacions locals
i la memòria oral.
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Casa de l'indià Esteve Casadevall
al carrer de la Font, 31.

El nucli urbà
A partir de les intervencions que se'ns descriuen a les llicències d'obra, podem conèixer algunes de les propietats
que tenien els indians a Palafrugell i valorar si aquests havien tingut més o menys èxit en l'aventura americana en
funció del volum del patrimoni i les dimensions de les cases,

Martí Serra Salgas: tornar amb un petit capital
En el cas que haguessin aconseguit un petit capital podien fer-se una casa per viure-hi ells i la família, Acostumaven
a ser cases senzilles, d'un cos i una planta que queden lluny dels grans palaus que van construir els indians en
altres poblacions com Vilanova i la Geltrú o l'Arboç. Martí Serra Salgas, comerciant de Palafrugell, exposa el 16
d'agost de 1883: «deseando edificar una casa de un solo cuerpo y planta baja» al lloc conegut com a camp de
n'Aleas. I de vegades el capital americà només donava per reformar la casa . Narcís Plaja era propietari d'una casa
al carrer de la Font. El 4 de juliol de 1890 demana permís per modificar-la .

Martí Peya i el Cercle Mercantil
Si els anys de treball havien complert les expectatives de l'indià podien ser grans propietaris com Martí Peya , un
comerciant que va marxar a l'Havana a la primera meitat del segle

XIX,

Entre 1896 i 1904 demana permís d'obres

a l'Ajuntament per quatre intervencions. AI carrer de la Caritat edifica una casa l'any 1896 d'un cos i dos pisos.
L'obra la dirigeix Joan Solibera , AI carrer Sagunt construeix l'any 1900 una casa d'un cos i un pis. L'obra la dirigeix
Francesc Ferrer i Peya. AI carrer Quatre Cases reforma una paret i aixeca un pis en un terreny de la seva propietat
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Interior del restaurant Pa i Raïm
al carrer Torres i Jonama, 55

l'any 1903. L'obra la dirigeix Fèlix Mundet. I per últim, a la plaça Nova demana permís per reformar la façana
d'una casa de tres pisos l'any 1904. L'obra la dirigeix Fèlix Mundet. Aquest darrer edifici és El Mercantil. Segons
les notícies històriques recollides al PEPIPH, el projecte de l'edifici existent a l'Arxiu Municipal porta la data de
1877, el propietari era J. Peya i el mestre d'obres va ser Josep Ferrer Bataller. Així, la intervenció promoguda
per Martí Peya Salgas coincideix amb la data de fundació de la societat recreativa Cercle Mercantil (plaça Nova,
5), el 1904.
La meitat de les llicències demanades en aquell període a Palafrugell són per a noves construccions. Les
altres són reformes de cases i de les façanes i d'altres més simples com la construcció d'una paret, d'una tanca
o l'obertura d'una porta .
Les cases de nova construcció que es feien els indians adoptaven els estils del moment. Des del
neoclassicisme fins al noucentisme, passant per l'eclecticisme propi de l'època. Una característica comuna és
que gairebé sempre tenien un espai exterior, per fer vida a l'aire lliure, ja fos un pati o un jardí.

Esteve Casadevall
Els edificis neoclàssics són en conjunt austers, i tan sols trobem decoracions a les balconades en forma de
mènsules fetes de terracota i als elements de ferro forjat com les reixes . És habitual trobar les inicials del
propietari a la llinda de la porta principal i l'any de construcció. Podem posar com a exemple la casa d'Esteve
Casadevall i Pareras del carrer de la Font, 31. Aquest indià demana llicència d'obres el 28 de juliol de 1874 per
construir una casa i l'obra la va dirigir Josep Ferrer Bataller. A la llinda de la porta principal de l'edifici hi trobem
les inicials E.C. del promotor i una data, 1868, que no es correspon amb la data de la llicència.
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Retrat d'Esteve CasadevaLL Pareras, oncle
de l'escriptor palafrugeLLenc Josep Pla.

Interior del restaurant Pa i Raïm
al carrer Torres i Jonam a , 56.

AMP. COL. FRANK KR EEL.

Esteve Casadevall era el tiet indià de l'escriptor Josep Pla i podem reconstruir part de la seva història
gràcies als escrits del seu nebot, especialment a El quadern gris. Josep Pla el descriu així: «Portava levita, barret
de copa, sabates de xarol i un bastó negre, brunyit, amb un pom d'ivori com una boieta de billar. Escrivia amb
una cal·ligrafia admirable. Era alt, sec, una mica encorbat.» (Pla, J. 2010, p,92)
Esteve Casadevall va néixer a Palafrugell l'any 183l. Era fill de Pere Casadevall , que era ferrer i tenia
fornal a Palafrugell , i de Rita Pareras, la seva primera muller, «El fill del seu primer llit, Esteve Casadevall i Pareres,
emigrà a Cuba i féu una fortuna considerable (per l'època) amb el tabac», com diu Josep Pla . «Tinc la impressió
que a la família hi hagué durant molts anys una viva admiració pel senyor Esteve Casadevall, per la fortuna que
portà de Cuba , Una vegada tornat del país, es casà amb una senyora distingida i beata, donya Beatriu Girbal. No
tingueren pas fills .» (Pla, J. 2010, p.92). Esteve també va invertir en la indústria del suro per tal de fer rendir el
capital obtingut.
A la seva mort, l'any 1895, una tercera part de la fortuna va ser heretada per Maria Casadevall , la mare de
Josep Pla. Dos anys més tard de la mort d'Esteve, el8 de març de 1897, neix Josep Pla, fill de la seva germana,
a la casa núm , 49 del carrer Nou, on els seus pares, Antoni Pla i Vilar i Maria Casadevall i Llach, vivien de lloguer
mentre es feien la casa a l'antic carrer del Sol, actualment Torres i Jonama, avui el restaurant Pa i Ralm, ubicat
al número 56. La branca paterna de Josep Pla provenia d'una fam ília de pagesos de Llofriu , que segons diu eren
molt pobres i vivien del conreu de la vinya , Entenem que gràcies a aquesta herència la família Pla va poder gaudir
de certes comoditats, com fer-se una casa i donar una bona educació als fills. Així, doncs, aquestes dues cases
d'estil neoclàssic van ser fetes amb el capital americà d'Esteve Casadevall.
Reprenem un altre interessant fragment d'EI quadern gris: «En una calaixera he trobat molts papers
familiars -tots ells relacionats amb la meva branca materna i amb el senyor Esteve Casadevall concretament.
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Vivenda que es va fer construir L'indià Joan Rocas Romaguera
aL seu retorn, ubicada aL carrer Torres i Jonama, 61.

M'ha semblat comprendre que abans que el senyor Casadevall anés a Cuba, ja hi havien anat uns seus oncles amb
un resultat magre, per cert. I dic magre, perquè cap d'ells no tornà a fer d'americano per aquests carrers. Només
un féu un viatge esporàdic i escriví unes notes sobre Palamós» (PLA, J. 2010, p. 137). Així, Esteve Casadevall no
va ser el primer que va fer les amèriques, però sí l'únic de la família que va fer-ho amb èxit. La fortuna americana
de Casadevall també va servir per construir una caseta al passeig del Canadell de Calella i per realitzar diverses
obres de beneficència com l'asilo llegats a l'Església catòlica, com veurem més endavant.

Joan Rocas Romaguera
Una altra de les dinàmiques que observem a partir de l'estudi de les llicències d'obres és que els indians
s'anaven fent les cases a poc a poc i podien ampliar-les i millorar-les amb el temps . Prenem el cas de Joan Rocas
Romaguera de Llofriu , que tenia bodega a l'Havana i va ser bon amic de Joan Bassa.
Abans de descriure les intervencions que va realitzar a casa seva hem volgut recuperar una anècdota que
ens ha transmès la seva néta M. Lluïsa Fina. La senyora Fina recorda que el seu avi explicava que havia anat a
Amèrica en una caravel·la i que van estar dos mesos navegant abans no van tocar terra. Pel camí les provisions
van començar a escassejar, i Joan Rocas explicava que no havia passat mai tanta gana. Un dia que estaven
preparant bacallà fregit per al capità, Joan Rocas, empès per la fam, en va agafar un tros acabat de sortir de la
paella i perquè no el veiessin se'l va amagar al pit, però aquella vianda estava tan calenta que li va fer una bona
cremada. Ben segur que la travessa de l'Atlàntic a vela devia ser una de les experiències que quedarien gravades
a la memòria dels indians.
Reprenem ara les obres realitzades per aquest indià, que va presentar tres llicències d'obres per a la
construcció de la seva casa del carrer Torres Jonama, 61 , cantonada amb el carrer Anselm Clavé. L'lI de juliol
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de 1890 presenta una sol,licitud per edificar una casa de planta baixa i pis. A la llinda de la porta d'entrada hi ha
les inicials J.R. i l'any 1890. El 23 de maig de 1892 presenta llicència per co ntinuar la casa . En aquella època
entenem que trigaven aproximadament dos anys a erigir un edifici . El març de 1898 torna a demanar permís per
seguir construint una casa de planta baixa i pis, Aquesta intervenció, vuit anys després de la primera llicència
concedida, tot i que no es detalla l'objecte concret, possiblement ampliaria i milloraria alguna de les parts de la
casa per adaptar-la al seu ús. I el 13 de maig de 1898 demana permís per obrir una porta d'un metre d'ample i
2,40 d'alçada en una paret. L'obra la va dirigir Pere Brias Torrent.
A Joan Rocas li devien anar bé les coses perquè es conserva una llicència d'obres delI O d'abril de 1899
per construir una casa de planta baixa en un solar de la seva propietat al carrer Anselm Clavé, just al costat
d'on nou anys enrere ja s'havia fet una vivenda. Finalment el 12 de juliol de 1899 demana el darrer permís per
modificar la façana de la casa en construcció del carrer Clavé. Aquest darrer edifici no s'ha conservat.

Els germans Josep i Bernat Ferriol
Passem ara a Josep i Bernat Ferriol, dos germans palafrugellencs que també havien fet cap a Amèrica i que al
seu retorn es construeixen les seves cases, una enfront de l'altra, al carrer Verge Maria,
Trobem una llicència d'obres del 6 de març de 1903 a nom de Josep Ferriol , que demana permís per
reformar la façana de la seva casa del carrer dels Valls, núm . 11, cantonada amb el carrer Verge Maria. El
director de l'obra va ser Fèlix Mundet. Aquesta intervenció va embellir notablement l'edifici i va atorgar-li una nova
imatge exterior, que mostrava l'èxit del seu promotor. Del conjunt decoratiu destaquen les tribunes i la reixa de la
balconada, testimoni del bon ofici de l'artesà serraller que la va fer, i que desconeixem.
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Plànol que anava adjunt a
la llicència d'obres que Joan Roc as
va demanar a l'ajuntament
el 10 d'abril del 1899.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

Josep Ferriol va invertir
part del capital aconseguit
a Cuba en la reforma de la
façana de la seva casa del
carrer dels Valls, 11.
Plànol de la casa de Josep
Ferriol realitzat per Fèlix
Mundet l'any 1903.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.

Signatura del propietari
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGEL L .

Aquesta casa es troba identificada al PEPIPH com a can Puig, que fa referència al darrer propietari o
com a Forn de Sant Jaume per l'establiment que hi havia a la planta baixa. Segons aquest document la casa de
planta baixa, entresòl, dos pisos i àtic es trobava en molt mal estat de conservació fins al punt que alguns dels
elements decoratius de la façana s'estaven perdent, concretament algunes parts de les columnes de les tribunes.
La restauració feta pels actuals propietaris va recuperar part de la configuració original d'aquesta esplèndida
façana, malgrat que tal com apunta el PEPIPH, «s'han eliminat els vidres de tancament de les tribunes i s'han
deixat obertes. Igualment, l'e stuc original de to vermellós ha estat substitUlt per l'acabat actual de color groc llis,
tot i que es preveia recuperar la coloració original, que només havia estat alterada a la planta baixa del carrer
dels Valls». Avui, la coloració de les façanes s'ha perdut, però formava part de la concepció original de l'edifici.
Gràcies al testimoni de Josep Puig, la família del qual regentava el Forn de Sant Jaume, sabem que hi
havia una gran sala al primer pis amb pintures murals que decoraven el sostre i que no s'han conservat. Explica
que alguns diumenges s'hi feia ball. Una colla de joves, entre els quals hi havia Guillermo Frigola, Joan Frigola
o l'Oriol, compraven galetes i xerès i convidaven algunes noies. En deien el Jardín de Ala, en referència a una
pel ·lícula de l'època, de l'any 1936. A la sala també s'hi havien fet celebracions de casaments i batejos. També
es té coneixement que els Ferriol tenien una horta: l'horta d'en Ferriol, que estava situada des del carrer de la
Garriga cantonada amb el carrer de Begur, a la Nàutica Mató fins a la Bòbila Nova.
Bernat Ferriol, germà de Josep, es va fer una casa just al davant de la del seu germà, i l'obra la va dirigir
Joan Solivera. A la llicència del 26 d'agost de 1898, sol· licitada per Epifanio Pascual , com a mandatari verbal de
Bernat, s'exposa que la seva intenció és «derribar y construir de nuevo las casas que hay en la calle Verge Maria».
Identifiquem per la informació de la llicència que aquesta casa és el número 4 d'aquest carrer, cantonada amb el
carrer Giralt i Subirós . Actualment als baixos hi ha una perruqueria .
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Retrat de l'indià Joan
Frigola conservat a la seva
ca sa del carrer Caritat.
COL. JOAN FRIGOLA I JORDÀ .

La farmàcia Sunyer conserva tot l'encant de
l'establiment original, promogut per Josep Miquel.
Carrer Cavallers, 46.

Per últim fem esment, en relació amb els Ferriol, d'una llicència que el 30 de juny de 1891 demana Miquel
Alsina Pascual com a mandatari verbal de Bernat Ferriol per reformar la façana de la casa del carrer dels Valls,
cantonada amb Verge Maria, dotze anys abans de la llicència demanada per Josep Ferriol per al mateix fi i set
anys abans del permís d'obres demanat pel mateix Bernat per fer-se la casa del carrer Verge Maria , Podem
deduir d'aquesta llicència que els germans Ferriol no estaven a Palafrugell l'any 1891, però desconeixem si eren
a Amèrica, I a la llicència, tot i que la demana Bernat, no s'especifica que la casa fos de la seva propietat, a
diferència del permís sol ,licitat pel mateix Josep Ferriol, que precisa que ho era ,
Segons les llicències consultades, habitualment era el mateix propietari el que presentava la instància, tot
i que també hem trobat casos en què es delegava la gestió en algú de confiança , És el cas de l'esmentat Miquel
Alsina Pascual, empleat de botiga de 20 anys que el 1877 residia a Cuba i que el 1891 demana permís com a
mandatari verbal de Bernat Ferriol.
Aquest fet ens fa pensar que el citat Miquel Alsina i els germans Ferriol podien haver estat relacionats a
Cuba, però no disposem de documentació que ens ho confirmi. I també entenem que si el propietari no demanava
ell mateix la llicència és perquè es trobava fora de Palafrugell. Trobem un cas en què és el mateix mestre d'obres
el que demana la llicència, com Josep Ferrer i Bataller, que el 30 d'abril del 1872 demana el següent permís a
l'Ajuntament: «Como tengo de abrir una puerta a una paret de tanca a la casa de Martín Roig Ferrer, lindante de
frente en la calle del Sol y a la derecha e izquierda con el mismo terra.»

Josep Miquel
Les cases de l'època podien acollir als baixos alguna mena de comerç o establiment. Per exemple, a la casa
que es va fer l'indià Josep Miquel al carrer Cavallers, núm, 46, cantonada amb el carrer Raval Inferior, segons
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la llicència del 2 de setembre de 1877 per reedificar la casa . L'obra la va dirigir Josep Ferrer i Bataller. Josep
Miquel havia emigrat als Estats Units, on va exercir de farmacèutic, i en tornar a Palafrugell obre una farmàcia als
baixos de casa seva . No disposem de gaire informació sobre aquest indià ; tan sols ens consta que era un home
cultivat i que va morir a Cardedeu, segons el testimoni del senyor Joan Frigola. Actualment els baixos segueixen
acollint el mateix establiment, una farmàcia, que els actuals propietaris, la família Sunyer, han sabut conservar
en el seu estat original.

