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XXXIV SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS (Resums) 

 

 

 

 

1. La tomba ibèrica descoberta el 8 d’abril de 1885 a Can Rodon de l’Hort 

(Cabrera de Mar). 

 Joan Francesc Clariana Roig 

 

Llegint les publicacions de Rubio de la Serna sobre les excavacions de can Rodon de 

l’Hort hom podia arribar a la conclusió que aquelles actuacions eren carents de 

qualsevol metodologia arqueològica que no fos la d’extreure peces d’unes tombes 

precàriament documentades. La localització d’un croquis realitzat a l’any 1885, amb 

motiu d’una excursió de l’Associació d’Excursions Catalana, ens porta a considerar la 

possibilitat que es portés a terme alguna mena de registre, de com s’exhumaven les 

tombes i els aixovars, que hauria romàs inèdit. 

 

2. Noves dades sobre la terrisseria romana de Mas Coll (Alella, el Maresme). 
 Ramon Coll Moteagudo 

 

El jaciment romà de Mas Coll -en ocasions també coneguit com Can Coll- fou detectat en 

el moment de la urbanització de la zona, cap als anys 1972-1973. A l’any 1987 s’hi dugué 

a terme una intervenció arqueològica que, entre altres coses, demostrà l’existència d’una 

terrisseria d’època romana en aquell indret que treballà al menys des d’època flàvia fins a 

mitjans del segle II dC. La revisió al llarg de l’any 2016 d’un petit lot de materials 

arqueològics procedents del jaciment de Mas Coll, dipositats al Museu de Nàutica del 

Masnou després de les intervencions de 1972-1973, han recolzat i/o ens han ajudat a 

configurar una taula de formes ceràmiques més completa. 

 

3. Novetats entorn de les troballes subaquàtiques entre Premià de Mar i Vilassar 

de Mar (El Maresme). 
 Ramon Coll Monteagudo 

 

Des de fa anys es coneixen diverses troballes arqueològiques subaquàtiques en l’anomenat, 

per comoditat, embarcador de Vilassar de Mar-Cabrera de Mar. Presentem en aquest 

treball un petit lot de material amfòric recollit en el fons marí, entre el Club Nàutic de 

Premià de Mar i el restaurant Palomares de Vilassar de Mar. Fou recuperat en la dècada de 

1960 pel Sr. Antoni Enric Latorre i Coll, tot fent pesca submarina en aquesta zona. 

Aquestes restes han estat cedides recentment al Museu de l’Estampació per la Sra. Mercè 

Mas Cardete, vídua del Sr. Latorre.  

 

4. Òrrius a la baixa edat mitjana: senyoria, delme, masos... 

 Enric Subiñà i Coll 

 

 

Les dades de població d'Òrrius en el fogatge del 1378 eren de 13 focs i 8 en el del 1497, 

el que significaria una pèrdua de població en aquest d'un 38,5%, més alta que la mitjana 

comarcal. Com es veu parlem d'una vila molt petita i amb la població totalment 

dispersa, malgrat el nucli estava centrat per l'església parroquial de Sant Andreu 

d'Òrrius. Tenia dos grans senyors del domini directe del terme: el castell de la Roca, que 
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n'era el senyor jurisdiccional i el priorat de Sant Pere de Clarà, però també apareixen 

com a senyors de masos i terres la capella de Sant Bartomeu de Cabanyes i finalment el 

castell de Burriac. El delme, exacció d'origen eclesiàstic que equivalia a una desena part 

de la collita, a finals del segle XV el cobrava integrament els Vilalba, baixa noblesa de 

Cardedeu. També parlarem dels masos del terme, els seus censos i les seves terres. 

 

5. Història de les elits o de la comunitat? Vilassar a la primera meitat del segle 

XVI. 

