En el Butlletí anterior vàrem descriure el contingut de diversos documents de
l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà que feien referència a la Taverna de Castelldefels.
Ara tractarem el document 376, centrat en la Fleca o Panadería. De fet és un recull
de documents generats entre 1742 i 1779 al voltant de l’arrendament de la Fleca
de Castelldefels. A diferència del que passava amb la Taverna o del que s’observa
en altres documents sobre la Carnisseria i l’Hostal: els Barons no en van fer cessió
al poble, sinó que llogaven directament la Fleca.

Des de la Tabba de 1746, que recull el càstig de pa perdut reclamat en l’episodi de 1745, es concreta que ha de ser
un pa bo, ben pastat i cuit, fet amb blat anomenat xeixa o forment i sense mixtures, deixant que l’arrendatari s’abastís
on més ben vist li serà amb tal que no sia pudent, mal sabent o altra mal gust y defecte perniciós y contrari al cos y
salut dels homens. Aquesta Tabba de 1746 regula també que del pa negre se n’haurà de tenir “de ral, de sou i sisenas”
per facilitar als habitants d’aquest poble i als viatgers atendre les seves necessitats.

el document 376, el més destacable són els dos blocs que resumim a continuació:

Amb aquestes condicions, que a partir del 1751 afegeixen l’haver d’anar a aprovisionar-se passant el Llobregat, es
feia el pregó i en pública subhasta s’adjudicava la Fleca: Digay qui dir hi voldrà, que al més donant se lliurarà.

a) Entre les pàgines 7 i 20 es descriu un conflicte que es va produir l’any 1745 per
les condicions d’arrendament. Mostra la tensió entre uns cortesans de la Baronia i
uns Regidors i Batlle que vetllen per la qualitat del pa i la salut dels habitants.

Eren anys difícils i un aliment bàsic com el pa hi va jugar el seu paper. Deu anys després de l’ultima Tabba comentada,
la de 1777/1779, a París s’assaltava la Bastilla i a Barcelona, el dissabte 28 de febrer de 1789, s’inicià un amotinament
per la manca de pa i els preus disparats, conseqüència de males collites (crònica del Baró de Maldà) (5).

b) Entre les pàgines 21 i 35 es reprodueixen: la Tabba (1) per arrendar 7 mesos la
fleca de Castelldefels d’1 de gener a 31 juliol 1746, la Tabba pel trienni íntegre 17511753 i la Tabba dels anys 1777-1779. Es descriuen les diferents qualitats de pa,
les seves adulteracions i com havia afectat negativament a l’Hostal i al poble la
mala qualitat del pa que s’hi donava, acabant per imposar el proveir-se passant el
Llobregat (en barca). Amb aquesta decisió per garantir la qualitat s’institucionalitza
un frau en la quantitat per compensar el cost afegit de transport.
El conflicte de 1745 es descriu amb detall en una declaració davant notari que fa el Nunci o Pregoner Jurat el 19 d’agost,
ratificada per la que fan els dos Procuradors dels Barons. Segons exposen, el Jurat primer (2) (recolzat després pels
altres dos Jurats i pel Batlle) va impedir la lectura pública de la Tabba -en plena plaça i molta concurrència, el 16 d’agost
(devia ser plena festa major)- tot i que van advertir-los que no podien oposar-se a cosa que es propia y peculiar dels
Barons.

NOTES:
(1) Tabba, Taba: Plec que conté les condicions relatives a un encant, una venda, un arrendament
(2) Jurat: Representant municipal, assimilable als actuals Regidors. Fins al 1714 els càrrecs que representarien al poble es triaven entre
els caps de casa: dos jurats i una quantitat de consellers proporcionalment alta. El Batlle era un representant del “senyor” que, junt amb
altres càrrecs, formaven la Cúria d’aquest. A partir del Decret de Nova Planta s’instaura el model organitzatiu municipal de Castella acabant
amb el sistema de consells, de representativitat més àmplia i directa: la figura del Batlle té una nova legitimitat administrativa, però els
regidors els decideix el governador (a proposta dels qui deixen el càrrec) i es crea el regidor en cap.
(3) Veient les Ordinacions de Barcelona, de 1392, pel que fa al pa i els flequers, és clar que: el problema d’adulteracions i fraus ve de lluny;
el model negatiu per aquells temps era St. Boi de Llobregat; el proteccionisme (sobre les fleques de la ciutat) pot portar a una imposició
favorable al ciutadà barceloní com era que el qui volia vendre pa fet a fora havia de donar-ne més quantitat per un mateix preu.