Joan FrigoLa Sagrera i La inversió en terres de cuLtiu
Cal apuntar una dada : el 80% de les llicències consultades es concentren de 1880 a 1904. Aquesta informació
ens confirma dos fets: el moment del retorn dels indians a Palafrugell i que aquests invertien part del capital
aconseguit a Amèrica en la construcció i reforma de cases. I no tan sols adquirien una casa, sinó que en alguns
casos invertien en immobles, com va fer Joan Frigola Sagrera. A propòsit d'ell recuperem a continuació una
interessant anècdota .
Quan el senyor Frigola valorava la compra de terrenys o cases i es reunia amb els propietaris per negociar
la transacció els preguntava si l'havien heretat o si l'havien guanyat. Si el propietari l'havia guanyat amb el seu
treball acostumava a demanar-ne un preu alt, ja que li havia costat un esforç. Per contra, si l'havia heretat era
més fàcil negociar-hi per rebaixar el preu. Seguint aquesta màxima, aquest indià només va adquirir immobles que
havien estat heretats pels seus propietaris. Era un gran negociador.
La informació que ens ha arribat de l'indià Joan Frigola Sagrera li devem al seu nét, Joan Frigola, que
durant anys va ser col·laborador de l'Arxiu Municipal de Palafrugell, temps en què va publicar alguns articles en
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Cayetan a Sagrera, primera
e s posa de Joan Frigola.
A la imatge llueix un dels
vestits de seda natural
que va portar de Cuba.
CO L. JOAN FRI GOLA I JORDÀ .

diverses revistes locals sobre el seu avi. Hem volgut recuperar en aquestes pàgines el seu testimoni. Joan Frigola
escrivia : «Encara que sortit d'una bona casa de pagès, com que era fadrí extern sols li tocava la legítima i per tant
calia lluitar.» L'indià Frigola era fill de can Frigolet del Brugar, un mas d'Esclanyà.
El senyor Frigola (1994, p. 4) ens descriu de primera mà l'experiència americana del seu avi: «S'embarcà
en la pollacra San Sebastian. Gairebé tots els vaixells portaven noms eclesiàstics: sempre la por del naufragi.
Era un navili de dos pals, de càrrega, que navegava per la immensitat de l'oceà durant tres mesos fins a la seva
destinació, el port de l'Havana. [... l Joan Frigola Sagrera era intel ·ligent i valent, d'un caràcter i voluntat d'acer.
Les seves pertinences, una caixa de mariner i una unça d'or a la butxaca . Durant el viatge dormia a la bodega
pestilent, al mig de bocois, i quin menjar, valga'm Déu. Arribà a l'Havana el 29 de novembre de 1837 i el po sen
a quarantena a extramurs. AI cap de vint-i-cinc anys, ja afincat i amassat un bon passament, torna a la península,
l'any 1862, en plena guerra de secessió americana . Desembarca a Barcelona i arriba a Palafrugell, amb la seva
família, en diligència. Els fan una gran rebuda. La seva primera esposa, Cayetana, té molts ve stits de seda
natural, ara de museu; fan molt de goig. Els fa de criat Bernardino. S'enyora, se sent estrany i aviat tornarà a
l'illa. Els mobles que conservo, i l'equipatge, foren reembarcats via Port Bo, en una barca que feia cabotatge . El
seu germà, hereu del mas d'Esclanyà, envià el carro a recollir-ho. Entre l'equipatge hi havia una gàbia de lloros,
ocell aleshores desconegut en el nostre rodal. Quan es veieren a l'aire lliure començaren a xerrotejar, davant
l'admiració general i progressiva (que solia dir el Sr. Pla) de la gent de Calella.»
Joan Frigola es va casar a Cuba amb Cayetana Sagrera, filla de palafrugellencs establerts a l'illa. Van tenir
una filla, LlUlsa Frigola Sagrera . En tornar a Palafrugell es van instal·lar a l'antic mas d'Esclanyà. Després van
anar a viure a la casa del carrer Quatre Cases, on un temps després la seva primera dona va morir. L'indià es va
casar llavors en segones núpcies amb Antònia Girbal Prats, amb qui va tenir quatre fills : Octavi , Júlia , Enric i Joan.
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El mas Oliver, que data del segle XVII, va ser
una de les inversions de l ' indià Joan Fri gola .

La casa que va edificar Joan
Frigola a l·horta del mig.

Can Frigolet (antiga casa Pou
o Pouplanal és una autèntica
casa senyorial d·estil barroc.
Va ser la darrera residència de
l'indià Jo an Frigola.

És habitual que les famílies estiguessin relacionades amb Amèrica per diverses branques familiars.
Baldomer Girbal Prats, germà d'Antònia, la segona dona de Joan Frigola, també va emigrar a Amèrica ; va estar
al Mississipí. lla filla de l'indià, Júlia Frigola Girbal, es va casar amb Antoni Roger, un indià de Palamós que havia
emigrat a Puerto Rico amb força èxit.
Joan Frigola Sagrera es va garantir un retorn tranquil gràcies a les rendes de les propietats que tenia a
l'Havana, que eren gestionades per Pere Coll i Rigau, indià originari de Torroella de Montgrí que al seu retorn es
va instal·lar a Pals, conegut com en Pe rico Coll. A Cuba , Joan tenia diverses propietats al carrer Maximo Gómez,
al carrer Carmen, al carrer Gloria i al carrer Esperanza.
A Palafrugell Joan Frigola va comprar el mas Oliver (avinguda d'Espanya, 148-170) i les dues hortes del
mas amb els seus corresponents pous i safareigs. Jaume Fàbrega (2001, p. 54) parla del significat de la terra
a les zones de parla catalana com un «bé preuat, dur, treballat i que, del desert o de l'erm, el català en fa una
horta». En el cas de l'indià Frigola no va comprar qualsevol terra, sinó que va adquirir una terra, que fins i tot en
èpoques de sequera tenia l'aigua garantida.
També va llogar una horta al paratge de Santa Margarida, que després va comprar. I va adquirir uns
terrenys del costat, que va convertir en dues hortes. Hi va fer construir una casa, una mina d'aigua, un pou i un
petit molí de vent, que facilitava l'extracció d'aigua per al regadiu dels camps. La primera seria l'horta de dalt, les
altres l'horta del mig i l'horta de baix.
Finalment adquireix can Pouplana, al carrer Caritat, núm . 62-64, conegut actualment com a can Frigolet,
on passaria els dos últims anys de la seva vida i on la família Frigola encara hi té la seva residència. El seu nét
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Port de Santa Cruz de Tenerife, una de les escales del viatge a Amèrica.
EDITOR HERMENEGI LDO MIRAL LES. PANORAMA NAC IONAL. COL. PE RE PONT.

recordava que «vestia casaca, capa i barret fort, i portava bastó espasí». També afegeix que «dormia en una
hamaca, costum adquirit a Cuba».
Un altre cas d'estudi ha estat l'indià Joan Bassa Bosch, que s'ha tractat àmpliament en aquest llibre. A
continuació veurem com va ser el seu retorn a Llofriu, poble d'on era originari .

Retornar a Llofriu. formar família i fer-se una casa
Joan Bassa Bosch, que tenia botiga a l'Havana, al seu retorn l'any 1881, es va casar amb la germana d'un bon
amic seu, Joan Rocas Romaguera . Amb Irene Rocas Romaguera, la seva muller, van tenir nou fills, dos dels quals
moririen prematurament. Però abans de fer vida familiar, el matrimoni va gaudir de la nova vida de casats viatjant
a Montserrat, Barcelona, Mallorca i també a Cuba, on el seu marit tenia propietats .
Irene Rocas recull als seus dietaris aquella experiència (ROCAS, 1.,1999, p. 6-7). Es van embarcar al port
de Barcelona per viatjar en el vaporet José Baró, i el trajecte fins a l'Havana va durar vint-i-cinc dies. Van fer escala
a València, Màlaga , Cadis i Santa Cruz de Tenerife abans no van arribar a costes americanes. Després de dotze
dies de navegació travessant l'Atlàntic, trepitjaven Puerto Rico. Irene Rocas recorda que «mai he vist tants negres
com allà . Hi feia una calor horrorosa.» La següent parada va ser l'Havana, on van fer el que avui en diem turisme.
Van visitar els poblets del voltant, van anar als teatres de la ciutat i no es van perdre les solemnitats religioses :
«Com que hi vàrem estar pocs dies, la qüestió era no perdre temps i divertir-mos.» AI cap de tres setmanes el
mateix vapor que els havia portat a Amèrica tornava de Nova Orleans carregat de cotó . El matrimoni tornava a
Barcelona, on hauria de passar quatre dies al port en quarantena, a causa de l'epidèmia de pesta que amenaçava
Catalunya a l'època.

1261

El llegat del s indians

o

D

o

o D o
t=:======="'-'
~ ~C::'=
r==t===z!=::::I
6 .~/.

_N

._, 4-..

*

(/,; '"

vÍ1I-/¡¡J ~~,~L
¿ç/ / /"'/

",~,I(' ;t~

'~ ".'{.?' "".: ';M .•• "" .HN~.

,.:.'7 ;"

f':t:.".
"';;
:..("', 7

PLànoL de can Bassa-Rocas reaLitzat L'any 1889
peL mestre d'obres MiqueL Barreda~
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL .

Porta principaL de can Bassa. A La Llinda
s'observen Les iniciaLs de Joan Bassa i L'any
de L'acabament de Les obres.

El final del viatge, Llofriu, Abans no es van construir la seva pròpia casa, l'actual centre cívic de Llofriu, can
Bassa-Rocas, el matrimoni es va instal·lar a la Barceloneta, en una casa de lloguer on s'hi van estar nou anys. El
mes d'abril de 1889 van comprar la propietat del mas Ferran, van enderrocar la casa i van començar a edificar la
nova. El 25 d'abril de 1889 Joan Bassa demanava llicència d'obres per construir una casa de tres cossos , Miquel
Barreda va dissenyar el plànol, però l'obra la va dirigir el mateix Joan Bassa ,
Dins el fons Bassa-Rocas, a l'Arxiu Municipal, es conserva la documentació de les despeses generades
per l'obra, Avui podem seguir el procés de construcció de la casa gràcies al llibre de comptes titulat pel mateix
Bassa Reedificación de la casa que pose o en el pueblo de Llufriu marcada con el n° 5 nombrada manso Ferran,
on apuntava rigorosament les despeses en jornals i material que va generar l'obra de 1889 a 1891. La primera
despesa registrada són 21 pessetes per la llicència i el plànol. La següent despesa, 50 pessetes invertides en
la compra de la pedra a la «cantera de Casademon» -en desconeixem la ubicació-, Les carretades de sorra i
de calç que venia de Fonteta són algunes de les despeses corrents. El 12 d'octubre de 1889 comprava 1.900
totxanes a un tal Torrodillo de Regencós i a principis de 1890, 4,700 «Iadrillos delgados» a Esclanyà. El material
emprat era sempre de proximitat.
Les obres van estar aturades uns mesos a causa de la mort de dues de les filles del matrimoni, Ernesta
i Aniceta, amb tan sols tres setmanes de diferència, fet que va trasbalsar profundament la vida familiar. Es van
reprendre el mes d'agost de 1890 i poc temps després col·locaven la teulada. Irene Rocas (1999, p. 17) recull
en els seus dietaris el costum de fer onejar una bandera dalt del teulat un cop era acabat, per indicar que cap
operari havia pres mal a l'obra, Del mes de maig al mes d'agost de 1891 van fer la darrera intervenció, els
acabats interiors, Tot seguit la família s'instal·laria a la casa .
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Factura dels enrajolats de la Bisbal d'Empordà que van
servir per pavimentar les habitacions del primer pi s .

Factura dels rajols de ceràmica
emprats en la construcció de La casa .

AMP. FONS BASSA- ROCAS .

AMP. FONS BASSA - ROCAS.

Els rebuts i factures que es conserven al fons Bassa-Rocas ens informen d'alguns dels professionals que
estaven al servei de Bassa i possiblement de la burgesia palafrugellenca del moment, així com dels establiments
que els subministraven material. Tots ells eren pagats amb capital generat a Amèrica.
El 29 de maig de 1890 Joan Bassa comprava al fabricant Ramon Serradell de la Bisbal d'Empordà el s
enrajolats que avui decoren les estances del primer pis , Moltes cases d'indians de la comarca van decorar el s
terres amb aquests paviments fins, que satisfeien el gust ostentós de la burgesia del moment i encaixaven
perfectament amb l'estil neoclàssic, abans de l'entrada del mosaic hidràulic. Els artesans rajolers i terrissers de
la Bisbal d'Empordà van adaptar, a la segona meitat del segle XIX, la seva producció artesanal a la nova demanda ,
sorgida de les necessitats del sector de la construcció, amb l'aplicació d'un sistema de producció industrial per a
la fabricació de cairons fins. La fàbrica més important de cairons de paviment va ser fundada a la Bisbal per Pere
Pascual i Serena l'any 1839, i el seu gendre Ramon Serradell entraria a formar part de la direcció de la fàbrica
l'any 1860. L'èxit comercial de la marca va afavorir la projecció exterior del producte, que va trobar en el mercat
cubà un dels seus principals compradors (ROCAS, X" 2002 , p. 11). El producte s'exportava a través dels ports
de Palamós i Calella de Palafrugell ; el 1864 van despatxar-ne en conjunt 56l.760 unitats (MARTíNEZ, P. 1865,
p. 314).
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Detall dels enrajolats.

El 14 de juny de 1890 Joan Bassa comprava a Epifanio Pascual-el mateix Epifanio Pascual que feia de
mandatari verbal de Bernat Ferriol- y Cñia. Loza, cristal y porce/ana. Géneros extranjeros para fondas, cafés,
molduras, espejos y cuadros. Segurament eren els rajols de ceràmica destinats a cobrir algunes zones de la
cuina. Aquell mateix any Esteban Montalat va entregar a can Bassa diferents materials de ferreteria, com panys
i frontisses.
La fusteria de tota la casa va anar a càrrec de Francesc Puyol, que tenia establiment al carrer de Pals,
núm . 13, de Palafrugell. Entre els materials i serveis cobrats a Joan Bassa en detallem els següents: «Per fer
un escorraplats, dos lIatas melis per el taulat, 3 cairats de la comuna, 14 portas an bastiment, dos bastiments
d'armaris vidriats, per fer una escala per pujar al taulat, per els asientus de la comuna, per fer una porta per la
cort dels cunís, bastiment flandes de arcoba, dos bastiments melis de arcoba, per fer un llit de caoba, per fer un
sumier, mich jurnal de c/abar brasaderas y fer remiendus, fer dos guardarrobas ... ». Els ebenistes locals tant feien
una simple porta de galliner com un moble de caoba cubana .
La darrera factura pagada per Joan Bassa va ser la de Francesc Pujol, que data del 1892. Alguns dels
productes: «7 lliura s de pintura verda y 7 lliura s blanca, dos jurnals de pinta, 9 lIiuras oli, un paquet de disecan y
una lliura terra sombra, 6 lliura s mini». La pintura va ser la darrera intervenció i la van fer quan ja s'havien instal ·lat
a la casa. DedUim així els colors originaris de la fusteria interior: el verd i el blanc.
Podem extreure algunes conclusions de la documentació consultada. En la construcció de la casa hi van
estar empleats vuit treballadors amb diferents ocupacions. Van trigar gairebé dos anys a erigir una casa de tres
cossos i tres plantes. Joan Bassa es va envoltar, igual que ho havia fet a Cuba, de gent coneguda . Miquel Tauler
(amb qui intercanviava cartes quan aquest estava a Matanzas) era l'oficial de paleta i Salvi Abellí (un dels amics
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de Palafrugell amb qui es cartejava Bassa) s'encarregava de la logística, això és, gestionar la compra i transport
del material necessari per a l'obra. Com va fer el 28 d'agost de 1889 comprant taulons de fusta de pi melis a J.
Sibi/s e hijo de Sant Feliu de Guíxols, segons el rebut que es conserva. També hi van treballar Miquel Marco, Josep
Pi bernat, Enric Galloy o Frederic Cuní.
Aquest petit plec de documentació és un testimoni excepcional del dia a dia de la construcció d'una casa a
finals del segle XIX. Conèixer on es compraven els materials, quants jornalers treballaven a l'obra o quant de temps
trigaven a erigir una casa és sens dubte una interessant aportació al coneixement del patrimoni arquitectònic
de Palafrugell. La qualitat dels materials emprats, el bon ofici dels treballadors (paletes i aprenents) i el mètode
constructiu fa que aquests edificis siguin unes construccions sòlides fetes per perdurar.
Joan Bassa moriria el 1906, als seixanta-set anys, havent vist complert el somni americà: tornar a la seva
terra, formar família i fer-se una casa. El germà de Joan Bassa, Isidre Bassa, que també havia fet cap a Cuba,
demanava llicència l'any 1894 per fer una tanca en una propietat que tenia a la carretera que porta a Llofriu . Tot
i que no disposem de documents que ens informin de les seves propietats, entenem que Isidre, igual que el seu
germà Joan, va escollir Llofriu per instal·lar-se al seu retorn.

Calella de Palafrugell. L'estiueig dels indians
Un altre dels escenaris del fenomen indià a Palafrugell, juntament amb el nucli urbà i Llofriu, és Calella de
Palafrugell. La costa de Calella ens porta al passat mariner i pesquer de Palafrugell, quan es feia el cabotatge
i la pesca era abundant. A principis del segle XIX els palafrugellencs eren bons navegants, segons escriu Miquel
Esteba (2001, p. 16), «en els padrons d'habitants on consta la professió de l'individu, ja es distingeix entre el que
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El [anadell amb la torre de
guaita al fons, propietat
de l'indi à Rafael Jofra Fina.
AUTOR DESCONEGUT. AMP.
COL . ROSA MONEGAL .

[aseta d'estiuei g de Sebastià Jordi [arreras.