 Benet Oliva i Ricós 

 

És una època normalment considerada com de transició i sense canvis, quan realment és 

el moment clau en el trànsit entre dues èpoques. I la presentem des de tres enfocs 

metodològics diferents: Un primer tradicional prenent com a subjecte històric l’elit que 

governa el senyoriu, Francesc Desbosc i de Pau, qui ha passat habitualment força 

desapercebut quan realment fou clau. Tot seguit ens centrarem en la comunitat, 

aparentment estable però sotmesa a les transformacions que porten a l’edat moderna i 

ho farem des d’una perspectiva de temps breu, des dels aconteixements concrets. I 

finalment, un temps llarg, centrant-nos en una història més etnològica i de les 

continuïtats: la comunitat entesa com una llarga etapa entorn a les nissagues, les masies 

i les costums locals amb petites evolucions. 

 

6. El paper de la dona dins la institució familiar a l'època moderna. 

 Alexandra Capdevila Muntadas 

 

La present comunicació pretén aproximar-se al paper de les dones en el si de la 

institució familiar. Per assolir aquest propòsit la recerca es fonamentarà en l’anàlisi de 

quatre famílies pageses propietàries de masos oriündes de diferents localitats de la 

comarca i d’un nivell socioeconòmic molt heterogeni: unes pertanyents a la pagesia 

benestants (els Arquer i els Bellsolell de la Torre d’Arenys de Munt i els Vallmajor de 

Dosrius) i una altra corresponent a la petita pagesia de mas (els Jordà de Santa 

Susanna). El buidatge de la documentació notarial, els llibres parroquials i les memòries 

ens permetran copsar si en algun moment algunes d’aquestes dones van aconseguir 

escapar de la tutela masculina i assolir un cert grau d’independència o autonomia i fins a 

quin punt el posicionament econòmic familiar va influir en què disposessin de més 

llibertat i autonomia. 

 

7. Els hipogeus de Cabrils. Una nova aportació a l’arqueologia subterrània.  

 Laura Bosch 

 

Una de les incògnites de l’arqueologia subterrània  la configuren l’existència de túnels i 

galeries excavades per l’home amb una amplada i alçada per on pot passar una persona. 

Les galeries disposen normalment de nínxols excavats en els murs destinats a posar-hi 

una llàntia o bé objectes quotidians i finalitzen en sales de planta circular o quadrada,  

amb una banqueta excavada. Aquestes construccions, que normalment anomenem 

hipogeu, s’associa a un hàbitat superficial, casa, església, castell.. Forma part integral de 

l’hàbitat en superfície i per tant constitueix una extensió de l’edifici que en un període 

determinat ha rebut algun tipus de funció, ja sigui d’amagatall, de refugi, defensiva, per 

a falsificar moneda o senzillament de fresquera. Amb aquesta recerca, pretenem 

inventariar, descriure i avançar una hipòtesi sobre la utilitat d’aquestes construccions. 
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8. El Llevador y Notas de la Confraria de la Minerva. La visió interna de 

l’organització d’una confraria mataronina als segles XVIII i XIX. 

 Héctor López Silva 

 

Malgrat que es desconeix la data exacta de la fundació de la Confraria del Santíssim 

Sagrament, també coneguda com de la Minerva, a Mataró, sabem que l’any 1615 fou 

agregada a l’Arxiconfraria fundada a l’església de Santa Maria supra Minerva de 

Roma.  L'any 1716, els Administradors de la Confraria, van jutjar oportú encarregar la 

redacció d’un document, el Llevador y Notas, en el qual van deixar per escrit com 

s’organitzava la seva Confraria. La comunicació, doncs, parteix de l’anàlisi del 

Llevador y Notas per així poder veure quin paper jugava aquesta Confraria en la societat 

mataronina dels segles XVIII i XIX, donar a conèixer la seva organització, així com tot 

l’entramat de les seves celebracions, analitzar com van afrontar la seva reorganització a 

mitjans del segle XIX, i veure quins canvis s’havien produït des de l’any 1716.  

 

9. Nihil Prius Fides. El notari Joseph Elias davant de l'Inquisició. Tordera, 

1755. 