Segueix un altre escrit en què Regidors i Batlle reconeixen la seva falta però
expliquen la raó de l’incident: la Tabba de l’arrendament no incloïa entre les
condicions, com era tradicional, que en cas de frau la pena suposés comís de la
mercaderia i pa perdut en caso de ser malo, corto y de trigos perniciosos a la
salud de los hombres. Reconeixen haver-se excedit, demanen se’ls indulti i esperen
que, en benefici del públic, la Tabba i l’arrendament es facin, com des de temps
immemorial s’havia fet fins l’any 1743

(4) Mostassaf: Càrrec municipal assimilable a un Inspector de disciplina de mercat (control de pesos, de preus, de qualitat...), que arbitrava
en cas de conflicte i amb responsabilitats també d’assegurar l’abastiment.

El tema segueix amb la anotació de la decisió presa per la Baronessa: “Informarà
el Dr. Joseph Viñals de la Torre” i després el consell d’aquest: atesa la instància
dels Regidors i ja que és a su peculiar cuydado la función en lo económico de
dicho Pueblo para el mayor alivio de sus vecinos és del parer que Vs. les den
una corrección paterna, la que correspon fer als Srs. Jurisdiccionales que son
Padres de sus Vasallos, i pel que fa a la Tabba del Arriendo, se retire aquella con
que se pregonó. Si l’arrendatari incompleix que li posin pena de 3 lliures amb
l’addició del pa perdut, recomanant pel demés que segueixin com s’ha estilat
antigament. Però proposa que es canviï la clàusula de que l’arrendatari es pot
lucrar amb 10 rals per quartera de blat, per la de que es concedeixi l’arrendament
de la Fleca a qui doni més lliures de pa per quartera.

PÀGINA WEB DEL GREHIC

Malgrat això el problema de fons persisteix i la Tabba de 1751 a 1753, argumentant l’experiència de que la mala qualitat
del pa ha acabat desacreditant l’Hostal entre els viatgers, perjudicant l’hostaler i el Comú, estableix com a models les
fleques de Les Bordetes, de L’Hospitalet o de Sans, i , fins i tot, del Clot (a Sant Martí), obligant a qui faci l’arrendament
a proveir-se en alguna d’aquestes.
Segons aquest document (p.28) la imposició de portar el pa de Les Bordetes o del Clot no es limitaria a Castelldefels:
y provehirse del mateix Pa los demés Pobles del Llobregat.
Com que això suposa passar el Riu Llobregat en barca, es compensa el problema de transport amb la institucionalització
d’una estafa en el pes: si per un pa de ral tocarien 24 unces (pa blanc), l’arrendatari de Castelldefels en podrà donar
només 21 (3).
A la Tabba de l’any 1779 es mantenen condicions semblants a l’anterior amb la previsió que, si per alguna impetuosa
y abundant vinguda de ayguas hi ha dificultats amb les Barques, es passi pel Pont de Molins de Rey.
Amb un preu –als consorts Soler se’ls havia fixat pel trienni 1741/1744 en 180 lliures (30 lliures anyals per cadascun
dels dos Barons)- i uns pactes: haurà de tenir pa blanch ÿ moreno (...) tots los dies ÿ per tota la Persona que voldrà
comprar –amb pena d’una lliura si no té existències, que executarà el Mostassaf (4) a les vuit hores i, a partir de llavors,
de hora en hora- o tenir limitat el benefici -una lliura per quartera de blat-, donaven l’exclusivitat de venda: ninguna
Persona així del terme com fora dell podrà provehir ni vendrer pa, així en públich com privadament a ningu del terme
ni fora dell.
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No devia ser un monopoli total (qui tingués mitjans podia abastir-se per a ús propi) i a les Tabbes s’exceptua el pa que
es ven a la porta de l’església: pa de captivis i de difunts. Però en la concessió de l’Hostal al poble de Castelldefels
l’any 1687 (document núm. 68) s’imposava l’obligació als arrendataris de l’Hostal de proveir-se del pa en aquesta Fleca
que els Barons lloguen directament.

(5) d’Amat i de Cortada, R. (Baró de Maldà). Calaix de sastre. Extens dietari de seixanta volums escrits entre 1769 i 1816.

