
PUBLICACIO DE L'ARX IU MUN ICIPAL DE LLAGOSTERA 

ANY 1 I NUM 1 Exemplar gratull 



LR~NICA 

NARCIS CASAS, ALCALDE 

Salutaci6 
Sempre es motiu d'alegria que 

surti al carrer una nova publicaci6, 
pera avui ens complau especialment 
veure neixer una revista per iniciativa 
de l'Arxiu Municipal. 

Des de fa temps s'estan fent els 
esfor~os necessaris per potenciar la 
recuperaci6 i la conservaci6 del 
patrimoni documental de la nostra vila 
i tambe les activitats c!1lturals que 
se'n poden derivar. CRONICA n'es 
un de1s fruits. 

Aillag de la nostra histaria la gent 
de Llagostera ha impulsat diverses 
iniciatives de premsa local. Les mes 
recents, la tan recordada 
LACUSTA.RIA i l'actual BUTLLETI 
DE LLAGOSTERA, sempre han 
contribuYt a l'estudi i a la divulgaci6 
del nostre passat. Afortunadament 
s'han pogut nodrir del treball i la 
dedicaci6 de moltes persones que han 
convert it la seva afici6 en una tasca 
profitosa per a la comunitat. 

En realitat, no es pas gaire diffcil 
promoure la gestaci6 i el naixement 
d'un producte escrit. Alla 
veritablement diffcil n'es el 
desenvolupament i la continuYtat. Per 
aixa cree que interpreto el sentiment 
de tots els llagosterencs si des d'aquf 
manifesto el meu sincer 
reconaixement al col.1ectiu que ]1a fet 
i fa possible el BUTLLETI DE 
LLAGOSTERA, que malgrat els 
moments diffcils no s'ha deixat 
veneer pel desanim i continua oferint
nos aquesta eina de comunicaci6 i 
d'opini6. Gracies tamM per la bona 
disposici6 a l'hora de col.1aborar amb 
aquesta nova revista i per donar-Ii 
acollida entre les seves planes: es una 
garantia per arribar a un ampli ventall 
de lectors. 

En aquests dies alegres de Festa 
Major, entte balls i teatre, entre 
sardanes i apats familiars, espero que 
trobareu un reces per dedicar-lo a la 
lectura d'aquesta nova publicaci6 que 
avui saludem. 
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Presentaci6 

CRONICA es una revista que 
neix amb la finalitat d'estimular 
l'interes pel pass at i el present del 
nostre poble i el seu entorn. 

Llagostera, que va ser cap d'una 
baronia a l'Edat Mitjana i un nucli 
indusuial prosper gracies a la 
indusuia suro-tapera que s'hi 
desenvolupa al segle XIX, te avui 
prou vitalitat per recordar i difondre 
aquest pass at iamb aquesta 
experiencia avan<;:ar cap al fut\lr. 

Amb aquesta finalitat CRONICA 
estara dedicada a la publicaci6 de 
monografies locals, . basicament de 
tema historic en el seu sentit mes 
ampli: des de temes d'economia, 
toponfmia, fins a reculls de folklore 
popular. I aixo sense excloure altres 
disciplines del camp de les ciencies 
naturals, com podrien ser la geologia 
o la zoologia. . 

Pensem que CRONICA sera un 
espai adequat per publicar-hi aquells 
treballs dels estudiants universitaris 
que normalment no tenen cap mena 
de difusi6. Tambe necessitarem la 
col.laboraci6 de les persones que 
puguin conuibuir a elaborar un tema 
monografic concrel. 

L'unica pauta que es marcara sera 
que els treballs es cenyeixin a l'ambit 
local i que estiguin basats en un 
estudi documental. No cal dir que el 
fons de l'Arxiu Municipal estara 
sempre a disposici6 de tothom qui el 
vulgui consul tar. 

Esperem que tota la informaci6 
que aquf es vagi publicant sigui de 
consulta obligada per a futurs treballs 
de sfntesi sobre Llagostera i una font 
que aporti nous materials per treballar 
ales escoles. 

, 
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MARTA ALBA i ESPINET 

El mere at i la fira 

es paraules "fira" i 
"mercat" s'apJiquen 
a fenomens gairebe 
identics en el seu 
origen i que encara 
avui mantenen una 
eslreta relacia. 
Ambdues definei
xen punts d'intercan
vis comercials pe

riOdics i publics lue es 
celebren en lIoes i dies 
assenyalats i on acudeixen 
comerciants i consumidors. 

Les diferencies entre les 
fires i els mercats s6n 
poques: de fet una fira no es 
mes que un mercat 
especialiLZat iamb mes 
volum comercial que general
ment es celebra una vegada 
rany. 