 Antoni Llamas i Mantero 

 

Ens endinsarem en el procés del notari Joseph Elias de Tordera, acusat per la Inquisició 

de Barcelona per proposicions i que el portaran davant del tribunal. El notari en una 

població com Tordera no deixava de ser un personatge preeminent. La seva tasca de 

fedatari públic, pel qual passava tota mena de documents dels quals donava fe, 

autentificava la seva veracitat. El fet que una institució com la Inquisició posés al notari 

davant del tribunal era un cop evident dintre no només de les consciències de la resta del 

poble de Tordera, sinó també de les mateixes institucions. Per la Inquisició era un 

missatge clar: ningú estava lliure del seu poder i capacitat per encausar ni a les persones 

més influents. Tot un reguitzell de personatges de tots els estaments de Tordera i de 

pobles propers aniran desfilant davant els inquisidors i aportant les seves declaracions 

 

10. Línia del Litoral: Entroncament ferroviari de Maçanet-Massanes i estació 

fantasma de Martorell de la Selva. 

 Xavier Nubiola de Castellarnau 

 

El primer ferrocarril peninsular de Barcelona a Mataró amb Miquel Biada com principal 

impulsor, va ser inaugurat el 28 d’octubre de 1848. En anys posteriors es va anar 

prolongant amb la intenció d’arribar a la frontera francesa. El tram a Arenys de Mar es 

va obrir el 10 de gener de 1857 i a Tordera el 3 de desembre de 1859, per deixar el 

Maresme tot creuant el riu Tordera i arribant a Martorell de la Selva l’1 d’agost de 

1861. Finalment, el 17 de març de 1862, la línia del Litoral entronca amb la de 

Granollers, en un lloc anomenat Empalme. Al mateix temps es fusionen les dos 

companyies ferroviàries, completant així el bucle nord del vuit català, per anar plegades 

cap a Girona i França. En aquest comunicat es revisa la història de dit entroncament 

ferroviari amb estació, poblat i tallers, així com també del actualment abandonat 

apartador de Martorell de la Selva. 
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11. Palau, García y Compañía. L’aventura empresarial de Melcior de Palau per 

portar l’aigua de Dosrius a Mataró (1857-1865). 

 Josep Ramis Nieto 

 

L’estudi analitza la formació a l’any 1857 i l’evolució fins al 1865 de la societat 

mataronina Palau, García y Compañía que tenia com a objectiu captar les aigües de la 

conca de Dosrius i Argentona per conduir-les fins als conreus de secà del migdia de la 

ciutat de Mataró. L’estudi de les concessions fetes pels particulars per conduir l’aigua 

del subsòl i de la seva venda als mataronins ens permetrà endinsar-nos en els 

mecanismes empresarials durant la segona meitat del segle XIX. 

 

12. L'Ateneu Mataronés de la Classe Obrera i les seves primeres accions 

educatives (1880 - 1889). 

 Montserrat Gurrera i Lluch 

 

Ens aproparem als primers anys de l’entitat, que té com a objectius la instrucció i la 

formació de la classe obrera tot compatibilitzar-los amb activitats recreatives. Ens 

fixarem especialment en les actuacions que fa en l’àmbit educatiu i que situem en 

l’ensenyament d’adults, ja sigui impartint matèries concretes o organitzant actes 

culturals, per tal d’incidir en un entorn majoritàriament analfabet com són els seus socis 

i altres conciutadans.  

 

13. L'himne anarquista ¡A las barricadas! i el cas del músic Joan Dotras Vila. 

 M. Encarnació Soler i Alomà 

 

Quan el 18 de juliol de 1936 esclatà la insurrecció militar contra la República, la 

Confederació Nacional del Treball era qui tenia més forta implantació en el sector de 

l’espectacle. La CNT, amb el desig de tenir un nou himne, l’agost de 1936 va demanar 

al músic barceloní Joan Dotras Vila que posés música a la lletra d’una antiga cançó 

popular polonesa: la Varchavianka. Dotras va transcriure la música per a fer-ne 

l’adaptació i harmonització. S’estrenà a Barcelona com a himne oficial de la CNT el 

setembre amb el nom de ¡A las barricadas!. A Mataró hi destacava la figura d’un dels 

màxims líders pel que fa al moviment anarco-sindicalista, en Josep Peiró i Belis. En 

finir la guerra, l’aparell repressor de l’Estat afectà tothom que hagués tingut res a veure 

amb la República. El judici contra el músic Dotras Vila n’és un exemple paradigmàtic.  