és un pescador i el que és un mariner, Aquests darrers anaven fins a d'altres costes a pescar el coral i alguns fins
i tot s'enrolaven en vaixells que anaven cap a Amèrica ». Segons Pons i Guri, a la seva obra sobre l'Estudi de Pilots
d'Arenys de Mar, quatre palafrugellencs van passar per les seves aules : Joaquim Roig Casanovas el 1802, Antoni
Bonet el 1804, Martí Gallart Capella el 1808 i Joan Serra el 1832. El passeig del Canadell serà el lloc escollit per
alguns indians retornats d'Amèrica per fer-se una caseta d'estiueig. D'alguna forma, doncs, Calella representa el
començament i el final de l'aventura americana.
Sebastià Jordi Carreras, que el 1887 residia a l'Havana, demana llicència el 26 de novembre de 1889:
«Oesea edificar una casa compuesta de sótano, planta baja y piso». És la casa que avui té el número 1 i que
acull als baixos un bar, Esteve Casadevall demanava llicència d'obres el 21 d'abril de 1884 per construir una
caseta a la platja del Canadell. Actualment la casa , el número 10, es troba molt reformada . Com recorda Josep
Pla als seus escrits: «L'oncle Esteve Casadevall fou qui construí la caseta de Calella . La casa és plena dels seus
records. A la meva habitació hi ha un diploma concedint-li el títol de "Soci o protector" de la "Sociedad Española
de Salvamento de Naufragos" firmat per la reina regent. En un calaix de l'armari hi ha un llibre que conté 1'''Elenco
de los socios de la Sociedad Española de Salvamento de Naufragos"» (PLA, J. 2010, p. 295). I Antoni Jordi,
que havia estat president de la Societat Benèfica de Catalunya a l'Havana, també hi tenia casa i aquesta encara
conserva a la reixa de ferro les inicials A.J. del seu propietari i l'any 1881. Es troba al número 9 del passeig del
Canadell. Moltes de les cases del passeig del Canadell van ser edificades pel mestre d'obres Josep Ferrer i
Bataller, com explicarem més endavant.
Els indians van ser, juntament amb la burgesia nascuda de la indústria del suro, els primers estiuejants de
Calella, possiblement influenciats per la moda europea de prendre banys de mar. Rafael Jofra Fina, un comerciant
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La casa que Antoni Jordi va adquirir a Josep Ferrer i Bataller conserva la reixa en el seu
estat original, on es poden apreciar le s inicials del propietari i l'any de construcció.

establert a Cardenas, era el propietari de la Torre de Calella segons la llicència que demana el 1891, per fer una
paret de manpostería que envoltés la finca, llavors terra de cultiu de la vinya. A Llafranc hem recollit el testimoni
de Josep Poch Parals, de qui no tenim la total certesa que sigui el mateix Josep Poch emigrat a Costa Rica,
segons el llistat d'indians. Aquest demana llicència d'obres a l'Ajuntament el 6 de juliol de 1876 per edificar «el
trozo de tierra denominado pessa de Lfafranch lindando al oeste con la playa de Lfafranch y al este con el arroyo
de la mis ma playa» . El 30 de maig de 1880 demana una altra llicència, aquest cop per edificar una caseta de
planta baixa al Camp d'en Geli.
Recuperem de nou les paraules de Josep Pla, aquest cop la seva descripció dels estiueigs dels indians
a Calella: «Sospito que els primers estiuejants autèntics foren els americanos. Eren persones desvagades, que
tenien una fortuneta i una salut una mica primparada. Foren els americanos, sobretot, els qui imposaren el bany
de mar calent -que en una època determinada fou tingut per una panacea. [... l Eren, a més, estalviadors i la
seva estada ací els resultava baratíssima» (PLA, J. 2010. p. 296). «Aquella vida degué ésser crepuscolar i d'una
absoluta moderació . AI matí seien a l'ombreta de les acàcies de bola i regatejaven, amb les peixateres, els
aliments que els oferien. El carro d'en Batlle els portava les vitualles de la vila i les últimes notícies. Dinaven -com
sempre- bé: escudella, carn d'olla i el platillo de peix. Passaven la tarda jugant al tresillo. La persona que en
aquella època tenia prou llibertat per a passar la tarda jugant el tresillo presentava símptomes notoris de riquesa.
A l'hora baixa, amb el bastó a la mà, donaven un tomb fins a les "vistes" de Llafranc i després es deixaven caure
el rosari -una vegada hagueren fet construir l'església. Després: sopar i al llit, que demà hi ha matines.»
Aquells indians del passeig del Canadell hi tenien casa però també un guardabot: «Encara que gairebé
tots ells eren, generalment, persones retirades de la pesca, posseien un bot i els arreus de pescar i tenien un
pescador que pescava per ells. Solien ésser homes que de joves havien navegat i fet la carrera d'Amèrica. El
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ELs indians van ser eLs primers estiuejants de CaLeLLa.
FOTO THOMAS . AMP.

de casa era llarg, escardalenc i reumàtic i es deia Fidel. Aquests pescadors s'ocupaven de les cases. [... l De
vegades els senyors -es senyors- sortien, amb ells, a pescar volantí. En dies de gran calma, el pescador treia
una estona a barquejar la senyora i les nenes» (PLA, J. 2010, p. 297). Pla també es refereix a les intervencions
urbanístiques dels indians a les platges: «Els americanos de Begur feren, així, Sa Tuna. Els de Palafrugell, moltes
cases de Llafranc i de Calella» (PLA, J. 2010, p. 297).

N'Elvira d'Amèrica
Però no tots els que van trepitjar Amèrica van entrar a formar part de la burgesia del moment i es van fer boniques
cases per passar l'estiu a Calella. Hem volgut recordar, gràcies al testimoni dels seus descendents, els seus néts
i nétes, el cas d'Elvira Gelpí Bofill, coneguda com a n'Elvira d'Amèrica, nascuda a Puerto Rico el juliol de 1875.
El seu pare era Martí Gelpí Bofill i la seva mare, Anna Ribera Reyes. Van tenir quatre fills, i quan aquests eren
petits la mare va morir. Martí es va veure obligat a fer-los tornar a Calella, on van estar a càrrec del seu germà.
AI cap d'uns mesos Martí es va casar de nou i va tornar per instal ·lar-se a Palafrugell, a prop dels seus fills .
Malauradament no s'hi van adaptar, de manera que el matrimoni va anar a viure a Galícia, d'on la nova esposa
era originària.
N'Elvira d'Amèrica es va casar amb Quintí Niell, un pescador de Calella amb qui va tenir cinc fills. Els
seus néts la recorden com una dona prima, forta i d'un caràcter amable. Tant ajudava el seu marit a llevar els
calaments com anava a peu fins a Palamós a vendre el peix, sense oblidar les tasques domèstiques i la feina a
l'hort. Li agradava molt llegir i era una gran coneixedora dels millors llocs on anar a caçar bolets . Recuperem
les paraules dels seus néts i nétes quan parlen de la casa dels avis, ben diferent de les cases senyorials dels
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L'església de Santa Rosa de
Llafranc, que veiem a la imatge,
i l'església de Sant Pere de
Calella van ser construides per
Josep Ferrer i Bataller.

Retrat d'estudi de n'Elvira
d'Amèrica amb els seus fills
Elvira, Irene, Pepe i Àngel.
AMP. COL. MAR IA GIRONA NIELl.

indians: «Aquella visió que plasma l'entrada, que era la primera estança que es trobava en entrar a la casa , Servia
de rebedor i magatzem per guardar els estris del camp i, si feia falta, també hi cabia es bot d'anar a pescar, a
l'hivern , I una pila de mates de cigrons secs per esclovellar o de panotxes de blat de moro per esbossar i donar
per menjar a ses gallines ,»
També recorden: «Com tothom en aquell temps, l'àvia també havia viscut escarrassada i amb sacrificis,
molts, i amb alegries, poques. [' .. l No volia morir sense tornar allà on ella havia nascut: San Juan de Puerto Rico.
Ella pensava que, si un dia hi anava, ho trobaria tot igual , Només havien passat vuitanta anys!, quan l'escoltàvem,
parlant-nos-en, semblava que hi érem,» N'Elvira va morir el 13 de juny de 1978, als 103 anys d'edat. Quan va fer
cent anys la van nomenar padrina de la Costa Brava.

Els mestres d'obra. Josep Ferrer i Bataller, 'el Bonic'
La documentació consultada ens ha permès esbrinar l'origen d'alguns edificis històrics del municipi i també
identificar els promotors i directors o mestres d'obra dels edificis que formen part del llegat arquitectònic dels
indians a Palafrugell:
Miquel Barreda
Baldomer Brias Torrent. Germà de Miquel Brias Torrent, constructor de les Escoles Torres Jonama ,
Eren una família de paletes coneguts com els barcelonins.
Josep Ferrer i Bataller, El Bonic
Joan Joanola Comalat
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Fèlix Mundet
Pere Colls
Joan Solivera
Ramon Cristóbal
Domingo Plaja

El mestre d'obres Josep Ferrer i Bataller, conegut com el Bonic, destaca per la seva prolífica obra al
servei de la burgesia palafrugellenca de finals del segle XIX. Va ser el mestre d'obres de les cases del passeig
del Canadell, com també de la casa que Esteve Casadevall tenia al carrer de la Font (núm . 37) i la casa de l'indià
Josep Miquel al carrer Raval Inferior (núm. 2). Josep Ferrer Bataller va estar al capdavant d'una empresa de
construcció que ocupava més de quinze treballadors .
Segons el testimoni dels seus descendents, a més de les obres indicades també va ser el responsable
de la construcció de l'església de Sant Pere de Calella i la de Santa Rosa de Llafranc, que va fer juntament amb
Sebastià Carré i Puig, el seu home de confiança, conegut com en Tià de can Bordils, mort el 5 de setembre de

1923.
A la dècada dels vuitanta del segle XIX, Josep Ferrer i Bataller es va encarregar de la construcció d'una
sèrie de cases entremitgeres al passeig del Canadell, com es recull a l'expedient de domini inscrit al Registre de
Girona . Aquest mestre d'obres o de cases funcionava com un autèntic promotor immobiliari. Va vendre algunes
d'aquelles cases al senyor Frederic Sunyer i Puig, a Joan Dachs, a Antoni Jordi i Esteve Casadevall, que la va
adquirir amb els diners fets a Cuba . La família Sagrera li va encarregar la construcció de la majestuosa casa que
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Instantània deL casament de LLuïsa Ferrer i josep jordi a Sant
Sebastià. jos e p Ferrer i Bataller porta barret i es troba ass eg ut a
primera fiLa. EL mestre d'obres va convidar tots eLs seus trebaLLador s,
que posen a La part superior de L'escaLa .
CO L . M . LL UisA JORDI.

presideix el passeig del Canadell , al núm. 17, l'any 1886. Actualment es conserven en el seu estat original la casa
d'Antoni Jordi i can Sagrera.
Afegim a aquesta llarga llista d'obres realitzades cinc construccions més : el col·legi Vedruna, el Mercantil,
el Fraternal, el palauet de can Barris i Buixó (desapareguda), la casa Sagrera al carrer Cavallers (desapareguda).
Aquesta darrera casa, segons la memòria oral, va ser propietat d'un indià, que la va vendre a la família Sagrera .
Josep Ferrer i Bataller es va casar amb Maria Marquès Rubau, amb qui va tenir dues fille s: Reparada i
Lluïsa. Va construir dues residències per a la família . Una es troba al carrer Torres i Jonama, que havia de ser
per a una de les seves filles, tot i que al final no hi va anar a viure, i la casa es va llogar al senyor Cama, de qui
va agafar el nom . Feta abans del 1890, actualment hi viuen els seus descendents i té el núm . 59. L'altra és al
carrer del Bruc, avui molt modificada, on moriria el Bonic a l'edat de 67 anys.
Tot i que el Bonic no va fer les amèriques el fenomen indià el va tocar de prop. El seu germà va ser l'indià
Vicenç Ferrer i Bataller, de Begur. La seva casa del carrer Bonaventura Carreras, tot i que no disposem de
documentació que ho confirmi, segurament va ser construYda pel seu germà . lla seva filla , Llulsa Ferrer Marquès,
es va casar amb Josep Jordi Noguer, que tenia un oncle a Amèrica. Alguns dels mobles que es conserven a la
casa del carrer Torres i Jonama provenen d'aquesta branca familiar, i segons el testimoni dels descendents van
ser portats d'Amèrica en vaixell pels fills de l'oncle de Josep Jordi.
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Hostatgeria de Sant Sebastià on apareixen Le s tauLes
de marbre pagades per L'indià Joan Roca s .
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Hem volgut recollir en aquestes pàgines les obres i edificis realitzats pel Bonic (1836-1903) encara que no
siguin totes indianes, per la seva rellevància dins el patrimoni arquitectònic de Palafrugell. Comptem 17 cases de
nova construcció al municipi . Recuperem així el testimoni d'un mestre d'obres que va saber aprofitar la bonança
econòmica del darrer terç del segle XIX a Palafrugell, estant al servei dels indians i de la burgesia del moment,
enriquida amb la indústria del suro. A més de Palafrugell , aquest mestre d'obres va treballar per a indians de
Calonge, de l'Estartit (al carrer Santa Anna l'any 1875) i de Begur.

Els llegats indians. Entre la devoció,
l'altruisme i el reconeixement
Una dinàmica comuna entre els indians, tornessin o no a Palafrugell, eren les obres de caritat i beneficència per
millorar les condicions de vida dels més desfavorits. La sanitat, l'educació i la gent gran van ser els destinataris de
part de les fortunes americanes . I també l'Església catòlica, que va rebre importants contribucions econòmiques
que testimonien la devoció i la religiositat dels indians. Aquest és un fet comú a molts pobles i ciutats com
Arenys de Mar, on Josep Xifré hi va fer construir un monumental hospital i Antoni Torrent va donar l'asil d'ancians,
per posar un exemple. Algunes d'aquestes institucions encara avui donen servei a la població local, seguint la
voluntat dels seus promotors . Els indians podien contribuir a millorar la vila natal en vida, com va fer Josep Torres
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Detall de la inscripció al
retrat de Martí Serra i Ave Llí.
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i Jonama O en el moment de deixar escrites les últimes voluntats, com és el cas de Martí Serra i Avellí o Esteve
Casadevall.
Els indians en aventurar-se a fer la travessa de l'Atlàntic cap a terres d'entrada desconegudes, encara que
hi tinguessin contactes familiars, ben segur que devien pregar als sants més propers perquè tot els sortís bé. El
mar sempre desafiant feia aflorar la fe de tripulants i passatgers. Hi ha a la costa catalana esglésies i capelles que
conserven els exvots dels mariners i viatgers que en tocar terra ferma després de mesos de navegació portaven
l'exvot (que podien haver elaborat ells mateixos durant el viatge) a la capella o santuari del poble per donar
gràcies al sant de qui eren devots per tornar-los a casa sans i estalvis. En aquest sentit recordem l'indià Rocas
(Joan Rocas Romaguera), que en tornar d'un dels seus viatges a Amèrica, després d'haver superat una forta
tempesta, va pagar les taules de marbre de l'hostatgeria del santuari de Sant Sebastià en senyal d'agralment. A
la capella d'aquest santuari es conserven exvots en forma de vaixells dels homes de mar que agra·len al sant la
sort tinguda en la navegació i que ens recorden el passat mariner de Palafrugell.

L'església de Sant Martí i l'hospital. La petja del "grup de Palafrugell"
La història de les donacions a l'Església per part d'indians està documentada a Palafrugell des del segle XVIII. L'any
1759 es va col·locar la primera pedra de la nova capella del Santíssim, coneguda popularment com a Capella
Fonda a l'església de Sant Martí de Palafrugell. A l'acte hi va assistir el notari de Tomàs Prats, que llavors estava
a Cadis. Tot i que no es tenen documents que confirmin l'aportació exacta d'aquest indià, la presència a l'acte
del notari fa pensar que hi va haver una contribució econòmica. Va ser una important ampliació de l'església que
va ocupar el lloc d'una casa i el cementiri, triplicant l'espai anterior. La capella va permetre el culte al Santíssim
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L'aLtar i Les sacres de pLata s'exh ibeixen a L púbLic en
dates senyaLades com NadaL o Pasqua.
FOTO ENRIC BRUGUERA. AMP.

a sant Isidre, nou patró dels pagesos, i a diverses advocacions (PÉREZ, A. 2007, p. 25-26). Tomàs Prats també
va finançar les reformes del santuari de Sant Sebastià a finals del segle

XVIII.

A més de Tomàs Prats, Tomàs Serra i Ave llí, un altre dels membres de l'anomenat grup de Palafrugell,
deixarà un important llegat a la vila, tal com es recull en el seu testament, que avui es conserva a l'Arxiu Municipal
de Palafrugell. Josep Pla (1988, p, 501) fa aquesta referència : «El senyor Serra i Avellí seria totalment oblidat si
el senyor Torroella, en la seva Història de Palafrugell no hagués publicat el seu testament. Quan el senyor Serra i
Avellí s'expatrià després d'haver estat escolà i d'haver fet córrer una mica els dits, segons diuen.})
Seguirem la pista del seu llegat a l'església amb una important peça del patrimoni artístic de Palafrugell,
el retrat de Martí Serra i Avellí realitzat l'any 1790 pel pintor Juan José Rosales a Nueva Guatemala i que fins l'any
2002 havia restat en l'oblit en una de les sales de l'hospital de Palafrugell . Va ser Martirià Brugada qui va fer una
prova de neteja a la tela, que va fer sortir a la ll um la següent inscripció: Martín Serra y Abellí, natural de la villa de
Palafrugell. Obispado de Gerona. Principado de Cataluña. Nació en 16 de marzo de 1 713. Murió en 22 de enero