L'origen de les fires s'ha 
de buscar en Ies concentra
cions de ramats que cada 
primavera i tardor es rcunien 
abans d'iniciar el recorregut 
marcat per la transhumancia. 
En aquests punts, al COSk1t de 
les cru'illes i vies de comu
nicaci6 mes importants es 
reunien els propietaris dels 
ramats, parlors. marxants, 
traginers i carnissers procc
dents de tota rarea d'influen
cia de la fira. 

Aviat s'hi pogueren 
trobar tambe eines, carros i 
altres tipus de mereaderies 
relacionades amb les feines 
del camp. Mes tard, en 
avan,ar el proces d'industria
litzacio del nostre pais, es va 
anar incrementant la presen-

cia de maquinilria, vehicles, 
etc. fins arribar a la 
configuraci6 de les flfes i 
cerlilmens agricoles i rama
ders que avui coneixem. 

Eis mercats, en canvi. es 
celeb raven diariament a un 
cop a dos a la setmana, 
segons la importi\ncia de Ia 
poblaci6, ja que durant molts 
segles aquest va ser i'unic 
canal de distribucio de les 
mercaderies. 

Inicis 
A la Corona d'Arago, 

com en general a tota 
i'Europa Medieval, la implan
taci6 d'un nou mercat a fira 
era potestat del princep. La 
seva llicencia era necessaria 
fins i tot en els 1I0cs de 
jurisdiccio baronial. 

La concentraci6 humana 
que es pradula, els guanys 
economics que aixQ generava 

Un m:.n:al deb anys CinqlWlla cl.'aqucsl seglc. 

i el progrcs que representava 
per ales poblacions on es 
celebraven feia que els 
senyors feudals maldessin per 
obtenir lIicencia per poder
los celebrar. 

Els 1I0cs on es celebrava 
el mercat a la fira, les 
persones que hi anaven i les 
seves mercaderies estaven 
sota la protecci6 del sobira, 
tal com establia rusatge 
"Camini et stratae", privilegi 
que confirmaven Ies lIicen
cies de concessi6. 

En aquest sentit s'ha 
d'entendre la concessi6 que el 
1324 va fer J aume II al seu 
can seller Ot de Montcada per 
establir a Llagostera una fira 
anual i un mercat setmanal. 

Ot I de Montcada fou un 
personatge molt influent en 
la seva epoca. Lligat per 
tradici6 familiar a la senes
calia del Casal de Barcelona, 
va ser majordom de Valencia 



Distribuei6 deb produc\t;' f~'- cl 1854. 

i conseller reial dels com les 
Jaume II i Alfons III i, a 
mes, canceller de Perc el 
Cerimonios. 

Jaume II fou qui Ii don~ 
en franc i Iliure a10u el 
Caslell i el lloc de Llagos
lera, amb lOts cIs seus bens i 
rendes, per reeompensar-Io 
pels bons serveis prestats i 
en compensaci6 del dot que 
Ot havia donal a la seva 
germana Elisenda, fUlura 
muller de J aume II. Pocs 
mesos despres 01 aconseguia 
que Jaume II concedis a 
Llagoslera un mercal seuna
nal, que es celebrar~ el 
dimeeres, i una fira ariual "C. 
.. ) incipianl octavo die ante 
feslum SanclOrum Jacobi el 
Cucuphatis mens is julii el 
durent deinde per quindiccim 
dies continue subsequentes. 
", (1) es a dir, q ue comen~aril 
el vuile dia abans de Sanl 
Jaume i Sanl Cugal del mes 
de juliol i que es perllongaril 
duranl quinze dies. Aquesta 
Ilicencia deixava per 01 les 
rendes que se'n poguessin 
cobrar i assegurava la pro
lccci6 dels qui hi acudissin i 
de les seves mercaderies, lanl 

CR~NICA 

anant com loman!. 
Cal remarcar la 

imporl~cia que per a Llagos
lera i el seu terme degueren 
tenir aquestes concessions; 
no costa gaire imaginar com 
la presencia del mercal i de la 
fira conlIibui a desvetllar la 
vila: baslers, conSlIuClOrs de 
carros, ferrers, senescals, 
hostalers i negocianls de 
besliar foren alguns dels 
nous oficis que es desen
voluparen a red6s d'aquests 
cenlIes d'aliacci6. 

EI mercat modem 
Des del segle XVI i fins 

miljans segle XIX l'aulorital 
reial continua tenint la com
pelencia sobre el mercal, que 
es considera regalia del 
sobir~. EI Deere! de Nova 
Planta (1716) conlempla 
aquesl principi i tamb<! el 
manU! la Novissima Reeo
pilaci6. 