 

14. Una lectura de Perill a la reraguarda. 

 Agustí Barrera i Pugví 

 

El text és un recull de 23 articles, 12 publicats al diari Llibertat, Òrgan Oficial 

Antifeixista del Consell Municipal, 2 al setmanari Combat, 2 al diari La Rambla, i 7 

sense data ni lloc d’edició. Els articles que s’han pogut datar, abasten del 18/04/1936 al 

15/10/1936, volen ésser una resposta a les contradiccions i problemes generats pel doble 

procés de guerra i revolució iniciat el juliol del 1936. Segons el nostre criteri, tres 

elements cabdals destaquen de la lectura dels articles, el de la violència i la justícia 

revolucionària, amb la crítica a l’acció dels incontrolats, els Tribunals Revolucionaris, i 

el de l’ètica necessària en la construcció de la nova societat resultat del procés 

revolucionari en marxa.  
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15. La sanitat de les Brigades Internacionals. L'hospital de Mataró. 

 Josep Xaubet 

 

Aquest 2018 farà 80 anys de l’existència de l’hospital de les brigades internacionals de 

Mataró que es va estatjar al col·legi dels Salesians durant més de 10 mesos, entre abril 

de 1938 i febrer de 1939. En la present comunicació es pretén fer-ne la seva història a 

través de l’estudi biogràfic dels seus hospitalitzats i el personal mèdic i sanitari 

internacional, la seva organització, el treball mèdic del seu personal: tècniques 

quirúrgiques i mèdiques del moment, l’impacte en la vida quotidiana de la ciutat durant 

el temps de la seva existència; contextualitzar l’hospital en l’àmbit de la sanitat de 

guerra; i analitzar la importància i les conseqüències de la medicina de guerra durant els 

darrers temps de la guerra . 

 

16. Els brigadistes internacionals enterrats al Cementiri dels Caputxins de 

Mataró l'any 1938: identificació i dignificació 80 anys després 

 Maria Salicrú-Maltas 

 

L’any 1938, foren enterrats en una fossa comuna del Cementiri dels Caputxins de 

Mataró 48 interbrigadistes. La majoria, havien mort a l’hospital de les brigades 

internacionals ubicat al col·legi dels Salesians. Aquesta comunicació té com a objectiu 

refer la seva identitat (nom correcte, edat, estat civil, professió, població on residia, 

nacionalitat), la seva trajectòria militar durant la guerra civil espanyola, així com 

divulgar la seva part més humana (conviccions democràtiques, activisme polític), amb 

la finalitat de dignificar la seva existència. Aquesta recerca s’ha realitzat amb l’objectiu 

que l’Ajuntament de Mataró notifiqui de manera oficial, la mort i inhumació d’aquests 

interbrigadistes a les seves famílies. 80 anys després, familiars de diversos països 

europeus i americans, rebran finalment notícies dels seus éssers estimats desapareguts.  

 

17. Els fons documentals de les seccions locals de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 

conservats al Arxiu Comarcal del Maresme. 
 Joan Vilaró i Alexis Serrano 

 

Objecte d'un treball de fi d'estudis del Màster Universitari en Arxivística i Gestió de 

Documents, enguany a l'Arxiu Comarcal del Maresme (ACM) s'han descrit els fons que 

es custodien de les Seccions locals de Falange Española Tradicionalista y de las 

J.O.N.S. (F.E.T. y de las J.O.N.S.), corresponents als municipis maresmencs de Caldes 

d'Estrac, Mataró, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià i Alella. Mitjançant 

l'elaboració d'eines arxivístiques com un quadre de classificació dels fons i l'ús de la 

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), la descripció d'aquests fons 

ha estat traslladada a l'aplicació en xarxa “Arxius en línia” del Departament de Cultura 

de la Generalitat. Amb la difusió a la xarxa, es vol donar a conèixer els fons entre la 

ciutadania, alhora d'afavorir la recerca en la història del Maresme durant el franquisme. 