de 1785. Juan José Rosales facievat año 1790 en la N[ueva) Guatemala (MIRALPEIX, F. 2003, p. 7). Remetem
el lector a l'estudi de la pintura elaborat per Francesc Miralpeix i Vilamala, de la Universitat de Girona, per tal
d'aprofundir en el coneixement d'aquesta obra, el seu autor i la seva acurada restauració .
La pintura , emmarcada en la millor fusta noble, és un retrat de Martí Serra i Avellí en què es representen
aspectes de la seva vida com el seu lloc d'origen, però a més s'hi representa una de les seves últimes voluntats:
la donació d'un frontal i unes sacres de plata a l'església de Sant Martí. Transcrivim les clàusules desena i onzena
del seu testament:
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«10. Mando se fabrique en esta ciudad por buen artífice platero un frontal de plata de especial dibujo ... , y
concluido que esté y a la medida del del altar mayor de la yglesia parroquial de la dicha mi Patria se remitira
por el dicho Don Juan a los mayordomos de la dicha Archicofradía del Santísimo Sacramento de dicha yglesia
parroquial para que le sirva de mayor adorno y cuIto a Su Divina Majestad en donde esta depositada por ser assí
mi voluntad,»
«11 . También mando que para el mismo altar e yglesia se fabriquen una s lucras de plata de buena hechura y
dibujo e igualmente se remitan con el frontal de que trata la c/ausula antecedente y para que assí se execute lo
declaro.»
Tot i haver deixat escrit que les peces havien de ser fetes per un argenter de Nueva Guatemala, mestres
en l'art de l'orfebreria, finalment van ser elaborades a Cadis. El marmessor de Martí Serra, Joan Pagès, el 25
d'octubre de l'any 1787 feia entrega del frontal i les sacres als confrares del Santíssim Sagrament de l'església
de Palafrugell. El frontal està fet de plata repussada i presenta tres medallons ovalats amb els relleus dels patrons
de Palafrugell: sant Martí, santa Margarida i sant Sebastià .
Transcrivim la inscripció gravada a la vora superior del frontal: «Se hizo frontal y sacras por dirección de
don Antonio Barceló i Prats a devoción de don Martín Serra [Abellí, a la part superior], que falleció en Guatemala
y destinó para la parroquia de la vila de Palafrugell su patria. Fabricado en Cadis por don Agustín Dias 1787 y
pesan las dos piezas 122 marcos.»
Les sacres contenien els textos litúrgics i se situaven a sobre de l'altar. La sacra més gran conté la pregària
eucarística i el memorial del Sant Sopar. Als extrems les altres dues sacres, a la dreta el salm 26 i a l'esquerra
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l'inici de l'evangeli de sant Joan (PÉREZ, A. 2007, p. 94-95). El frontal i les sacres es troben habitualment a la
sagristia, excepte per dates senyalades com Nadal, Pasqua, Corpus Christi (festa per la qual va ser donat), Santa
Margarida (20 de juliol) o Sant Martí (11 de novembre), entre d'altres festivitats. L'Ajuntament de Palafrugell va
dedicar l'any 1905 un carrer a aquest personatge il·lustre de la vila, el carrer de Serra i Avellí.
Però el llegat de Serra i Avellí no s'acaba aquí. També va fer importants aportacions al Sant Hospital de Palafrugell.
No en va el seu retrat va presidir una de les seves estances durant dècades. Martí Serra i Avellí va deixar al Sant
Hospital, segons les clàusules 12, 13 i 14 del testament del 9 de gener de 1785, fet a Nueva Guatemala de la
Asunción:
12 . «It. Mando que la Casa y Viña que tengo por mías en la referida Villa de Palafurgel por el mismo hecho de mi
fallecimiento se entienda ser, y pertenecer al Santo Hospital de ella.«
13. «Assimismo mando se remitan a la dicha mi Patria diez mil pesos ... para aumento de las Rentas del mismo
Hospital con el fin de que sus reditos se inbiertan en las obras de su mayor necesidad y alivio de los pobres
enfermos que en él se curan para cuyo efecto sus administradores luego que los reciban los impondran en fincas
seguras libras de otros gravamenes, de manera que se logra su perpetuidad.»
Aquest darrer punt de la clàusula ens informa d'una dinàmica seguida també per altres indians, la
voluntat de perpetuar els seus llegats. No deixaven simplement diners i propietats que un cop liquidats s'haurien
gastat ràpidament, sinó que tenien una clara voluntat de perpetuar la seva memòria. Per això nomenaven els
administradors de la infraestructura, en aquest cas l'hospital, com a patrons perpetus i dipositaris del seu llegat,
amb el compromís de gestionar els béns deixats per tal que aquests generessin prou rendes per garantir el
manteniment de les infraestructures i serveis creats de per vida . També van crear fundacions i patronats per al
mateix fi.
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Per últim la clàusula 14 diu: «Mando se saquen de mis bienes otras dos mil pesos y se remitan a la dicha
mi Patria a los mismos administradores del Santo Hospital de ella para que los finquen a su satisfacción por
aplicar/os como desde ahora los aplico por capital y dote de una memoria de misas que quiera se digan y resen
por mi alma, las de mis padres, hermanos, parientes y demas personas de mi obligación e intención en el dicho
hospital en los días festivos del año a las diez horas de la mañana.»

L'església de Sant Pere a Calella
Un altre dels llegats importants que va rebre l'església per part dels indians va anar a càrrec de la senyora
Dorotea de Chopitea i de Villota . Transcrivim un fragment de l'article de M. Concepció Saurí (1997, p. 31):
«Dorotea de Chopitea i de Villota va néixer a Santiago de Chile l'any 1816 i va morir a Barcelona l'any 1891. Era
filla d'un comerciant originari de Biscaia que va residir temporalment a Amèrica; quan tenia tres anys la seva
família es va traslladar a Barcelona. La vinculació d'aquest personatge amb Palafrugell cal buscar-la en el seu
matrimoni, es va casar amb Josep M. Serra, fill del palafrugellenc Martí Serra. La família Serra també s'havia
dedicat al comerç a Xile i s'havia establert a Barcelona, les dues famílies s'havien conegut ja a Amèrica. Josep
Maria Serra va continuar amb èxit els negocis de la família i va exercir, entre d'altres, el càrrec de director del
Banc de Barcelona; va morir en aquesta ciutat l'any 1882.»
Hi ha diverses publicacions i biografies sobre la figura de Dorotea de Chopitea en què es recull una llarga
llista de les obres benèfiques que va impulsar al llarg de la seva vida com asils, col·legis i tallers salesians. A
Palafrugell va donar suport al Centre Catòlic i de forma especial a l'església de Calella de Palafrugell. Recollim a
continuació el testimoni d'Ernest Morató i Vigorós (1989, p. 116): «La meva consciència no quedaria tranquil·la
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L'església de sant Pere de Calella
va ser acabada l'any 1885, gràcies
a l'altruisme dels indian s .

Retrat de Dorotea de Chopitea i de Villota realitzat
el 1890 per Leopold Ferrer Casadevall. Oli sobre tela.
FOTO ENRIC BRU GUERA. AM P.
COL. ESGLÉSI A DE SA NT PERE DE CALELLA.

si no escrivís unes ratlles [.. ,l en honor d'aquella dama del segle passat el nom de la qual figura en el carrer que
els de Calella en diem "sa baixada",»
Morató va consultar el llibre Una dama barcelonesa del 800, original d'Amadeu Burdeos S,D,B, on es
publica el testimoni i obra de Dorotea de Chopitea i va transcriure el següent paràgraf que descriu la seva
aportació a Calella: «Enterada de que en el barrio marinera de Palafrugell conocido con el nombre de Calella
existía una pequeña iglesia en estado ruinoso y privada ademas del cuIto, debido a la escasez de sacerdotes que
pudieran desplazarse allí al menos los días festivos para mantener la fe en aquellos humildes trabajadores del
mar y enternecida por el abandono espiritual en que se encontraban aquellas almas, decidió, ante todo reparar la
iglesia y fundar después un beneficio para que un sacerdote pudiera encargarse de la instrucción religiosa y de
los actos del cuIto, para lo cual era necesario construir también una vivien da para dicho sacerdote, L/ena de fe y
de entusiasmo se entregó a la piadosa empresa,»
L'església de Sant Pere de Calella de Palafrugell (plaça de l'Església de Calella, 6) va ser fundada l'any
1884 i es va construir entre aquest any i el 1887, El 1889 Dorotea de Chopitea hi va fer la seva particular
aportació,

L'asil d'ancians de Nostra Senyora de Montserrat
L'asil d'ancians de Nostra Senyora de Montserrat, situat al carrer Pedró Petit, 5-15, té l'origen en l'aportació
que l'indià Esteve Casadevall hi va fer l'any 1897, Aquest havia disposat en el seu testament diferents llegats a
l'Església catòlica i a institucions de beneficència , L'asil seria regentat per la Congregación de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, congregació fundada 25 anys abans per Teresa de Jesús Jornet. El nucli inicial
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Plànol de la capella de l'asil de Nostra Senyora de Montserrat.
AMP. FONS AJUNTAMENT DE PALA FRUGELL.

El llegat d'Esteve Casadevall va fer possible la fundació d'aquest
asil a Palafrugell.

de l'asil d'ancians va ser la casa amb pati i jardí que van rebre de Casadevall, També es deu a ell la construcció
de la capella, dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats. El seu marmessor, mossèn Josep Soler de Morell,
presentava llicència d'obres el13 de setembre de 1899 per edificar una capella pública al pati interior de la casa
asil. Va ser construida pel mestre d'obres Baldomer Brias.
L'asil s'ha anat ampliant i reformant al llarg del temps per dotar la infraestructura de més capacitat i funcionalitat,
la qual cosa ha alterat a poc a poc l'estructura original. Actualment l'asil és un edifici de grans dimensions, de planta
baixa i pis, amb pati interior. Als seus inicis l'asil acollia set ancians, però actualment té capacitat per a més de
setanta interns de tota la comarca, Des de la seva fundació hi han passat més de mil ancians.
Josep Pla parla de la devoció i el llegat del seu tiet indià: «Per influència de donya Beatriu, el senyor
Casadevall s'acostà, de mica en mica, a l'església" (PLA, J. 2010, p. 92). Esteve es va convertir en un gran
devot, com ho testimonia «la quarantena de quilos de llibres d'anar a missa" que Josep Pla va trobar a la casa del
Canadell (PLA, J. 2010, p. 222). També recorda que «havia anat a la notaria i dictat un testament deixant deu mil
duros d'or (les dues terceres parts de la seva fortuna líquida) a la Cúria de Girona» (PLA, J. 2010, p. 254). Segons
el seu nebot, Esteve també va tenir un paper decisiu en la construcció de l'església de Sant Pere de Calella de
Palafrugell, tot i que no tenim més informació sobre aquest punt.
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Josep Torres i Jonama va contribuir econòmicament en La instaL.Lació deL clavegueram deL carrer CavaLLers.
FOTO M OOE STO HERNÀN OEZ - VI LL AESCUSA. COL. JOA N FRI GOLA .

El llegat de Josep Torres i Jonama
La filantropia de Josep Torres i Jonama, un important industrial del suro de Palafrugell, el van portar a ser
nomenat fill predilecte de la Vila. Podem consultar la seva biografia al Quaderns de Palafrugell L'escola Torres
Jonama i el seu temps, escrit per Joan Busquets Biarnés.
Josep Torres i Jonama era fill de Pere Torres, taper, i Dolors Jonama. Va néixer el 26 de desembre de
1857 i tenia tres germanes més petites : Maria, Celina i Anna . Abans d'aventurar-se cap a Amèrica amb vint anys,
Josep va ser soldat voluntari de les tropes carlines, tocant el flautí a la banda de música de Carles VII. En tornar a
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Les escoLes Torres i )onama segueixen en actiu després de més de cent anys aL servei de L·educació.

Palafrugell, després de la guerra, va provar sort en l'ofici de barber i fent de músic. Finalment les seves inquietuds
el van portar a Nova York l'any 1877.
Seguint la dinàmica de l'emigració en xarxa, Josep Torres es va relacionar amb un grup de palafrugellencs
establerts a Nova York; el seu punt de contacte era a ca la Francisca Boera . Els inicis no van ser fàcils: va
començar recollint els taps de suro usats en cafès i altres establiments per arreglar-los i vendre'ls. Feia el que avui
en diem reciclatge. A poc a poc aquesta iniciativa va anar creixent fins que es va convertir en un gran industrial del
suro; va ser un dels creadors del tap corona. El 1900 va obrir fàbrica a Palafrugell, el 1914 tenia deu màquines
de fer taps a mà més quatre màquines mogudes per força motriu. També tenia fàbrica al sud de Brooklyn, al
número 9 de les Bush Terminals, en l'actualitat Sunset Park, una de les zones industrials més importants de Nova
York a l'època. A més de l'activitat surera, va invertir amb força èxit en borsa.
Finalment Josep Torres deixaria Nova York, després de quaranta-cinc anys, per instal·lar-se a Niça amb la
seva muller Sílvia Montovani. Tot i la distància i els anys lluny de la seva terra sempre va mantenir el vincle amb
Palafrugell, ja que de 1902 a 1913 es té constància que s'estava diverses setmanes al seu poble i a més va tenir
negoci a Palafrugell fins a 1930.
Josep Torres va aconseguir aplegar una gran fortuna gràcies al seu incansable esperit emprenedor i la
bona mà per als negocis. Part d'aquest capital va ser retornat al seu poble natal, on va dur a terme nombroses
obres filantròpiques com aportacions a l'asil i a l'hospital o a la construcció de les escoles públiques. També hi
va haver aportacions planificades que no es van dur a terme, com seria l'acabament del campanar de l'església
parroquial. Detallem a continuació les que va dur a terme:
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BOTTLE 5TOPPER5,

Carta escrita
per Josep Torres i Jonama,
AMP. FONS AJ UN TAMENT PA LAFRUGELL .

Any

1908

Fa una aportació a favor dels afectats per les inundacions d'aquell any.

1911-1912

Millora i modernització de la infermeria i d'altres sales de l'Hospital Municipal.

1914

Arranja el ferm de tot el carrer del Sol i l'empedrat del carrer Cavallers i de la Font. L'Ajuntament va
acordar, en la sessió d'lI de novembre del mateix any, canviar el nom de carrer del Sol per carrer
Torres i Jonama.
Durant uns mesos paga els lloguers de les cases ocupades per famílies que s'havien vist afectades
indirectament per la crisi motivada per la I Guerra Mundial.

1918

Fa testament i deixa una quarta part de la seva fortuna a la vila.
Es constitueix el Fons Torres per gestionar el seu llegat a favor de l'educació pública, de l'asil i dels
pobres. Va ser dissolt el 1924.

1922

Va impulsar la Casa Bressol.
Va contribuir a la millora del clavegueram .

1925

Va pagar la construcció de les noves escoles públiques. El disseny del nou i modern edifici va ser
portat directament d'Amèrica . La construcció de l'edifici va anar a càrrec de Miquel Brias Torrent.
A més, també va subvencionar en part les escoles de Regencós, Mont-ras i Pals.
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L'empresari surer i filantrop
Josep Torres i Jonama.
AU TOR DESCONEGUT. AMP. HEMEROTECA .
DI AR I "LA CRÒNICA" 120- 7-19071.

Transcrivim a continuació la carta del 23 d'octubre de 1914 que Josep Torres va adreçar a l'alcalde: «Mi
intención era y es que mi casa arregle las calles pidiendo permiso desde luego al Alcalde, no pon er a disposición
del Alcalde o del Ayuntamiento 400 pesos remonales; sino que mi casa emplee esas 400 pesos en arreglar las
calles para dar trabajo a los que no lo tengan y esten necesitados , Mi acción no merece de modo alguno las
gracias que piensan darme; pues creo cumplir con mi deber que la conciencia me impone.»
Josep Torres Jonama va morir a Niça el 15 de desembre de 1945, quan tenia vuitanta-vuit anys . Seguint
la seva voluntat, va ser enterrat a Palafrugell.

El patrimoni immaterial: la llengua,
la música i la gastronomia
L'herència de les relacions mantingudes amb Amèrica també és present en aspectes de la cultura catalana com
la llengua, la música i la gastronomia, que formen part del nostre patrimoni cultural immaterial. L'any 2003,
la Unesco celebrava a París la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial. Es definia així:
«S'entén per patrimoni immaterial els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques
que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni
cultural.» La convenció reconeixia, entre altres coses, la necessitat d'elaborar marcs normatius i mecanismes de
protecció per a aquest llegat cultural.
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La llengua conserva eL testimoni de Les reLacions
entre CataLunya i Amèrica.

La llengua
A la nostra llengua hi ha mots originaris dels taïnos, els primers pobles indígenes que van entrar en contacte
amb Colom, com hamaca, barbacoa, piragua o canoa. La llengua d'aquest poble, que formava part de la família
lingüística arauac, actualment està extingida . Així mateix, hi ha molts pobles on dels cacauets en diuen menins,
forma catalanitzada del nom autòcton d'aquest fruit sec, maní.

El català i també el castellà tenen expressions que remunten a aquell període històric, directament
relacionades amb el fenomen indià, com són més es va perdre a Cuba, en referència a la pèrdua de la darrera
colònia espanyola a Amèrica l'any 1898 o tenir un tiet a Amèrica.
A Palafrugell es conserven algunes d'aquestes expressions segons l'estudi de Carlos Serra i Maria
Bruguera, en què s'esmenten tres frases fetes que fan referència al període colonial (SERRA, C.; BRUGUERA, M.
2009, p. 92 i 136):
Caure o perdre la maleta a l'Estret. Aquesta frase feta es remunta al temps dels indians i fa referència a
aquells que no van fer fortuna. A la maleta els viatgers hi duien les seves pertinences personals, i la memòria
popular diu que les unces d'or venien d'Amèrica, així que perdre-la volia dir tornar a casa sense diners, una excusa
per justificar el poc èxit de l'experiència americana. En el trajecte de tornada d'Amèrica passaven per l'estret de
Gibraltar, per això la referència a l'Estret.

Una altra frase feta és tenir molta terra a l'Havana. Aquesta frase s'aplica a aquella gent que assegura tenir
moltes riqueses i possessions quan en realitat no té res.
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I una frase feta relacionada de forma indirecta amb el tema i que ens informa d'un ofici local és trobar fa
terra de fer pipes. Transcrivim la definició del llibre: «Muntar un negoci o activitat de gran benefici. Segurament té
com a origen l'antic ofici, que havia existit a la zona, de fer pipes de fang per fumar tabac. Trobar una terra capaç
de produir un fang de la qualitat necessària per fabricar-l es devia ser un bon negoci.»
Recuperem el testimoni de l'estudiós Joan Rosal i Sagalés, que l'any 1988 estudia a Palafrugell una
activitat directament relacionada amb el comerç marítim, l'elaboració de pipes de fang per fumar tabac. Es
coneixen tres centres de producció a Catalunya: Barcelona, Palamós i Palafrugell. Fora de l'Estat, a França, es
coneixen dos importants fabricants de pipes de fang que eren exportades a les colònies i a Sud-amèrica.
A Palafrugell es van inventariar deu models de pipes que, segons conclou l'autor a partir de la recerca
realitzada, haurien sortit de l'obrador de Gerard Borràs que tenia al carrer Concòrdia, del d'Antoni Malleu que
tenia al carrer Hortal d'en Pou i, probablement, d'altres terrissers, alguns d'ells possiblement palamosins. Alguns
d'aquests models es conserven al Museu del Suro de la vila . Segons el testimoni d'Emili Radresa, nét de Gerard
Borràs, les pipes eren transportades per mar a través del port de Palamós per satisfer el mercat de Cuba i
Algèria (ROSAL, J. 1988, p. 15).
Fem un breu apunt sobre l'activitat artesanal al servei del comerç marítim. L'activa dinàmica del comerç
marítim va generar una sèrie de necessitats, concentrades al vo ltant dels ports. Eren necessaris rec ipients per
al transport com les bótes, homes que carreguessin i descarreguessin els vaixells, corders que fessin les cordes
per als velers i tants altres. Però aquest comerç també va impulsar l'activitat d'algunes indústries locals, com és
el cas dels terrissaires de Palafrugell que elaboraven pipes de fang. Un altre cas documentat és el de Breda, que
destinava una part de la seva producció ceràmica a satisfer la demanda del mercat americà. El port de sortida
era Arenys de Mar, on al primer terç del segle XIX hi fondejaven uns 490 vaixells anuals.
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Palafrugell exportava pipes de fang per fumar tabac
a Amèrica. A la imatge, qu a tre d e ls mod e ls de pipe s
que s'elaboraven als obradors de Pa lafrugell.