EI Reial Deerel de 28 de 
selembre de 1853 alorga als 
ajuntaments la pOlestal per 
eSlablir, suprimir 0 lIaslladar 
cIs mercats i les fires, lot i 

que s'havia de sol.licitar 
l'aprovaci6 de l'aulorial 
superior. Aixi, l'Ajuntament 
de Llagoslera el 20 de 
novembre de 1853 comunica 
aI govemador de la provincia 
la intenci6 de celebrar un 
mereal seunanal el diumenge 
i una fira anual el 24 de 
maig, a mes de la que ja es 
eelebrava el 24 d'agos!. 

A parlir d'aquest moment 
i fins l'any 1867 el mereat de 
Llagostera es celebrar~ el 
diumenge, despres, seguin! 
les ordres del govemador de 
preservar el descans domini
cal, es lIaslladaril al dilluns. 

Sabem quina era la 
configuraci6 d'aquest mercat, 
que ocupava bona part del 
que avui anomenem case 
antic, per la diSlIibuci6 dels 
productes reta l'any 1854: 

- el gra ocupava part de la 
Pla~a Consuluci6 Cavui PI. 
Llibertat) a sota l'escala de 
l'esglesia. 

- les taules i parades de 
roba, sabates i productes 
diversos es lIobaven des del 

(I) A. C. A., ~I. 226, pi 56 



costat de reseala, baixant pel 
c/o St. L1oren~ (Major) fins 
aI carrer de Can Fonolleras 
(Sta. Anna). 

- les fruites i verdures des 
de racabament de les parades, 
seguint per a can Gerard 
Caldas fins can Fonolleras 
(St. Anna) 

- la volateria i ous aI 
mateix carrer St. Anna. 

- el bestiar a la pla~a de 
Baix (PI. Mercat) i seguint 
pel carrer Girona (Alt de 
Girona). Els dies de fira el 
bestiar es traslladava al prat 
de Can Romeu (als voltants 
de ravui PI.Catalunya),on 
habitualment es celebrava la 
fira. 

A mitjans del segle XIX 
aquesta zona que ocupa el 
mercat, polaritzat aI voltant 
de les · dues places, es el 
centre de la poblaci6. EI casc 
urbil estA encara limitat a dalt 
del !Ur6, tot i que comen~a a 
estendre's a1l1arg de les vies 
de comunicaci6 (c/. Bar
celona, Joan Maragall, St. 
Feliu ... ) i que el barri de la 
Barceloneta tambe s'estA 
construint. 

La gran expansi6 
urbanfstica que donara la 
forma definitiva al poble no 
es produeix fins als anys 70 
080 amb la consolidaci6 del 
projecte Romeu i la urban it
zaci6 definitiva de la plana. 

Per tant les dues places 
s6n el centre de ractivitat 
economica on es troben totes 
Ie botigues, la farmacia, els 
tallers dels artesans, les 
tavemes i tot tipus d'establi
ments comercials i d'esbarjo. 

Aquesta ubieaci6 del 
mercat, amb petites varia
cions en la distribucio dels 
productes, es mante fins 
rany 1870. En aquesta data 
L1agostera es ja una poblacio 
de considerables dimensions. 
A causa del desenvolupament 
de la industria suro-tapera ha 

experimentat un espectacular 
augment de poblaci6: rany 
1838 tenia 1755 habitants; al 
cap de menys de 30 anys, el 
1860, havia multiplicat la 
seva poblaci6 per dos, 3555 
h.. i continuava creixenl; ' 
I'any 1895 havia arribat ja 
als 4237 h. practicament la 
mateixa poblaci6 que als 
anys 70 del segle XX. 

EI 1870 trobem el primer 
trasllat 'important d'una part 
del mereat. A causa de 
raugment de la poblaci6 i 
per tant tambe de ractivitat 
comercial la zona del carrer 
Santa Anna destinada a la 
venda de verdures queda 
col.lapsada, en aquest carrer 
tan estret els carros dels 
venedors fan nosa i es diffcil 
transitar-hi, cosa que dificulta 
la mateixa venda dels pro
ducles. Per aixo l'Ajunta
ment decideix traslladar les 
verdures, la part mes conco
rreguda del merca!, del carrer 
Santa Anna al Consellers, en 
el xanfra entre els carrers 
Joan Maragall i Sant Pere. 