Un dels mitjans de comunicació més utilitzat avui dia és
Internet. A través de l’ordinador i gràcies a aquest mitjà
podem accedir a tota mena d’informació de manera gairebé
immediata i conèixer llocs, persones i tot tipus d’elements
que, fins fa ben pocs anys, no haguéssim ni tan sols
somniat.
La compartimentació de tota aquesta informació, posada
a l’abast de tothom, es produeix mitjançant les anomenades
pàgines web, cada una de les quals ens proporciona la
informació pròpia d’aquell per al qual ha estat creada.
De fet tots hem sentit a parlar i sabem què és una pàgina
web i quan volem saber quelcom sobre algun tema concret
ja no anem a l’Enciclopèdia a consultar-ho sinó que, el
primer que fem és “entrar” a internet i buscar una d’aquestes
pàgines, que ens informarà sobre allò que volem saber.
Des del GREHIC hem cregut convenient que, si volem
assolir els projectes que estem tirant endavant i volem que
la gent ens conegui i ens faci costat, hem d’utilitzar tots
aquells element que afavoreixin aquesta possibilitat. En
aquest sentit es que ens hem plantejat la utilització d’un
dels mitjans de comunicació més útil i amb més ressò i
immediatesa d’avui dia: Internet. Per tant hem decidit crear
una pàgina web pròpia on la gent sàpiga qui som, què
fem, quins treballs i estudis desenvolupem, quines
publicacions tenim i, a més, puguin contactar amb nosaltres
de forma ràpida i eficient.
Així, doncs, a partir d’aquest moment podeu entrar a la
nostra pàgina web, on podreu consultar tot allò que fa
referència a les nostres activitats, les nostres publicacions,

l’Arxiu Gràfic de l’entitat, els Butlletins, etc.
Esperem les vostres “visites” a la pàgina web del GREHIC:

www.grehic.com
Del 4 al 29 d’abril, amb motiu del 125è aniversari de la
inauguració de la línia fèrria de Barcelona a Vilanova, de
la companyia privada del Ferrocarril de Valls a Villanueva
y Barcelona (la V.V.B.) es va portar a terme, a la Biblioteca
Ramón Fernández Jurado, l’exposició d’en Jaume Tous
(fotògraf professional i membre del GREHIC): 125 ANYS
DE TREN A CASTELLDEFELS. L’acte inaugural, així com
una sessió poètico-musical que es va portar a terme el 21
d’abril (a la mateixa biblioteca) a càrrec del Grup de Poesia
Alga, l’Escola Minuet i l’Institut Mediterrània, van ser un
èxit total de públic. L’exposició es va convertit en itinerant
i posteriorment va anar a la seu de l’UPC de Castelldefels.
El 23 d’abril (diada de Sant Jordi), com cada any, el
GREHIC va disposar d’una taula a la plaça de l’Església,
on es varen posar a la venda les diferents publicacions de
l’entitat. En aquesta ocasió s’ha posat especial èmfasi en
el darrer llibre publicat: Imatges de Castelldefels-6. La
transició política, que, a més de les imatges de l’exposició
del mateix títol (celebrada al Casal de Cultura) té un text
que subtitula el llibre: Un tribú per a Castelldefels, obra de
Lluís Felip Jorcano (membre del GREHIC) el qual, a través
de les seves pàgines, ret un sentit homenatge a la figura
de Jesús Sánchez Pajares, personatge castelldefelenc a
qui, recentment, se li ha atorgat una Menció Especial en
els darrers Premis Ciutat de Castelldefels.
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Els dies 11, 12 i 13 de maig, el GREHIC va estar present
a la Fira del Comerç, l’Oci i el Turisme de Castelldefels,
amb un estand cedit gratuïtament per l’Ajuntament de
Castelldefels a diferents entitats culturals de la ciutat.
Aquesta presència en el marc de la Fira Comercial (que
es produeix cada dos anys) serveix a l’entitat per donarse a conèixer a la ciutadania, a més d’enfortir els lligams
amb la gent que ja ens coneix, a través de les relacions
públiques que allí s’hi estableixen.
El 31 de mayo pasado se celebró una segunda conferencia
sobre el Judaísmo, dentro del ciclo sobre grandes religiones
del mundo (cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduismo,

OCTUBRE

Del 28 de setembre al 13 d’octubre - EXPOSICIÓ pictòrica
de Verònica Querol sota el títol Els cent vidres del mirall.
Verònica Querol utilitza com a mitjà expressiu un llenguatge
abstracte, encara que ple de referències cromàtiques i
formals, no del tot properes als cànons de la postmodernitat.
Aquests olis sobre tela ens conviden a acostar-nos, amb
una nova mirada, al no sempre fàcil món de la pintura no
figurativa. L’exposició es portarà a terme a la Sala
d’exposicions del Casal de Cultura.

budismo) que ha llevado a cabo el GREHIC en los últimos
meses. El contenido de la primera conferencia había sido
la historia del pueblo y religión hebreos, a cargo del señor
Mario Saban, mientras que la segunda implicó la vida actual
religiosa, sus ritos y la involucración de sus comunidades
en el mundo cristiano, bajo el titulo El Judaísmo en la
Catalunya actual. Vida social y religiosa. El conferenciante,
el señor Jorge Burdman, miembro de la comunidad israelita
de Barcelona y encargado del diálogo interreligioso, fascinó
a un público muy interesado y con un sinfín de preguntas
con su disposición a tratar, abiertamente incluso, los tabúes
de la política actual.

de Castelldefels en som les entitats que acollim els actes
de la trobada, tindrà lloc a les instal·lacions de la UPC, de
les 9,30 fins a les 18,30 hores, al voltant dels eixos següents:
una exposició a base de plafons que sintetitzaran les
activitats de les entitats; una taula rodona de reflexió sobre
el present i el futur dels centres d’estudis, encapçalada per
una conferència de l’exconseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya Ferran Mascarell; un dinar de germanor i una
visita posterior a les excavacions de la Cova del Rinoceront,
a Ca n’Eimeric.