Noso\ro~ d..mos leocion68
aeñoros .. domioilio
pol' las nilluque quioteo
torut poT lo fluo.
Eh lA tienda del oolwa.o
I\no s. cabre AUt.et.

~ienJp re

se le dir. \In gol pe de pechos

por deJantc
Y ai .Ia ni~a es cMti7.l\
y !!-Ille blh.mi\ torera
so le da la, al\.cr!llltiva
on el 8 i~io dondo qule¡'•.

ni e h~! de ~Dl!r,
nil I~)rqll~ ~ nioMe'

m~ IIIQ.r~.

me

collcuul.o.r.".

polldri dOIUbr••
d<llo!lmln .
1... t.rd«lla

A.Uiua¡'CÀl.iA. ¡mL .amA\.
di crl.d •• de tem r.

"'1"1.\ 1,,'1

~o tll PI

=!;~~~~~~:t:~

. l

pnN .h... '- IU d_ .on 1111 .rtWwo.

:~~:j[:~::t

d

~

q~. ... d. \'..u..doUd

l'
y
u
'.,1.....,.,110
.., 'In, 10 ¡. .I~.' dar
100 "¡nn' llu. Y!III.,~ !'l"()lIt()
e':o;.~taJl':'~~e d t i ó . . , ·

qUI.I-nll
an'" blpteta.1
1 ... taMor II' Poa<>,
t.~~:! :=,qUI f114 1<> p-

lú!,

1IO~~~n:t~:':'~;:tm.I.

"'~1~1

:

~'
)

I

I>MI>"..U~~ ~u~~'\i..-:'1 pD' poco "'. ".-,

Y por la uor.he

:;~.1::~~~:

~

l

.""lO<>·1~"'U

, "'M.MW

LAS UlL
Y'UNA NOCIIES.
IIJIAIIUNlERA
\

}'osoy ",b t illrn~

q"NII'IIRUPau,
qllt el m... pa.II,

')
:-......... ..

.

ri

J

SEGUNDl\ PABTE

· ... mDD.1p<>_"·

".~.'''~'''-''-

re,

,'ell tUIIIII" mi

tiM!,"" ~"u': ;:,~...::.,~~II::'.-..

"',fl!w<>ntl""pel>d.l. .. ~
tI, . .. bltbttoptrlo,

7 11 noche ~D Un nenll
1o p...
Telall t.I."
LlI," ta.!ill;
~: :: ~i

!!lIqJ:ot~OO, III;

tI~IP"" luu 111'"11,,··1 nil "'11 pe~

!u~"i:~~u.-~:b;~II,IO .1 ""ur. .

H.J que m\mitll
t..oJ' baeer,
Lt ,0J' IIIOtr,

&Olel de . "'or

yeril que ft .!lle
le h.so '0,

:~:~i . -~ ·_----~~~E:~!J--D. j

.".~••, ~,':'.','.•:::-.~.•¿.;:'
.....,·.'"."•.Il"..

..... fallO un eu.h,oIndl

dudio mlo
te.brl¡aré

~'l:~O;~ rrio.

.1.. . . "aq u..Jlb • .!IO<I."'......
~~ ::: ~::~
)foCftuullo<Ite"n.>'IlIoll... MM
q.... ,.¡n"'I .. ""I.... q... ~i ..o'l.. dJ..
por

IU qUI llfn." qu I.. tri.
' _ _ ,,0<:1>..

til0l'~,

fA mlr"III ..
tomatCllfÓ.

Y yocollllr"
Jotom.ro
,}'oell lulna

LA. GRAN-VIA
l'Ob"'-~~1

,(

, Iu ¡.do

mllhude~nar.

po~itivo

\

j.

,;:.:.: ;:,.:;.~w..

:;\~:;:.'::;;;!;;:..

mi ~lIio

el

alepilo

mi.ngre b~!Ie ~. ¡
ougulII el ¡..trto

l't

I

potquf)''' Hlyul

Cbuu,. ,

~:AGbu G.s:.

J ", •• odI Qn,~e

oyq1l8unduII.III

litlltCbn.umbe
cbuGga DlCbllll,~

1l11uaehn¡uto

/

."

Fullet on es recullen a lgunes cançon s de
l'època, entre les quals hi ha Americana El ama
i l' havanera Las Mil y una noches.
AM P. FONS FAMi LI A SU ÑER.

La música
Els indians tornen al país després d'anys d'estada a Amèrica impregnats pel gust i la moda que havien vist. Així,
arriben a Catalunya prenent cafè, fumant tabac i taral ·lejant les melodies que tantes vegades havien sentit a les
colònies. A Palafrugell aquestes melodies van ser popularitzades per pescadors i tapers a les tavernes i als cors
obrers. En principi en deien americanes i posteriorment en diran havaneres .
Les tonades vingudes d'Amèrica es van popularitzar a la segona meitat del segle xx. La cançó El meu
avi, de J.L. Ortega i Monasterio, data de l'any 1968 (OLLER, O. 2009, p. 18). El músic Oriol Oller apunta que la
gran popularitat que té avui l'havanera es deu al procés de folklorització que va experimentar a partir de llavors.
Avui Palafrugell és reconegut per la Cantada d'Havaneres de Calella, esdeveniment que cada mes de juliol aplega
milers de persones a la seva costa . L'any 1966 va tenir lloc la primera cantada, que es va organitzar en el marc
de la presentació del llibre Calella de Palafrugell i les havaneres (1966), obra de Francesc Alsius , Frederic Martí,
Joan Pericot i Joan Baca (OLLER, O. 2009, p. 19).
Una altra de les coses que es va popularitzar juntament amb les havaneres i la cançó de taverna va ser
el cremat. Segons el testimoni del senyor Jordi Oriol, que havia tingut fàbrica de licors a Palafrugell, s'explica
popularment que l'origen del cremat es troba a les tavernes de Calella. Quan els pescadors no podien anar "en
marc" (com diuen els més grans) anaven a la taverna a passar l'estona, fer tertúlia i cantar, tot prenent un cafè
i una copa de rom, de licor de canya o de conyac , segons el gust, però amb moderació ja que els jornals no
donaven per a excessos . Quan algú de fora hi anava i volia sentir cantar els mariners, els pagava una ronda,
així, quan arribava l'hora de plegar podia ser que les rondes haguessin fet mal, embriagant més del compte més
d'un . Continuant amb l'explicació popular, hi va haver algun habitual que hi va trobar la solució: cremar l'alcohol
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Tomates, pebrot s,
patates, entre aLtres
productes que vénen
d'Amèrica, formen part
de La ga stronomia
cataLana.

A La taverna La BeLLa LoLa de [aLeLLa s'h i canten
havaneres i cançons de taverna reguLarment.

per rebaixar la graduació de la beguda. Però com que no es posaven d'acord amb qu in licor fer-ho, finalment la
recepta del cremat conté els tres licors: rom, licor de canya i conyac, una barreja pròpia de Palafrugell. El licor
de canya té una graduació superior als altres licors, fet que facilita encendre la barreja. Hem volgut recollir com
es recorda l'origen del cremat en la memòria popular, ja que en desconeixem l'origen exacte, per bé que a Galícia
es fa una beguda semblant, anomenada queimada.
Transcrivim una recepta de cremat segons les recomanacions del senyor Oriol. En una cassola de terrissa
s'hi aboquen dues parts de licor de canya, una de rom i una de conyac i s'hi afegeix sucre, canyella en branca
i pell de llimona al gust. S'escalfa breument la barreja i s'encén. Es deixa cremar la barreja remenant-la amb un
cu llerot, fins que l'alcohol s'ha evaporat gairebé del tot, aproximadament deu minuts o quan queden les dues
tercers parts. S'apaga abocant-hi una tassa de cafè o simplement tapant el recipient. Se serveix en tasses, millor
si tenen nansa ja que com ind ica el seu nom, crema.

La gastronomia
Diu el gastrònom i historiador Jaume Fàbrega: «L'anomenat Nou Món per part del Vell, és clar, ha protagonitzat
la revolució alimentària més gran de la història» (FÀBREGA, J. 2001, p. 7). Des que al segle xv els espanyols
van trepitjar les índies es van anar introduint a poc a poc a les cu ines del país productes d'origen americà
com la patata, d'origen peruà, avui imprescindible en qualsevol rebost. El tomàquet, el pebrot i les mongetes,
aliments tan propis de la cuina mediterrània, van ser portats per mar des de l'altra banda de l'Atlàntic. L'ús
d'aquests productes a Catalunya es va popularitzar al segle XIX. El sucre de canya o el cafè van tenir molt bona
acollida a Europa, així com la vainilla i el gall dindi, sense oblidar les fruites tropicals com la pinya o el coco,
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que s'acostumava a comprar-ne un per Nadal i que va donar un cert exotisme a algunes receptes de la nostra
rebosteria.
Dediquem ara unes línies a veure quins productes americans es van introduir i com s'utilitzaven a les
cuines de Palafrugell i la comarca. Comencem per l'aportació de Gabriel Martín Roig, a partir de la consulta dels
fons documentals del convent dels agustins de Nostra Senyora de Gràcia de Palamós. L'autor escriu que consta
que el 1771 els frares compraren pebrots tot i que el seu consum era molt ocasional. El producte que més bona
acollida va tenir van ser les fesoles i mongetes, procedents de Centreamèrica i les regions andines, fins al punt
que «fou tanta la popularitat d'aquest producte a Girona que aviat es va diversificar amb moltes varietats locals»
(MARTíN, G. 2011, p. 54). El blat de moro i els tomàquets van arribar més tard . El 1816 els frares compren
«tomatas per fer salsa», i a partir de llavors aquest producte s'utilitzaria en moltes receptes. La xocolata es va
estendre amb molta rapidesa als convents i monestirs catalans, tot i ser un producte car, ja que no es cultivava
a Europa. Es preparava amb aigua, s'hi afegia una bona quantitat de sucre i s'aromatitzava amb una mica de
vainilla, canyella, gingebre, pebre o clavell. La xocolata també es va emprar i encara s'utilitza a les picades, ja
que ajuda a lligar les salses.
En el cas de Palafrugell prenem com a font d'informació dos receptaris , el de Júlia Frigola Girbal i el
receptari d'Elvira Correu. Júlia Frigola Sagrera era la filla de l'indià Joan Frigola Sagrera; va estar casada amb
Antoni Roger i Rabassa, un indià originari de Palamós. Pep Vila (2007, p. 192) ha estat la persona encarregada
de donar a conèixer aquest interessant receptari de cuina familiar que, com diu l'autor, és «una cuina casolana,
elemental, que conviu amb una altra de burgesa, complicada, de mestissatge, feta de detalls, de petites coses,
que deixa entreveure el gust que tenia la petita burgesia i les classes benestants catalanes per la bona cuina»,
des de finals del segle XIX fins a la primera meitat del segle xx. AI receptari s'hi recullen plats de la cuina francesa,

153

catalana i espanyola. Vila no fa referència pròpiament a la influència americana, però sí que hi figuren plats
elaborats amb productes d'origen americà, que a l'època de Júlia, a cavall dels segles XIX i XX, ja estaven plenament
integrats a la cuina catalana: tarta de caca o, mantecadas de coco, polvoranes, pastas i souf1é banacacao, sopa
de harina de patata, temera con salsa de tomate o plats com la langosta a la americana i les pasti/las de caté.
A l'Elvira Correu li devem el receptari, que amb gran meticulositat va recuperar Carme Bonal. En aquest
receptari constatem l'ús freqüent de productes d'origen americà com la confitura de tomates verdes, els xurros
de patates, les gemmes de coco i més de deu postres elaborats amb xocolata. També hi apareixen receptes
que fan referència directament a Amèrica com els ous a la americana, l'arròs blanc a la cubana i els mantecados
cubans . Hem transcrit algunes d'aquestes receptes en un annex.
Un exemple de plat que apareix als receptaris després de la guerra de Cuba és l'arròs a la cubana amb
plàtan fregit. Un dels primers llibres de cuina cubana (i també catalana) d'aquella època és el Nuevo manual de la
cocinera cubana y catalana, escrit per Joan Cabrisas i publicat a l'Havana el 1858 (FÀBREGA, J. 2001, p. 272).
De la mateixa manera que a Catalunya hi van arribar productes americans, a Amèrica hi van arribar
productes catalans. Com hem vist en diversos documents de Joan Bassa, l'intercanvi de productes de banda a
banda de l'Atlàntic va ser constant al llarg del segle XIX . Si consultem el llibre de comptes de la botiga de Joan
Rocas a l'Havana de l'any 1871 a 1873 observem alguns dels productes catalans que s'exportaven a Amèrica
com la fruita seca, l'oli , els alls, l'arròs, les olives, embotits com la llonganissa (que no sempre arribava en les
millors condicions), les figues o els bolets. Però un dels productes nacionals que més va arribar a les costes
americanes va ser el vi i els aiguardents, en les seves diferents varietats . En el document anterior n'hi ha onze: vi
Gibert, vi Alella, vi mistela, vi Torres y Alvarez, vi sec, vi S. Vicente, vi Baldiris, vi Serra, vi Jerez i vi Vidal.
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El romaní era una de les
plante s aromàtiques
de l' hort utilitzades per
cond im entar e ls plats.

Fragment de l'e xpos ició
permanent a can Bassa-Rocas .

Així els catalans també van introduir producte propi a Amèrica, com per exemple els carquinyolis , Segons
el Diccionari dels Catalans a Amèrica, Sebastià Noguer Gallart va ser un flequer de Palafrugell que va emigrar a
l'Havana a les darreries del segle

XIX i

hi va fundar una fleca anomenada La Caoba, que va dirigir durant quaranta

anys, Un dels productes que va tenir més èxit al país van ser els carquinyolis, Els seus fills, Domènec i Joan, van
néixer a Cuba i van ser empresaris destacats de l'illa,

La difusió i promoció del llegat dels indians a Palafrugell
Palafrugell forma part de la Xarxa de Municipis Indians, una associació cultural sense ànim de lucre constituida
l'any 2008, que treballa per al coneixement, difusió i promoció de la història i el llegat dels indians, i de la qual
formen part dotze municipis de Catalunya, Palafrugell ha impulsat diverses iniciatives al voltant del fet indià al
municipi des de l'any 2009, com ha estat el condicionament de can Bassa-Rocas, el centre cívic de Llofriu, on
s'ha instal ,lat una exposició permanent que dóna a conèixer al visitant el fet indià i la vida de la família BassaRocas, dues generacions d'indians, El municipi també té en la seva oferta de turisme cultural la Ruta dels
Americanos, que recorre diverses localitzacions relacionades amb aquest fet i que el lector pot trobar a la Guia
de rutes indianes de Catalunya, publicada l'any 2010 per Cossetània Edicions i elaborada per Tate Cabré i Mireia

Olivé, Per últim, cal recordar la popular Cantada d'Havaneres de Calella, que se celebra el primer cap de setmana
de juliol al Port Bo, A més, a Palafrugell hi ha la Fundació Ernest Morató, institució que treballa per la recuperació
i difusió de l'havanera, La darrera acció ha estat la publicació d'aquest llibre, que aporta noves dades sobre el fet
indià a Palafrugell fins ara desconegudes i dóna a conèixer la rellevància d'aquest període per a la història local.
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Annexos

Llista alfabètica, per períodes,
dels palafrugellencs que van emigrar a
Amèrica entre 1750 i 1900

.