EI carrer Con sellers tot 
just feia dos anys que s'havia 
oben, fins i tot fou necessari 
esplanar-Io urgenlment per 
poder-hi posar les parades, de 

1901 . Mcr~1 del On :0.1. PI :o.~ .. Campmany 

manera que portar part del 
mercal a aquesta canton ada 
representava el primer intent 
de descongestionar el centre 
de la poblaci6 i a1hora poten
ciar la zona d'expansi6 urba
nfstiea del projecte Romeu. 

Aquest canvi parcial de 
rempla~ament del mercat 
sem I'inici d'un conflicte que 
es perllongara fins ben entrat 
el segle vint i que tindra la 
clau en els interessos eco
nomics dels comerciants i 
propietaris de finques 
situades al casc antic. Tots 
lIuitaran de manera decidida 
per mantenir el focus 
d'activitat que suposava la 
presencia del mercat prop de 
les seves propietats. 

La perdua del mercat, 
unida a la urbanitzaci6 
creixent de la part sud del 
poble, els feia temer un 
dcsplapment del centre urba, 
cosa que perjudicaria greu
ment cis interessos comer
cials de la zona vella. 

La pugna sera lIarga, pero 
estava perduda abans de 
comen,ar: el despla~ament 
del centre urba cap al sud de 
la poblaci6 era un fet del lot 
, irreversible. 

Una de les crisis mes 



greus d'aquesta etapa es 
produeix ['any 1884. Es 
planteja una vegada mes la 
necessitat de tomar a centra
litzar tots els articles del 
mercat a la zona de la Pla,a 
Constituci6 i Pla,a del 
Mercat, els veIns d'aquest 
sector es queixen de la manca 
de concurrencia a les places 
mentre el carrer Consellers 
practicament queda coUap
sat, argumenten tambe que 
son ells els que paguen mes 
impostos a traves de les 
matricules industrials i dels 
recarrecs que s'apJiquen quan 
hi ha problemes a la hisenda 
municipal, i en canvi no 
poden beneficiar -se de la 
presencia del mercal. 
"(. . .) mientras que las 
plazas citadas de la Cons
tituci6n y del Mercado se 
halfan como desiertas, debien
do tener en consideraci6n que 
en dichas plazas es donde se 
hallan situados la mayor 
parte de los establecimientos, 
los cuales contribuyen con 
sus matrfculas i demas 
conceptos al pago de las 
contribuciones y recargos 
sabre atenciones munici
pales."(2) 

L'enfrontarnent al Pie de 
I'Ajuntarnent .os violent i 
dura mes d'una sessi6. 
Finalment la decisi6 de man
tenir el mercat de verdures al 
carrer Consellers provoca la 
dimissi6 de dos regidors de la 
Comissi6 de Foment, Fran
cesc Garriga i Joan Torrent, 
que havien dictaminat en 
contra. Va ser necessaria la 
intervenci6 del governador de 
la provincia per restablir 
I'ordre dins I'Ajuntament, 
peri> el mercat del carrer 
Consellers es mantingue. 

La q iiesti6 toma a 
plnntejar-se I'any 1891, quan 
el mercat de verdures del 
carrer Con sellers passa per 
primera vegada a la Pla,a 
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Catalunya, en aquells 
moments Pla,a de la In
dustria. Escoltem-ho en les 
seves pri>pies paraules: "Que 
celebrandose ( ... ) el mer
cado en la Plaza de' la 
Industria y sus contomos 
resulta muy perjudicada esta 
parte de la poblaci6n (casc 
antic) par no ser concurrida, 
viendo nuestros comercios 
paralizados y nuestras fincas 
mermadas por irrisibles 0 

bajos alquileres, no deseando 
se arruine un barrio 0 parte 
de poblaci6n en beneficia de 
otro."(3) 

Els motius pel trasJlat 
s6n els mateixos que acon
sellaren treure'l del carrer 
Santa Anna: evitar I'aglo
meraci6 de parades i carros en 
un dels carrers mes transitats 
del poble. De moment peri> 
la resta de productes, roba, 
sabates, fruites ... es man
tenen reparlits entre la Pla,a 
Constituci6 i la Plac;a del 
Mercat. 

Durant alguns anys es va 
trobar una soluci6 de com
promis que s'aplicava de 
maDera intermitent segons el 
criteri deIs diferents Ajunta
ments. EI mercal setmanal, 

el mes important en volum 
de mercaderies, amb diver
sitat d'articles i que comptava 
amb la presencia de venedors 
i compradors forasters, es 
mantenia distribuil enlre el 
casc antic i la Pla,a de la 
Industria. En canvi el que 
anomenem mercat diari, que 
probablement es redula a 
parades de fruites i verdures 
dels pagesos i hortolans del 
mateix poble, es celebrava 
unicament al case antic. 