 

18. Stolpersteine: Petits monuments per a la dignificació dels mataronins 

assassinats i/o humiliats pel nazisme 

 Bernat Aranyó Giné i Gemma Soriano Martínez 

 

La comunicació pretén dignificar els mataronins assassinats i/o humiliats pel nazisme. 

Basant‐nos en el llibre de Montserrat Roig Els catalans als camps nazis i en el Registre 

Civil de Mataró, hem trobat 10 mataronins assassinats en camps d’extermini alemanys. 
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D’ells, vuit van morir a Gusen (Àustria) i dos al camp de Mauthausen, situat a 5km. La 

majoria ja eren presoners des de 1940-1941. Els 10 mataronins van ser considerats 

apàtrides i portaren el triangle blau que els identificava com a tal. Cap govern, ni 

l’espanyol ni l’alemany, es va responsabilitzar del seu destí. Hem sabut de més 

mataronins humiliats pel nazisme, com fou el cas de Joan Peiró i el seu gendre Niabel 

Belis. Per dignificar-los hem sol·licitat al Memorial Democràtic que col·loqui  una 

stolpersteine en la seva vivenda, petit monument perquè el seu record perduri. 

 

19. La relació entre Esteve Albert i Corp i l'escriptor occità Max Roqueta. 

 Jaume Vellvehí i Altimira 

 

A partir dels anys cinquanta del passat segle, el dosriuenc Esteve Albert i Corp inicià 

una sèrie de contactes amb intel·lectuals de la Provença i el Llenguadoc. Un d'aquests 

contactes fou amb l'escriptor i occitanista Max Roqueta (Argelers, 1908 - Montpeller, 

2005). Roqueta, un dels principals escriptors occitans del segle XX, va mantenir una 

relació força estreta amb Albert que naixeria a l'entorn de la fundació de la revista "Vida 

Nova" a Montpeller. 

 

20. L'aportació musical del mestre Enric Torra (1910-2003) als Pastorets de 

Mataró. 

 Maria Salicrú-Maltas 

 

Enric Torra i Pòrtulas (Fornells de la Selva 1910-Mataró 2003) fou un excel·lent 

intèrpret de piano i un prolífic compositor format a l’Acadèmia Marshall de Barcelona. 

Allí estudià i va fer gran amistat amb la pianista Alícia de Larrocha, amb qui podria 

haver compartit prestigi internacional si la guerra no hagués estroncat la seva carrera. 

Entre l’ingent corpus musical de Torra, destaquen les peces que va compondre per a 

diferents representacions teatrals de la Sala Cabanyes de Mataró. L’aportació musical a 

Els Pastorets és brillant i espectacular. En la comunicació es pretén difondre amb què es 

va inspirar per compondre cadascuna de les peces, resseguint les seves pròpies paraules. 

Amb el pas dels anys, algunes d’aquestes peces, han passat a formar part de l’imaginari 

sonor col·lectiu, esdevenint moltes d’elles populars entre els mataronins.  

 

21. Catalogació de l'arxiu històric del Sindicat d'Empleats de Caixa Laietana   

(SEC-L). 
 Albert Dresaire Gaudí 

 

La documentació que es conserva del SEC-L (sindicat present a Caixa Laietana des de 

finals de la dècada dels 70 del segle passat) s'ha ordenat i s'ha classificat, i ha estat 

dipositada en cessió a l'Arxiu Comarcal del Maresme. En aquesta comunicació s'explica 

el treball que s'ha portat a terme per classificar els documents, així com el detall del fons 

històric del SEC-L. També es fan algunes reflexions sobre el tractament arxivístic dels 

fons sindicals. 

 