EMIGRANTS I COMERCIANTS A AMERICA. ENTRE 1750 I 1799
Nom

Professió

Lloc

Pere Barceló

Mariner

Veracruz

Antoni Barceló

Comerciant

Veracruz

Rafael Ferrer

Servent

Hondures

Narcís Gallart

Cirurgià

Montevideo

Narcís Girbal Barceló

Missioner

Perú

Joan Leogalla Resall

Comerciant

San Juan

Pere Llambí Cantona

Militar

Uruguai

Antoni Marquès

Comerciant

Santo Domingo

Francesc Mont

Servent

Veracruz

Bonaventura Marquès

Missioner

Perú

Tomàs Nicolau

Missioner

Perú

Miquel Serra i Avellí

Comerciant

Nueva Guatemala

Tomàs Prats Figuerola

Comerciant

Veracruz

Sebastià Prats de la Carrera

Comerciant

Joan Olivet Mandri

Any d'emigració

Nueva Guatemala

Edat

1749
1772
1766
1794
1784

29

1750
1772
1785

30
20
37

1752
1749
1790

39
49

30

25

San Juan
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EMIGRANTS A AMERICA, ENTRE 1800 I 1839
Any d'emigració

Nom

Professió

Lloc

Joan Ferrer
Francesc Bofill
Mònica Cardó Diviu
Maria Teresa Cardó
Josep Esteva Rayaga
Modest Jubert
Francesc Jubert
Isidre Martorell Bori
Pere Ferrer Mascort
Joan Frigola Sagrera
Joan Mandri Alsina
Joaquim Mont Pou
Josep Oliu Castellar
Antoni Oliu Boa
Josep Platja Mitona
Josep Platja Guitó
Narcís Platja Guitó
Martí Peya
Geroni Rabassa Roig
Martí Roig
Miquel Romaguera Sais
Pere Saiga s Pons
Pere Salvà Sàbat
Martí Serra
Sebastià Serra

Mariner

Amèrica
San Juan
Ponce (Puerto Rico)
Ponc e
San Juan
Havana
Havana
San Juan
Puerto Rico
Havana
Puerto Rico
Guatemala
Puerto Rico
San Juan
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Havana
Ponce
Havana
Montevideo
Puerto Rico
Havana
Xile
Cumana

Comerciant
Comerciant
Comerciant
Comerciant
Taper
Flequer
Militar
Comerciant
Comerciant
Comerciant
Comerciant
Comerciant
Comerciant
Comerciant
Comerciant
Comerciant
Comerciant

Edat

1821
1811
1811
1834
1831

15
28
20
18

1827
1837
1828

23
19
29

1827

22

1823
1827
1827
1828
1834
1809
1816
1839

28
33
38
22
23

1804
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EMIGRANTS A AMÈRICA, ENTRE 1840 I 1869

15°1

Nom

Professió

Lloc

Joan Batlle Casal
Narcís Banyeres
Josep Bernat Ferriol
Isidre Bassa Bosch
Joan Bassa Bosch
Sebastià Bassa Bosch
Francesc Bofill Girbal
Tomàs Bofill Casademont
Estanislau Bofill
Claudi Carbó
Salvi Cals

Militar

San Juan
Havana
Amèrica
Remedios (Cuba)
Havana
Havana
Pinar del Río
Cuba
Cuba
Havana
Cuba

Annexos

Comerciant
Comerciant
Comerciant
Paleta
Dependent

Comerciant

Any d'emigració

Edat

1860
1868
1858
1860
1857
1865
1861

20
18

Nom

Professió

Esteve Casadevall Parera
Ramon Corredor
Jaume Domènech Romaguera
Raimundo Domènech Barceló
Esteve Esparragó
Joan Ferrer Romaguera
Martí Ferrer Martinell
Martí Fina Moner
Joan Joanola
Sebastià Jonama Cornell
Ferran Jordi Montserrat
Joan Jordi Montserrat
Baldomer Jordi Montserrat
Sebastià Gallart
Pere Gallart Alsina
Martí Gelpí Bofill
Josep Gispert Bofill
Francesc Grassot Prats
Lluís Grassot Prats
Pere Janer Janer
Josep Jofra Rovira
Francesc Jofra Rovira
Benito Jordi Boera
Francesc Llavanera Rovira
Sebastià Llorens Bastons
Sebastià Pasqual Carreras
Martí Plaja Climent
Joan Poch Vergonyós
Pelegrí Pujol Ferrer
Pelegrí Pujol Roig
Ramon Pons
Tomàs Pruneda
Pere Pruneda
Jaume Pruneda
Eusebi Ramon Esteba
Josep Ravella Torrent
Jordi Romaguera
Martí Rocas Daussà
Pere Rocas Roig
Joan Rocas Romaguera
Jaume Rocas
Josep Riera Reig
Fructuós Sagrera
Josep Saiga s Gafarot
Catalina Sales

Comerciant de tabac Havana
Pagès
Puerto Rico
Montevideo
Cuba
Comerciant
Havana
Havana
Sabater
Pinar del Río
Havana
Havana
Sastre
Havana
EUA
Cuba
Oficinista
Havana
Dependent
Havana
Pinar del Río
Puerto Rico
Dependent
Pinar del Río
Cuba
Las Pozas (Cuba)
Soldat
Puerto Rico
Dependent
Havana
Havana
Comerciant
Comerciant
Havana
Cuba
Havana
Taper
Cuba
Corder
Havana
Havana
Puerto rico
Soldat
Puerto Rico
Comerciant
Santiago de Cuba
Paleta
Havana
Havana
Havana
Havana
Puerto Rico
Dependent
Havana
Havana
Fuster
Havana
Comerciant
Havana
Remedios (Cuba)
Comerciant
Havana
Paleta
Havana
Cuba
Havana

Lloc

Any d'emigració

Edat

1855
1861
1865
1860
1859
1848
1860
1858
1842
1850
1867
32
1865

1858
1864
1864

21
31
48

1860
1858
1858
1857
1864
1861
1864
1860

24
37

1865
1860
1857
1849
1860

17
17

1860
40
49
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Baldomer Serra Saiga s
Francesc Serra Tallades
Andreu Serra
Antoni Surís
Miquel Tauler Casas
Teodor Tauler Deulofeu
Antoni Tejera

Comerciant

Comerciant
Comerciant

Pinar del Río
Cuba
Havana
Havana
Havana
Puerto Rico
Havana

1865
1858
31
1860
1857
1857
31
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EMIGRANTS A AMÈRICA, ENTRE 1870 I 1900
Nom

Francesc Anglada
Zacaries Bazo
Joan Bofill Rocas
Joan Deulofeu
Joaquim Esteba Matlleria
Joan Borrell Vila
Amadeu Bussot Dalmau
Josep Carreras Juanals
Ferran Codorech Llorent
Joaquim Codorech Llorent
Sebastià Corominas Sastre
Marc Cortey Farinyo
Narcís Cruanyes
Sebastià Dalmau
Eduard Dalmau Alsina
Tomàs Deulofeu Janó
Joaquim Deulofeu Alsina
Salvador Esteba Cateura
Sebastià Frigola
Narcís Ferriol Bussot
Josep Ferriol
Bernat Ferriol
Martí Figueres Vidal
Suizo Fina Llavià
Joan Font Mató
Francesc Gallart Saiga s
Joan Gallart Saiga s
Pere Galceran Gironès
Francesc Galceran Gironès
Jaume Galceran Gironès
Lluís Gelpí Trull
Josep Gich
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I Annexos

Professió

Militar
Dependent
Soldat
Fuster
Comerciant
Comerciant
Flequer
Fabricant de galetes
Comerciant
Soldat
Comerciant
Negociant de taps
Taper
Taper
Fuster
Soldat
Dependent
Comerciant
Comerciant

Mariner

Dependent
Dependent
Dependent
Militar

Lloc

Montevideo
Havana
Havana
Montevideo
Cuba
Argentina
Havana
Havana
Matanzas
Havana
Havana
Puerto Rico
Havana
EUA
Buenos Aires
Buenos Aires
Montevideo
Havana
Puerto Rico
Havana
Havana
Havana
Havana
Havana
Argentina
Cuba
Havana
Havana
Havana
Havana
San Juan
Cuba

Any d'emigració

1870
1896
1887
1887
1900
1900
1900
1889
1887

1900
1870
1875

1894
1894
1887
1887
1897
1887
1897
1900
1897

Edat

26
22
34
29
22
29
17

18
17

28
19
16
21

Nom

Joan Girbal Servià
Silvestre Girbal Jofra
Joan Girbau Puig
Mateu Guilló Pons
Rafael Jofra Fina
Joan Jofra Rubau
Alfons Jordi Jofra
Paulí Juanola
Joan Llambí Avellí
Simó Llavià Pasqual
Emili Llavià Pasqual
Francesc Martí
Josep Martí Puig
Baldomer Mascort Serra
Josep Miquel Torras
Francesc Miró Juny
Joan Noguer Gallart
Gerard Pareras Gafarot
Fidel Pareras Cantó
Josep Poch Parals
Llorenç Plana Castelló
IIdebrando Pujol Gou
Josep Prats Fina
Manel Pruneda Torres
Eusebi Ramon Esteve
Miquel Reig Tauler
Josep Reig Xicoira
Joan Riera Esteve
Dídac Riera Janover
Sebastià Rocas Esteve
Francesc Rocas Corredor
Pere Rocas Puig
Joan Roquer Mató
Emili Ramon Llavià
Joan Sagrera Gironès
Emili Sàbat Augé
Manel Sàbat
Pere Sabater Ros
Joan Salvà
Baldomer Serra Salgas
Narcís Surinyac Arxer
Lluís Suquet Castelló
Antònia Tauler
Josep Torres Jonama

Professió

Lloc

Any d'emigració

Havana
Cuba
Breda Nueva (Cuba)
Comerciant
Havana
Comerciant
Cardenas
Missioner
Ultramar
Havana
Comerciant de tabac EUA
Comerciant
Havana
Cuba
Río Feo (Cuba)
Metge
Cuba
Comerciant
Argentina
Cuba
Farmacèutic
EUA
Mariner
Amèrica
Flequer
Havana
Cienfuegos
Mariner
Mariner
Argentina
Costa Rica
Soldat
Puerto Rico
Bejucal (Cuba)
Cuba
Negociant de taps
EUA
Cuba
Taper
Pinar del Río
Taper
Pinar del Río
Estudiant
Havana
Quvican (Cuba)
Flequer
Mèxic
Cuba
Taper
EUA
Cuba
Argentina
Comerciant
Taper
Cuba
Dependent
Havana
Pinhr
Mercedes (Argentina)
Soldat
Havana
Estudiant
Havana
Pinar del Río
Taper
Puerto Rico
Soldat
Cuba
Dida
Havana
Negociant de taps
EUA

Edat

Comerciant
. Comerciant

1887
1887
1887
1892
1882
1887
1879
1879

21
40

22

1887

26
43
43
1895
1893
1874
1874
1887
1887

21

45
14
17

1887
1879
1887
1874
1898

22
33

1891
1878

28
18
18
22
19
19

1879

15

1860
1877

20

1887
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Detall del nord de Sud-Amèrica on
apareixen e ls ports de Porto Be lla,
Cartagena, Santa Marta, Maracaibo,
La Guayra i Cumana.
··NOUVE L ATL AS DE GÉOGRAP H IE MOOERN E·· MM. ORIOUX
ET CH. LEROY. 1882. LlBRAIRIE CLASSIOUE EUGENE BE LI N.
COL . PERE PONT.

RESIDENTS A AMÈRICA. ENTRE 1877 11900
Nom

Professió

Destí

Edat

Any

Josep Alsina Pasqual
Miquel Alsina Pascual
Ramon Alsina
Lluís Barceló Martí
Pere Bofill
Sebastià Bofill Ciurana
Bernat Ferriol Bussot
Tomàs Deulofeu Bofill
Esteve Gelpí Ribera
Sebastià Jordi Carreras
Antoni Jordi
Isabel Jofra
Francesc Pere Mata
Conrad Pasqual
Salvador Prats Daussà
Casimir Ribas Bonany
Heros de Riera Pirroig
Joan Salgas Frigola
Martí Serra Salgas
Enric Torres
Narcís Vigas Fontanet

Carrador
Dependent

Cuba
Cuba
Pinar del Río
Cuba
Cuba
Cuba
Havana
Buenos Aires
San Juan
Havana
Havana
Cuba
Amèrica
Cuba
Cuba
Havana
Pinar del Río
Havana
Amèrica
Buenos Aires
Cuba

20
20

1877
1877

51

1877
1877

Comerciant

Comerciant

Pintor
Taper
Comerciant

Comerciant
Paleta
Comerciant
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I Anne xos

60

20
47

1898
1887

31
35
15
18

1877
1877
1877
1877
1898

45
13

20

1877
1877
1877

ELs ports sota domini
de La Corona espanyoLa a finaLs deL
i eL comerç que s'hi practicava

XVIII

El fons Fina conserva un document interessantíssim sobre el comerç colonial practicat als ports americans a finals
del segle XVIII. IntUlm que el document, datat després de 1764, és una còpia incompleta que algun membre de la
família va transcriure d'un informe oficial adreçat a la Corona, segurament al rei Carles III. Entre d'altres aspectes,
l'informe detalla les potencialitats del comerç americà i com el comerç espanyol, segons qui signa l'informe, havia
perdut pes en alguns d'aquests ports, fet que deixava la porta oberta a altres potències europees. El document
identifica un total de 22 ports a Amèrica, els productes que en sortien i els que havia d'abastir-hi la Corona, com
també el tonatge dels vaixells que, a cada port, era necessari per satisfer les demandes d'aquest comerç.
Donada la participació i la presència de l'anomenat "grup de Palafrugell" en alguns d'aquests enclavaments
comercials des de la segona meitat del XVIII, transcrivim a continuació el capítol d'aquest document titulat Rentas
de Indias.

Rentas de Indias
Puerto de Buenos Aires
Sus vecinas provincias es Tucaman y Paraguay, muy poblada s de varias naciones, este puerto se regula su
comercio en mas de doscientos mil cueros de distinta s calidades, es abundantísima en frutos, su estar es de
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Detall d'Amèrica central, on
apareixen els enclavaments
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27 grados de la parte del sur, su fertilidad es próvida para todo género de frutos, para su asistencia necesita
cuatro navíos, que compongan dos mil y quinientas toneladas de todo lo condulcente para la conservación de la
vida humana ,

IsLa de La Trinidad
Esta coge, pasa de tres mil fanegas de cacao, y unas tres mil, y quinientas arrobas de tabaco, los cedros, y
distintas maderas que tiene, es considerable, sólo podra decir el suplic[anlte ser suficiente, para fabricar y
mantener la vasta Armada, que tiene ofrecida .
Esta isla tiene en lo profunda de sus valies varios estancos de brea, donde se abastecen ciertas naciones, la
subsistencia de esta is la de be ser de cada un año de un navichuelo de 100 toneladas.

La Margarita
Dara cada año mas de 3.600 arrobas de tabaco, recogera mas de 1.000 carambres, y otros frutos de mayor
estima: en otro tiempo tuvo un gran comercio de perlas, siempre que se providencie su continuación, se pueden
esperar beneficio s grandes, su asistencia debe ser de un navichuelo de 300 toneladas.

CumanacoLas
Ésta es abundante en frutos, consiste su comercio en mas de 8.000 carambres, y unas 6.000 arrobas de tabaco
y otros frutos, su asistencia de be ser de trescientas y cincuenta toneladas.

Cumana
Capital de esta provincia, fuera de ella tiene el golfo de Cariaco, las ciudad es de San Fernando, Barcelona, Río
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- _._- _. - -- - - --------Caribe, Puerto Santo, las Esmeraldas, Puerto Escondido, Cumanacoa y otros pueblos opulentísimos, que entre
todos, facilitan al año mas de 3.600 cueros, se bo en pasta pasa de 90.000 arrobas, cacao asciende a 10.000
cargas, brasilete fino, balsamos, miel, y otros frutos, y las perlas, y aunque el comercio de éstas se ha perdido,
se podría otra vez fomentar los auxilios de oc ho navíos, cada uno de seiscientas a 700 toneladas.

La Guayra
Provincia de Venezuela, puerto de Caracas, poblada de muchos pueblos, y gentes, necesita ser abastecida para
lo necesario a la conservación.
Ascendera su cosecha a 30.000 fanegas de cacao de ventajada calidad, se coge tabaco, mas de 26.000
arrobas nombrado de Barinas, su asistencia 700 toneladas de caldos y géneros.

Cord. [abreviatura]
Este puerto es su comercio de siete a ocho mil cueros, es muy abundante de brasilete fino, podría dar cada año
10.000 quintales de d[iclho palo, su asistencia de oc ho a 9.000 toneladas.

Maracaybo
Célebre en el mundo por su laguna, es camino para el Reyno de Sta. Fe, ascendera su cosecha a mas de 50 .000
cargas de cacao con poca diferencia, su regular venta es para la Nueva España, comercia anualmente en mas
de de doce a catorce mil cueros, los navíos de que deben pasar a este comercio, no pueden ser mas que seis,
de a trescientas toneladas.

Río de La Hacha
Este puerto es poca su comercio, bien que el Río tiene la gran pesca de perlas, pera puesto en defensa, podra
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Els coneixements de cosmografia (la ciència que descriu l'univers en forma de mapes combinant
la geografia i l'astronomia) eren fonamentals per a la navegació transatlàntica .
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mitigar los efectos del ilícito comercio, consiguiéndose el remedio por ciertas providencias, y la de dos navíos,
cada uno de 400 toneladas.

Cabo de la Vela
En éste se consigue mucho oro en polvo, y tejos, cueros, balsamos, esmeraldas, y otras piedras preciosas,
el tanto no lo ha podido conseguir el suplic[an]te, motivo de venir dirigido este comercio de Santa Fe, Onda,
Mompós, Tenerife, Santa Cruz, y de muchos otros valies, asegurando el suplicante a V.M , que si se aparta cierta
potencia de este comercio, conseguira la V[uestral Hacienda muchas utilidades, su subsistencia debe ser de
2.000 toneladas.

Río Extracto o de San Juan
Este río merece la mayor atención de V.M . por la abundancia de minerales de oro, que tienen sus cordilleras,
pues es antigua tradición, que d[iclho Río es depósito de todo oro, que las fuerzas de las Iluvias descarnan de los
minerales; a d[iclho Río a los últimos del siglo pasado, se cortó por órdenes mal comprendidas, aquel principio
del comercio de los españoles, con pérdida de mas de cinco, a seis millones de pesos de oro consiguiéndolo
al presente ot ra Nación, por su comercio ilícito, hac ien do fondo sus navíos a la vista de todo un puerto cabal,
El suplic[anlte asegura a V,M, el desalojar a dichos extranjeros de este comercio, facilitando a la RI. Hacienda
sumas considerables, suficientes para el desempeño de esta propuesta, con asistencia de cuatro navíos de
trescientas toneladas.
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Proa d'un vaixell amarrat a port.
AMP. FONS BASSA-ROCAS .

Santa Marta
Este puerto aunque es muy corto en el comercio, consigue por los del Valle de Upar, y de Tenerife de diez a
doce mil cueros, y otros frutos apreciables, cuya consecución es facil si se abastece cada año con un navío de
quinientas a 600 toneladas de géneros de seda, lino, cañamo, algodón, y lana, y suficientes caldos.