Divendres 5 - CONFERÈNCIA a càrrec del senyor Lluís
Batista, arqueòleg de l’Institut de Paleoecologia Humana
i Evolució Social de la Universitat Rovira i Virgili i Comissari
d’exposicions de l’Obra Social - Fundació “la Caixa”, que
ens parlarà sobre el tema Les vuit fites del Neolític a
Catalunya. La xerrada tractarà sobre el període Neolític a
les nostres terres d’una forma global i didàctica a través
de les vuit fites o “avenços” que defineixen un abans i un
després de: La indústria lítica, art esquemàtic, ceràmica,
agricultura, ramaderia, habitats, espais funeraris i explotació
minera. Al Casal de Cultura de Castelldefels, a les 19,30
hores.

NOVEMBRE

Divendres 19 - CONFERÈNCIA a càrrec del senyor Miquel
Ruiz, llicenciat en Història Contemporània per la UB, que
ens parlarà sobre el tema La segona República i la Guerra
Civil al Baix Llobregat. Castelldefels i Gavà, un tema
poc treballat i, fins i tot, una mica tabú. En aquesta
conferència s’intentarà veure, en el context general de la
comarca, quin va ésser el seu desenvolupament a
Castelldefels i quines vivències varen patir els nostres
pares i avis. Al Casal de Cultura de Castelldefels, a les
19,30 hores.

Divendres 23 - CONFERÈNCIA a càrrec del senyor Jordi
Amigó, que ens parlarà sobre el tema Demain nous parton,
22/1/1939. Els últims dies de la Guerra Civil a
Castelldefels. En aquesta xerrada el conferenciant, que
és llicenciat en història i actualment arxiver municipal de
Sant Just Desvern i autor del treball “Gener de 1939.
Retirada i ocupació versus huída y liberación”, ens mostrarà
algunes imatges al respecte. Demanem a tots aquells
castelldefelencs que hagin viscut aquells esdeveniments
o sàpiguen alguna cosa a través de les seves experiències
o de familiars, etc., assisteixin a la xerrada per tal de poder
aportar el seu testimoni personal.
Casal de Cultura de Castelldefels, a les 19,30 hores.

Dissabte 27 - 1ª TROBADA D’ENTITATS D’ESTUDIS
DEL BAIX LLOBREGAT. La intenció d’aquesta Primera
Trobada d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat te, com a
objectiu primordial, afavorir un major coneixement entre
les diferents entitats de la comarca, de forma que es puguin
ampliar les possibilitats d’intercanvi d’experiències i de
col·laboració de projectes. Així mateix, ha de servir per
donar a conèixer el què fem, tant a les administracions com
al públic en general.
L’acte, organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat amb la col·laboració de la Fundació de Centres
d’Estudis Institut Ramon Muntaner i on el GREHIC i la UPC

Dissabte 10 - VISITA a les excavacions de la Cova del
Rinoceront (Ca n’Eimeric) on podrem veure “in situ” l’estat
actual dels treballs arqueològics, després de la darrera
campanya d’estiu. Gràcies al nou accés a la cova es pot
gaudir millor de la perspectiva, així com el fet de que la
visita es pot fer en grups de 10/12 persones, la qual cosa
agilitza les explicacions. La visita i les explicacions aniran
a càrrec de l’arqueòloga i co-directora Montserrat Sanz.
El lloc i hora de trobada serà a les pròpies excavacions
(situades a l’antiga pedrera de Ca n’Eimerich) a les 10’30
hores. La visita es totalment gratuïta.

DESEMBRE

Divendres 14 - TROBADA NADALENCA DE SOCIS
DEL GREHIC
Aperitiu de confraternització per tal de mantenir una millor
coneixença entre els socis i desitjar-nos un Bon Nadal i un
Feliç 2008. Casal de Cultura de Castelldefels, a les 19 h.
- ES PREGA CONFIRMACIÓ Amb la col.laboració de:

GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”
Av. Lluis Companys, 6 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 664 20 50 - grehic@hotmail.com - www.grehic.com
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