Amb el can vi de segle es 
produeix un canvi important 
per al mercat de L1agostera. 
A proposta de la "Camara 
Agricola dcJ Ampurd'\n" ide 
la "Protectora L1agosteren
se", J'any 1901 es crea un 
gran mercat que es celebrara 
cada dijous i que per primera 
vegada s'empla,ara integra
ment a la pla,a de la 
Industria i carrers adjacents. 
EI cinc de setembre de 1901 
es el dia assenyalat per la 
celebraci6 d'aquest primer 
mercal. La distribuci6 dels 
productes era la segiient: 

(2) Arx;u Municipal , ACTES. 9 - 6 - \884 

(3) Arxi\! Municipll ,MERCAT. 1913. Lt.} 
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Mcreat aI, P1a~ Cltalunya. 

-Pla~a de la Industria, 
honolans forasters, fruita i 
altres tipus de productcs de 
menjar. 
-Pla~a Campmany, el gra i 
les llegums. 
-c/o Consellers, venedors am
bulants amb taula. 
-c/o Rambla (Angel guim
era), venedors ambulants 
sense taula. 
-c/o Fi valier i les seves 
travessies, bestiar mular, ca
valli, asinf, porquf i cabrum. 
-c/o Almogavers bestiar de 
llana. 

La implantaci6 d'aquest 
mercat, que a partir d'aquest 
moment i flns avui se ce~ 
lebrara el dijous, sera com me
morada el setembre dels anys 
segilents amb festes i con
cursos de bestiar. 

Al cap de poe la pla~a 
Campmany comptara amb 
un coben per protegir el gra i 
tambe els comerciants de les 
inclemencies del temps. 
L'any 1925 l'Ajuntament 
estudia un projecte per 
construir una pla~a de mercat 
cobena, tal com havien fet 
les poblacions mes grans 
d'en~a del segle XIX. L'obra 
no va anibar a realitzar-se i 
unicament en tenim cons
tancia de referencies, pero de 
moment no s'ha trobat cap 
copia del projecte. 
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Les fires 
A mitjans segle XIX es 

feien a Llagostera dues fires 
anuals, una el 24 de maig i 
l'altre el 24 d'agost. Es 
celebraven aI prat de can 
Romeu, al llarg del camf a 
Sant Lloren~, avui Passeig 
Pompeu Fabra. Tenim poca 
infonnaci6 sobre com eren 
aquestes fires, cal suposar, 
pero, que eren basicament de 
bestiar. 

EI ' 1857 l'Ajuntament 
sol.licita aI Governador can
viar el dia de la fira de maig i 
passar-Ia al dia de St. Felip 
Neri, patr6 de Llagostera i a 
mes dia de Festa Major. Aixf 
s'aconseguira una fira mes 
concorreguda i llu'ida i s'evita
ra coincidir amb la Festa de 
Caldcs que es celebrava el 24 
demaig. 

No tenim mes dades fins 
l'any 1891, que es demanen 
dues noves fires: una fixa el 
26 de desembre i una altra 
pel dilluns de Pasqua Florida. 
Ens consta que l'any 1926 se 
celebren 3 fires, el 24 
d'agost, el 26 de desembre i 
el dilluns de Pasqua de 
Resurecci6. Sembla que la 
mes important era la del 24 
d'agostdedicadaespecialment 
al bestiar. 

Defensa dels 
consumidors 

La defensa dels drets del 
consumidor, concepte que 
considerem modem, estava ja 
present en el mercat de 
mitjans segle passat, encara 
que naturalment sense uti
litzar la nostra terminologia. 

Amb aquest esperit es 
regulava l'horari de compra al 
mercat. Les dues primeres 
hares estaven exclusivament 
reservades a la gent que 
comprava per al seu propi 
consum. Eis venedors no 
podien vendre als bOliguers 
ni als negoeiants 0 majo
ristes perque aquests podrien 
acaparar els productes de mes 
qualitat, obligant aixf els 
consumidors a comprar-Ios a 
un preu mes elevat. 

Tambe amb la intenci6 de 
protegir el comprador es crea 
l'any 1870 la figura del 
mostassa. Aquest personatge, 
que cobra de l'Ajuntament, 
actua com a delegat de 
l'autoritat municipal i te la 
missi6 de vigilar el mercat i 
les botigues per evitar que 
s'estafi els compradors en el 
preu 0 en el pes dels 
productes. Mes tard aquesta 
funci6 la faran els mateixos 
agutzils. 

J 
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