Cartagena
Comercio de los mas opulentísimos de la América, por la continuación de este trafico en oro, de Antioquía y de
Quito, y plata de Mariquita, muchas perlas, y exquisitas esmeraldas, y, otros frutos, este puerto su comercio es
de galeones. Comercia con mas de 50.000 cueros, y otros simples muy apreciables.

Portobelo
Su comercio la mayor parte es en oro, y plata, y en ocasiones en lana de vicuña, su comercio es de galeones.

Honduras
Es puerto de Guatemala, poblada de muchas gentes, necesita muchos caldos, y géneros para vestir, su principal
comercio es el añil fino, o tisnate en mas de un millón de libras castellanas y 28.000 cueros en corta diferencia,
necesita cuatro navíos de quinientas toneladas.

Campeche
Célebreciudad de cuantas tiene las Indias por ser tan rica su provincia, por la multitud de frutos, pues só lo de
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palo campeche hace su trafico en sesenta mil quintales, única comercio, y primitiva en el mundo, por el carecer
de él cuantas monarquías alumbra el sol. Comercia en 1.500 arrobas de grana [1 anualmente tabaco, pasa de
60.000 arrobas, consigue mas de 4.000 arrobas de grana silvestre.

En fin es capaz su comercio de dar 15.000 cueros por la vía de la Laguna, y término de Guicabango, cé lebre
provincia por ser la primera que conquistó el nunca bastante alabado Hernan Cortés; necesita oc ho navíos de
400 toneladas en poca pontal.

Vera Cruz
Su continuado trafico es de plata, y mas de 50.000 cueros, parte en pelo , y otros curtidos . Comercia en mas
de 8.000 arrobas de grana de todas calidades, y últimamente en 16.000 quintales de brasilete, y otra s muchas
drogas, que omito sus nombres, solo basta exponer a V.M. ser de mucha consideración; su asistencia debe ser
de cuatro navíos de 600 toneladas.

Habana
Ciudad célebre, y puerto de la mas debida atención por la Llave de Vuestras Indias, y por mucho que V.M. se
digne fortificaria, siempre sera el blanco de los émulos de la Corona . Es puerto de muchas gentes, comercia
en mas de 190.000 arrobas de azúcar, 30.000 cueros, 600.000 manojos de tabaco de a 36 onzas cada uno,
en 12.000 docenas de careye, mucho ébano, granadillos, tablones de cedro, y caobana, y otras preciosas
maderas, y frutos, necesita de cuatro navíos de 700 toneladas.

Cuba
Su regular comercio asciende a 120.000 arrobas de azúcar de todas calidades 160.000 libras de tabaco, se
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suele marcar a un real de ve llón por libra en corta diferencia, y últimamente goza anualmente de mas de 25.000
cueros, y otros frutos, necesita tres navíos de 700 tone ladas.

IsLa de Santo Domingo, La EspañoLa
Consiste su comercio, sin embargo de su esterilidad, en 24 o 26.000 fanegas de cacao, 46 .000 cueros en corta
diferencia de tabaco en un millón , y doscientas millibras poca mas o menos . Comercia en muchas drogas para
los pintores, necesita cuatro navíos de quinientas toneladas.

Puerto Rico
Este comercia anualm[enlte en cinco a seis mil fanegas de cacao, y siete a ocho mil cueros, necesita de un navío
de 400 toneladas .

IsLas de BarLovento
Y últimam[en]te señor omite el suplic[an]te el grande comercio que se podría conseguir en Vuestras Islas
de Barlovento, Mar del Sur, y otros parajes, que por la desidia de vuestros españoles, lo estan logrando los
extranjeros por los medios de su comercio ilícito, y aplicación a las manufacturas, sacandonos de aquellas mas
de 400 millones de escudos, fondos suficientes para castigar la ignorancia española. Si en esto hubiese duda,
se remite el suplic[anlte al ... que tiene ofrecido.
Y así Sor. todo el haber de la R.I. Hacienda, incluso lo dicho de Indias, asciende a los 29 millones de escudos de
vellón, en corta diferencia, cuando debían producir poca mas a la R.I. Hacienda, los apreciables simples de seda,
lana, lino, cañamo, y cueros, y los singulares frutos de la cochonilla, palo campestre, y esparto, únicos de vuestra
soberanía, por no tenerlos potencia alguna, y que siendo tan necesarios para las manufacturas de sedas, lanas
y marina , se verían precisados los extranjeros a venir a buscarlos a Vuestros Reynos.
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Cartes cap a l'Havana
ReprodUim a continuació sis cartes que són una mostra de la relació epistolar entre Joan Bassa i els familiars
i amics de l'Empordà. La sol·licitud de recerca de feina a Cuba que li fan aquests últims i l'estat dels negocis
familiars a l'illa es combinen amb opinions i percepcions de la situació política a Cuba i Catalunya i amb les
preocupacions diàries de la vida a pagès.

Carta de Sebast ià Bassa a Joan Bassa
Sebasti¿m Bassas Llufriu, día 22 de julio de 1860.
Querido ermano : Me alegraría que estos quatro renglones te alien con una perfecta salud
ygual a nosotros Dios gracias.
Ermano mío, la tengo en mi poder la carta del 12 y sin contestar a ella te digo pensando
que ya estaras enterado de ella que te mando que abía dos que se les ofrezía benir en la
Abana. Soi yo y la Antonia mi mujer diziéndote que fuese posible benir per dida per criar li
seria fàsil si coneixia s que pug[ulés ganar algo mas [".l
[.. .l Ya sabéis que me biene mui de gusto benir el mismo a la Antonia y ahora mas que
ninguna otra bez por el motibo que estamos separados de ellos mas por la madre y la
ermana que por el padre, es a dezir que todo el que te pi do te estimaré que me lo dones
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por sierto solo que la Antonia baia bien. Si sabías que en algún otro lugar y fuese mas ... que
en la Abana dímelo que marzaremos a qualquiera parte que sea mas. Te digo que haora ha
Ilegado uno de Palafrugell de Buenos Aires y también me interasan de ell y marxaremos a
donde nos .. mas pesa solo que si puede ser la Habana por tú [y] por los demas conozidos
y si te falta algo de este lo mandaras, y si conozías con algo de dinero que lo podiere portar
algún género de Cataluña en la Abana dímelo que lo portaré y el fin de benir nosotros a
la América sera a medio octubre y me daras la contestación en el primer co[r]reu por el
motibo que el tiempo es limitado y lo quiero aprovecharlo y también dime cuando podría
ganar de mi ofizio.
Mana i disposa de tu serbidor Sebastian Basas
Llufriu
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Escriptori, vingut de Cuba, de Joan Frigola.
[Ol. JOAN FRIGOLA JORDÀ.

Carta de Francisco Riera a Joan Bassa
A On Joan Basa, Llufriu, día 25 de satiembre de 1860,
[... ] Querido amigo: El motibo de escrivirle es por manifestarle <que> que mi yjo José
Riera al día IOde o[ctu]bre prósimo salira de Barselona por la Bana si Oios querra al tres
comp~e]ros de mismo pueblo que son Joan Rocas y Antonio Surís y Narciso Banyaras
todos juntos en la fragata Josefa y sebra oste[d] que Francisco Riera esta enfermo que pasa
de dos mesas y medio y no se estranya oste[d] que su yjo no baya bien arreglado por aser
desgrasiado su padre tanto tiempo a gastat mu[c]ho,
Espresiones a todos tres ermanos Sagreras y todos tres ermanos Prunedas, a Pedro Rocas
y todos los demas del mismo pueblo, Espresiones de ton padre y madre y tu ermano
Asidro .. , Mani i disposi de su serbidor y amigo Frans[is]co Riera de Llufriu y su yjo José.

Carta d'Isidre Bassa a Joan Bassa
Sor On Juan Bassa
Sandobal, mayo 1878
[. ,.] Hermano: En contestación a tu última sobre la manera de hacer café. Belascoín lo acían
de la manera siguiente, Poner el agua en la candela cuando ya esta muy caliente (pero sin
erbir) le echan el café necesario y lo dejan erbir como una ora y le echan una brasa de
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carbón bien encendida de las mas grandes (según la cantidad de café), se cuela y se tiene
el gran cuidado de que siempre muy caliente pero sin erbir ni una sola vez. AI romper el
erbor se tendra un poca de agua y un palo para privarle de que se derrame.
La noticia que me das de la sali da de barcos conocidos he visto el nombre de algunos en
el diario pero calculo que varios de ellos sera para pasear. También reciví los sellos y dije a
Mateo de su paisano que lo solicitaba. También te voy a pintar un poc o la situación de este
punto: tranquilidad por parte del trabajo mucha es. Decirte que la factura que trajo Jayme
los víveres tenemos muchos y la ropa toda porque desde aquella fecha no han pagado mas
que un mes a la tropa y eso según los cuerpos no es tan tranquila una partida que se ha
levantado por Chambas de 25 a 30 hombres mal arma dos pera que han asesinado dos
hombres en el potrero de [' ..l según se dice capitaneados por un tal Bonachea y un tal
Balbín, este último a sido ace poca pratico de [... l de Borbón, ese Regimiento esta en esta
en clase de cuartel muy disgustado por las de pagas y alguna vez que otra se deciertan
todavía los soldados.
El ferrocarril (la maquina) no pasa de este punto, el terraplén llega asta Morrón pera falta lo
mejor no hay railes y los trabajadores que son mas de mil entre libertos, ingenieros, presidia
y comeacional trabajan mas en un mes que en un día. Mucho te podría contar pero ya tú ves
la marcha de todas las cosas de govierno.
Espreciones de Jayme y de Mateo [. . .]
Isidro Bassa
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Carta d'Isidre Bassa a Joan Bassa, sense data, però que va ser
enviada entre el 18- XII-1875 i el 22-11-1876
Muy Sor nuestro: Tenemos el gusto de manifestarle que el 19 llegó en Caybarién la goleta
conductora de los efectos cuya compra le encargamos [' .. l Recepción de dos garrafones
de ginebra y dos cajas fideos que se han enviado en el ferrocarril [' .. l Los demas artículos
han lIegado en buen estado y su calidad esta apetecida.
Eceptuando la caja de calamares que dice la factura 82 y 2 latas y no son mas que 24 y 2
latas que binieron juntas con una caja de efectos que se conocía que nadie havía quitado
nada.
1 barril papa s benía con una tapa sobre y no hubo mas que 32 buenos y los demas barriles
fueron regulares. El cuñete de mantequilla marcaba en la factura 21 y no tenía mas que 16

[' .. l 9 onzas, eso fue equibocación del almacén [' . .J.
Basa y Rocas

Carta de Salvi AbeLLí a Joan Bassa

Palafrugell, 7 marzo 1869
Sr. Dn. Juan Basa. Habana
Querido amigo: Si con satisfacción he recibido la carta tuya fecha 30 de enero al ver que
estabas bueno, con estrañeza he visto que ibas muy equivocado en el modo de apreciar la
política de nuestra patria.
Hemos hecho un mal negocio, dices, con la revolución; porque sera la ruina de España;
cuando no solo los europeos si no el mundo entero tienen la vista en nuestra patria al ver de
la manera que hemos hecho esa gran revolución magnífica y colosal que no recuerdan otra
igual los anales de nuestra historia. Bien es verdad, como dices, que hay algunas fracciones
en la Camara y que cada qual querra que su candidato sea el rey que se sienta en el trono;
no tengas temor que suceda nada de lo que tú piensas; porque en la bandera revolucionaria
estan escritos los lema s que constituyen la democracia; esto es: los derechos individuales
y la tolerancia nacional.
Por contrario en vez de arruinar a la patria puede bien decirse que la revolución es hechar
fuera de ella el último vastago reinante de esa raza de Borbones que por este tiempo han
esclavizado los pueblos de Europa en que reinaban; no solo se ha ganado la libertad que
por tanto tiempo se anhelaba y suspiraba; sino que se ha recobrado la honra nacional
perdida y se ha salvado a la patria de una pronta bancarrota.
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Si en lo antedicho estas en un error no lo estas meno s al asegurar que el único rey Ipgllllllll
de España es el príncipe de Asturias; siendo así que el único rey legítimo es el pueblo YI ',Ii
ha dicho ¡abajo los Borbones!
Me ha bla de las elecciones y dices que los republicanos las hemos perdido; pues que segLlI1
el cable no mas hemos obtenido 35 diputados.
Si bien es verdad que los republicanos no hemos obtenido el mayor número, no es cierto lo
que os [hal traido el telégrafo; pues que hemos obtenido mas de setenta, número que si lo
consideras bien veras que es una minoría bien respetable y si consideras que hemos tenido
que luchar solos contra todos los partidos sin mas influencia que la verdad de nuestras
doctrinas y también contra el gobierno que ha dispuesto de toda la influencia tanto moral
como material que puede disponer gobierno constituido; el triumfo moral corresponde a los
republicanos pues que si en lugar de haber dicho que era monarquico hubiese dicho que
era republicano la mayor parte de los diputados lo hubieran sido; porque todas las grandes
poblaciones al hacer los ayuntamientos quedaron electos republicanos sucediéndose lo
mismo al hacerse los diputados solamente como que para hacerse estos las ciudad es
y demas grandes pueblos han tenido que unirse con los pueblos rurales estos que no
entienden nada de política y siempre son de su cacique L.']'
Me esplicas también algo de lo que pasa por hahí; y me dices que estas en completa
revolución, aunque algo sofocada; mas tú que ya has visto el modo que hahí [hal empezado
la revolución; ¿no reconoces en ella la continuacion de lo que han hec ho los españoles,
que no es mas que la esplotación de la hiel acumulada por tanto tiempo de desacertados,
despóticos y ladrones gobiernos? ¿Qué venían a hacer los capitanes generales en las
antillas?; hacerse ricos robando por todos lados. ¿Qué remedio han puesto a las penurias
porque han atravesado las islas? Ninguna, teniendo en cuenta esto que ha pasado y que
todo el mundo reconoce. Que estre L.'] pues que haciendo lo que hicieron las demas
naciones colonias españolas L..l de separarse de la madre patri a constituyendo nación libre
e independiente. Dices que os Ilevan mucha rabia y que os matarían a todos si pudiesen y
que cobardamente os tiran donde las casas por las calles que pasais. ¿No has oído acontar
nunca a los viejos de nuestro país lo que hacían cuando los franceses lo querían conquistar?
¿No has oído acontar que cuando algún solda do de las tropas de Napoleón se quedaba
atras yendo de marcha lo espera ban y lo mata ban que les daban sorpresas por entre los
bosques y que hasta los mataban en las mismas casas donde estaban alojados?
Todo esto que ha pasado en España cuando luchaba por su independencia y ya ha pasado
en todas las naciones que han hec ho lo mismo, no hables estraño que pase en Cuba, en
donde los naturales luchan por su independencia y libertad.
Me haces un encargo que mas bien puede decirse me das un consejo: dices que no hagamos
una contrarevolución y que no me meta en los enredos de la política y me dices también
que si llegara a triunfar la República veremos el despotismo por demasiada libertad y poca
justicia. Agradezco los consejos que me dan los que me quieren y aún algo mas los tuyos
que te creo un sincero amigo, sin embargo lo que no estoy conforme con alguna de tus
apreciaciones, como es que si viniera la República imperaria el despotismo por demasiada
libertad y poca justicia.
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Con esto que he vuelto ha repetir me he convenci do que no estas muy al corriente de lo que
el pueblo español quiere, y de lo que es una república democratica. En España no queremos
una república anarquica, como la del Perú, Chile, Paraguay, Haití ni Santo Domingo, ni como
tantas otras existen en el sud de América, si no que queremos una República de orden y
libertad, herma[ndaldas con la justicia como son la de los Estados Unidos en América, la de
Suiza en Europa y aún mas perfeccionadas.
Querido amigo: me permitiras que te haga algunas reflexiones que al leerlas te encargo
medites mucho, de lo qual quedaría muy satisfecho que cuando me volvieses a escribir
me dijieses: «He meditado bien lo que me dijistes y viendo que tenías razón he adoptado
tu consejo».
Si ves que el espiritu de los naturales de Cuba es fuerte por la independencia y que estan
resueltos a luchar, no tomes las armas si puedes; porque cuando se ha apoderado de un
país ese espíritu no son bastante las bayonetas ni los cañones; porque ese espírito es un
fuego muy ardiente, una vez encendido nunca mas se apaga. Lo que mas puede hacer es
parecerlo pera el día menos pensado vuelve a arder con mas ardor.
Desengañate, amigo, cuando un pueblo lucha por su independencia un día u otro logra su
objeto, porque nunca se cansa y mas ahora que ha pasado el tiempo de las conquistas y
colonias.
Si quieres ejemplos de lo que te digo mira nuestra España que no se can só de luchar
durante ocho siglos contra los moros y 6 años contra los franceses, mira lo que sucedió a
los ingleses en Estados Unidos, lo que sucedió a España con las demas colonias que tenía
en sud de América, con Méjico y últimamente con Santo Domingo.
Sería nunca acabar si hubiese de enumerarte todas las naciones que después de mas o
menos tiempo de sufrir el yugo opresor de estrangeras naciones rompieron las cadenas
que los oprimen para convertirse en naciones libres.
Para concluir te diré que si quieres la libertad hermandada con la justicia y quieres que reine
la fraternidad entre los individuos y entre las naciones que componen la humanidad toma mi
consejo y déjate de monarquía porque los reyes no son mas que opresores de los pueblos.
Sé republicano y veras que si llega a ondear el pabellón republicano en nuestra patria habra
orden y libertad, sin lo cual aún que por ahora lograsemos someter a los insurrectos de
Cuba no lagraríamos tenerlos así mucho tiempo.
Aunque no estemos conformes en política, confio en que nuestra amistad no se enfriara
lo mas mínimo manifesta[nldo que puedes disponer como gustes con tal lo que pueda tu
amigo que de corazón te aprecia.
Salvio Abellí
Espresiones de mi padre y madre y demas de la familia y de Tomas Pruneda y de su esposa
y te serviras dar espresiones a tu ermano Isidro.
P.D. Para hacerte un cargo de lo arraigado que esta la República en nuestro país sabras
que Llufriu, que en la guerra abiera tan carlista ahora casi todos som os republicanos y así
los demas pueblos de las cercanías.
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Carta de BaudiLi Cantó a Joan Bassa
Sr. D. Juan Bassa. Habana.
Torrent, 25 marzo 1880
Querido amigo: Me alegraré que al recibo de esta te halles gozando de una completa salud,
como yo te la deseo junta a tu sobrino la mía sin novedad; por ésta hay buena cosecha por
hora si Dios la conserva. Llueve lo suficiente. Hay unos días Juan Rocas dijo que había tenido
carta tuya y antes que te había mandado el retrato suyo y el de la mujer y tu no mandabas
el tuyo porque penzabas venir, así es que cuando tú vengas las muchachas te van a ca er a
detras y adelante. Aquellas tan nobles que hay en Llufriu, en Palafrugell y alguna en Torrent.
Y ahora puedes decir como tú no te has casado yo es porque miro mucho por unas por una
cosa otras pera ahora sí que creo que cuando tú vengas ya me halles casado. Tengo tres
por escoger: una en Torrent, otra en Llofriu [y] otra en Palafrugell. La última es muy nobliza
pero joven de 26 años, así es que no falta mas que dicidirme en una o en otra.
Tu madre, tu hermana, tus sobrinos, tu cuñado tienen muchas ganas de verte. Tu madre
esta muy fuerte. En éste, en el pueblo de Monras se vende un mas que [es] d'en Riera de
Palafrugell. Quiere ocho millibras que por todo subir como cuatro mil quinientos pesos, hay
77 vesanas de tierra, con esto 18 vesanas de corcho, así que abía pensado en vender la
del cura y poner la mitad del capital en ésta. Te serviras decirle a Martín Corena si la quiere
comprar por lo que costó, que son 5.000 [libras?] papel que no llega a tres mil. Oro si a
caso ya te mandaré el poder: hay tiempo que no sé nada de las acciones. An Juanet Plaja
mandó un diario chiquito a su hermano Martín y me lo ha dejado leer y me ha gustado este
diario la llama La Correspondencia de Cuba. Espresiones de tu madre, hermanas, subrinas,
cuñado y los Jofras y Jayme Rocas y mande de tu S.S.S.
Baudilio Cantó
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En aquest plànol de 1887
s'aprecia que Palafrugell estava
envoltat d'hortes.
AMP. FON S AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL .

"Plano industrial y comercial
de la viLLa de PalafrugelL.
Propiedad de J. Calvet y Boix. 1887"
Aquest plànol de finals del segle XIX ens mostra la importància que va tenir la indústria del suro a Palafrugell. S'hi
publiciten les principals indústries que tenien establiment obert a la vila . A més, a la part inferior s'hi inclou un
text de presentació de la vila on es descriu la situació geogràfica, la història, es donen a conèixer les principals
infraestructures i es detalla el progrés de la indústria surotapera. Aquest document és un exemple de la publicitat
de l'època, destinada especialment a un públic estranger, com un element més de la projecció exterior que va
tenir Palafrugell gràcies a la indústria i el comerç del suro .
Es transcriu el text a continuació:

PALAFRUGELL: Villa de España en la provincia ydiócesis de Gerona, situada a 34 kilómetros
de la misma a orillas del Mediterraneo. Su fundación es de creer que data del siglo IX,
lIamandose entonces Frugel,lus, Fue concedida por D, Alfonso el Sabio a la orden del
Santo Sepulcro de Jerusa/én, por cuyo título pasaron a poseerla el prior y canónigos de
la Colegiata de Santa Ana de Barcelona. Atestiguan la antigüedad de esta población los
todavía existentes restos de muralla arabe que defendía y cerraba su primitivo recinto de
Frugel·lus, lIamado mas tarde Palau Frugellus y luego San Martín de Palafrugell, En 1728
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le fue concedida autorización para establecer un mercado semana/, mercado que continúa
celebrimdose todos los jueves con bastante concurrencia.
Tiene casa consistoria/es, iglesia parroquial, teatro, varias escue/as, casinos, cafés,
fondas, estación telegrilfica, gas de alumbrado, tramvía de vapor y aduana de 4a e/ase. Su
población según el último censo es de 6.328 habitantes.
Tiene un colegio de 1a y 2a enseñanza, "La Academia Pa/afrugel/ense", que cuenta con
personal idóneo para el bachil/erato y la carrera de comercio, teniendo montada una e/ase
especial de parvulos que responde a los últimos ade/antos del arte de enseñar a los niños.
La Academia pose e gabinetes de física, química, historia natural y geografía. Las hermanas
Carmelitas Terciarias poseen un vasto y elegante edificio construido para colegio de niñas,
donde estas reciben regular instrucción y educación moral.
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A unos kilómetros de la población y en su mismo término municipal, existe la antiquísima
ermita de San Sebastian, desde donde se descubre un pintoresca panorama, y cerca de
ella un faro de primer orden construido en 1857.
AGRICULTURA: Produce corcho, vinos, granos, legumbres varias, horta/izas, madera,
aceite, bellotas y cría ganado.
INDUSTRIA: La mas notable, la que es principal fuente de riqueza para la población, es la
del corcho.
De la luminosa memoria premiada con pluma de plata en el primer certamen /iterario
celebrado en San Feliu de Guixols La Industria Corcho Tapera, copiamos varios datos que
podran dar idea de la gran importancia que reviste aquella industria. Cataluña produce
anualmente unos 150.000 qq. de corcho, cifra insuficiente para las necesidades de la
fabricación que emplea el cuadruplo de esta cantidad. Palafrugell es una de las poblaciones
donde mayor desarrollo ha adquirido la citada industria. En sus numerosas fabricas tienen
ocupación constante unos 1.053 trabajadores de ambos sexos, que elaboran anualmente
210.000 millares de tapones, los cuales representan un peso de 630.000 kilógramos y un
valor no inferior a pesetas 2.310.000.
Según la tradición que pasa por corriente el origen e implantación de la industria taponera
en la comarca ampurdanesa, es curiosísima. "Un estrangero se presenta en la villa de
Llagostera sobre el año 1 750, se hospeda en una casa cuya familia era conocida por el
nombre de Vingut y a los pocos días de su llegada solicita alguna cantidad de corcho que les
es facilitada por los naturales del país. Enciérrase luego en el miserable cuarto que le sirve
de vivienda, donde hac e tan prolongada s estancias que llega a inspirar vivísima curiosidad a
la familia Vingut primero y a los demas vecinos despues, quienes no cejaron hasta descubrir
el secreto de la reclusión del extranjero, al que observaron sigilosamente por el ojo de la
cerradura. El egoista taponero se dedicaba en su voluntario encierro al entonces dificilísimo
arte de hac er tapones, arte que nunca quiso enseñar a nadie, pera los demas que tenían ya
conocimiento de él se resolvieron por fin verificar ensayos por su cuenta". En 1775 trabaja
ya Palafrugell en la nueva industria cuyos productos van a venderse a la feria de Ballcaire
(Francia); va tomando incremento la fabricación hasta que en 1791 la población cuneta ya
con 26 fabricas y un personal de 90 trabajadores. El comercio se desarrolla en Palafrugell
en los prim eros años del siglo actual con la llegada de D. Antonio Genís, quien verificando
compras de importancia hace retirar a los fabricantes que en los años anteriores se dirigían
a Ballcaire.
La casa fundada por D. Antonio Genís ha continuado desde entonces sus negocios sin
interrupción siendo hoy sus sucesores los Sres. J. Genís y ca. En la actualidad la industria
corcho-taponera ha alcanzado tal grado de perfección y desarrollo que los numerosos
fabricantes y comerciantes con que cuenta la población tienen abiertos para sus productos
todos los mercados del mundo, sosteniendo un constante trafico con Inglaterra, Fran cia ,
Alemania, Austria, Estados Unidos y Australia. Entre las casas mas importantes figura
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la de los Sres. Barris Hermanos, fundada en 1837 por el Excma. Sr. D. José Barris,
cuyos edificios para almacenes fabrica, casa habitacióny escritorios y parque, ocupan
una superficie de 17.500 metros cuadrados. En La Calle (Argelia) la casa posee 14.000
hectareas de bosque de alcornocal y viñedos, propiedad que fue del duque de Montebello,
que producen anualmente unos 20.000 quintales de corcho. La de D. Manuel Jubert fue
fundada por su Sr. Padre D. Pedro Jubert a principios de sigla y es proveedora, entre otras
muy importantes casas, de la de los Sres. Beal French & Son de Londres, con cuyos Sres.
esta en relaciones comerciales desde 1848.
Son recomendables por su importancia las casas de los Sres. Francisco Jubert, Escarrà
Serra y ca, José Masdevall, Cama y Puig, José Llosent, Evaristo Gribal, Marcial Girbal, J.
Sagrera y ca, Sisto Vidal, Pedra Tauler, Pedro Soler, Salvador Pi.
La e/ase obrera se halla muy bien organizada en Palafrugell pues tiene establecidos un
casino, una sociedad cooperativa de trabajo y dos de consumo, con capitales propios que
ha logrado con la constancia y el ahorro.
La población, así como toda la comarca ampurdanesa, se distingue por su cultura, hidalguía
y caracter franco de sus habitantes.
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Receptes del 1900
Transcripció d'alguns plats recollits als receptaris d'Elvira Correu i Júlia Frigola

Receptes de l'Elvira 'Correu'
Ous a L'americana
Ingredients: ous durs, all i julivert, llet, farina, ceba, tomates, sal i oli.
S'han de bullir els ous, tallar-los per la meitat i separar-ne els rovells per farcir els buits. Es
pica al morter un gra d'all, julivert sense tronc, els rovells separats i unes gotes de llet. Unit
tot, es farceixen els buits dels ous, es fa una pasta de farina desbatuda amb llet, s'unten els
ous per la part farcida i es fregeixen . En una cassola es fa una salsa de tomata i ceba i s'hi
col·loquen els ous, fins que estiguin a punt.

Mantecado5 cubans
Ingredients: 400 g. De greix, 400 g. De farina de blat, 400 g. De sucre fi, 1 ou, canyella en
pols, ratlladura de llimona.
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EL receptari de JúLia FrigoLa
GirbaL ens apropa a La cuina
de finaLs deL segLe XI X.
[O L. JO AN FRI GOLA JORD À.

Un cremat, beguda
vincuLada a Les havaneres

Una lliura de greix s'amassa amb una altra de farina de blat. Quan està ben treballada
aquesta massa s'hi afegeix una lliura de sucre mòlt i passat pel tamís, un ou, canyella mòlta
i una ratlladura de llimona. Es torna a treballar la massa i aquesta operació dóna com a
resultat una pasta compacta. Es dóna forma als mantecados i posats en papers es posen
al forn, que ha d'estar a temperatura mitjana.

Receptes de Júlia Frigola Girbal
Carquinyolis (Corquiñolis)
Ingredientes: tres onzas de almendras picadas, tres de avellanas tostadas, media libra de
azúcar, media de harina, 3 huevos y un poca de canela.
Se trabajan los huevos con la harina y el azúcar, después se mezclan a esta pasta las
almendras y avellanas y se trabaja un poca mas la pasta. Después se coloca la pasta en
una superficie plana y se trabaja con el rodi/lo. Puesta la pasta en una lata se hac e cocer al
hom o, cuando esta media cocida se cortan los corquiñolis, se vuelven al hom o y se hac en
tastar por los dos lados .

183

Algunes de les cases del passeig del Canadell
encara disposen del guarda bot.

Langosta a la americana
Se carta en rajitas la cola de una langosta después de cocida y estas rajitas se colo can en
una fuente que pueda ponerse al fuego. También se aprovecha la came de las patas con lo
cual se hace un picadil/o que se echa en el centro de la fuente.
En una cacerola se pone cebol/a picada regandola con manteca y se añade una copa de
vino blanco y un poca de sal y pimienta. Cuando esta cocida se le echa un pure de tomate,
colando esta salsa por un cedazo sobre la langosta que se pondra después a un fuego lenta
durante diez minutos.

Modo de conservar tomates maduros
Por cada ocho porrones de agua se pone un porrón de vinagre y uno de sal. Metidos los
tomates en una jarra junto con lo dicho de modo que la mezc/a del agua con la sal y vinagre
cubra los tomates, se pone aceite encima y de este modo se conservan tanta tiempo como
se quiere. Si cuando se preparan es luna vieja es mejor.

184 1

Annexos

Lletra de l'havanera 'El meu avi',
de Josep Lluís Ortega i Monasterio
El meu avi, el meu avi, el meu avi,
El meu avi va anar a Cuba
a bordo del Català,
el millor barco de guerra
de la flota d'ultramar,
El timoner i el nostre amo
i catorze mariners
eren nascuts a Calella,
eren nascuts a Calella de Palafrugell.
Quan el Català sortia a la mar
els nois de Calella feien un cremat.
Mans a la guitarra, solien cantar:
«Visca Catalunya! Visca el Català!»
Arribaren temps de guerres,
de perfídies i traïcions
i en el mar de les Antilles
retronaren els canons,
I els mariners de Calella,
el meu avi enmig de tots,
varen morir a coberta,
al peu del canó,

CC(Of\'\ ,b.frlU\tt.'ioc. t{Ot't<l.lot&r;o. ~~j dtl. t4t"poi,bor. \lo. 4A""a. (~ta. iJ. b~~ .hl" CIITRUI"'·
(\& 'U)

Partitura de l' ha vanera
El meu avi donada per J,
Ortega Monasterio a la
Fundació Ernest Morató
l'octubre de 1995.
FU NDACiÓ ERNEST MORATÓ.

Quan el Català sortia a la mar
cridava el meu avi:
«Apa, nois, que és tard!»
Però els valents de bordo
no varen tornar,
¡tingueren la culpa els americans!

185

Moble escriptori.
COL . JOAN FRI GO LA JORD À.

Moble escriptori amb la
tapa oberta.
COL . JOAN FR IG OLA JORD À.

En aquest moble l'indi à
Joan Frigola hi guardava
la documentació
important.
COL. JOA N FRI GOLA JORDÀ .

Tres mobles vinguts de Cuba
Les famílies, descendents dels indians, conserven a la memòria la història
història, però, també ha quedat impresa en els objectes d'aquella època que
seva, com a testimoni de l'experiència de l'avi, besavi o oncle. Alguns mobles
el viatge d'anada i tornada d'Amèrica; aquest és el cas dels mundos. Però n'hi
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dels seus avantpassats. Aquesta
les famílies han conservat a casa
ens revelen a l'instant que van fer
ha d'altres dels quals coneixem la

Co s ture r.
COL . M. AN TÒNIA MARCET FR IGOLA .

Una de les coses que
s'ensenyava a les dones de
l'època era cosir i brodar.
La roba de la casa com e ls llençols
o les estova lles portaven brodades
les inicials de la famí lia.
COL. M. ANTÒNIA MARCET FRIGO LA .

El mob il iari s'adapta , de
la mateixa mane ra que
les cases, a Les

nOVES

necess itats. D'aquest llit
tan so ls es fa ús del capçal.
COL. M. ANTÒNIA MARC ET FR IGOLA .

història gràcies a la memòria oral. Aquest és el cas del mobiliari que va portar l'indià Joan Frigola de Cuba quan
va tornar a Palafrugell i que, com recordava el seu nét, van desembarcar al Port Bo sota l'atenta mirada dels
véns de Calella .
Datem aquest mobiliari fet de fusta de caoba cubana, aproximadament a mitjan segle XIX. Una característica del
moble cata là de l'època és la util ització de fustes vingudes d'Amèrica, una de les mercaderies amb què Catalunya
va comerciar.

187

Fonts documentals i bibliografia

Fonts documentals
Arxiu Municipal de Palafrugell
Fons de l'Ajuntament de Palafrugell

- Padrons d'habitants
- Passaports
- Allistaments, quintes i lleves
- Registre fiscal d'edificis i solars
- Llicències d'obres
- PEPIPH. Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric
Fons personal Bassa-Rocas
Fons patrimonial Fina-Rocas
Fons patrimonial Frigola

Arxiu Diocesà de Girona
Registres parroquials

Arxiu General d'índies de Sevilla
Contractació

- Expedients de llicències de passatgers a índies
- Béns de difunts
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De Palafrugell a Amèrica
Comerç, emigració i patrimoni indià
a Palafrugell (1750-1900)
A partir de la segona meitat del segle XVIII, una reduïda colònia de comerciants palafrugellencs
va instal·lar-se a Cadis. Els membres del "grup de Palafrugell" van ser els responsables -sobretot
qui n'era el líder, Tomàs Prats i Figuerola- d'organitzar les primeres expedicions comercials
catalanes cap a Amèrica. Jordi Turró situa cada un d'aquests personatges, algunes de les seves
operacions més exitoses i descriu com van ser els precursors de l'emigració que es va esdevenir
durant el segle XIX. Mitjançant l'estudi de la correspondència d'un d'aquests emigrants, Joan
Bassa i Bosch, de Llofriu, reconstrueix també la xarxa migratòria d'aquest americano a Cuba,
relatant èxits i fracassos de la gent que per necessitat, per fer negocis, per fugir del servei militar
o per totes tres coses va embarcar-se rumb al Carib.
En la segona part del llibre Eva Casals descobreix el llegat d'aquells que van fer fortuna. El patrimoni indià a Palafrugell es mostra no només en l'arquitectura de les cases conservades sinó també
en la llengua, la música o la gastronomia. Les havaneres, el rom o alguns plats característics de
la cuina casolana del moment van arribar dels vaixells que feien la ruta de les índies. Però també
d'aquí van ser exportats a les colònies productes que allà es desconeixien, com els carquinyolis,
introdu"lts a Cuba per un emigrant de Palafrugell, o les pipes de fang per fumar tabac, elaborades
per terrissaires locals.
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