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Introducció 

Aquest treball gira al voltant d’una casa situada al carrer Major de la Selva del Camp, la qual va 

ser comprada pel meu besavi, Josep Maria Carnicer Ribas, l’any 1920. La casa encara pertany 

a la meva família i és on jo he viscut sempre.   

El fet de desconèixer dades sobre el seu passat, referències sobre quan s’havia construït o qui 

hi havia viscut, em portaren a plantejar la possibilitat de recercar sobre la història d’aquesta 

casa. Les dimensions −és una de les més grans del casc antic− i els elements decoratius de la 

façana feien entreveure que havia estat habitada per gent benestant en el passat. No s’havia 

conservat cap renom que es pogués relacionar amb antics propietaris i que m’apropés a la 

seva història; la gent gran del poble només recorda que fou, a començament del segle XX, el 

Sindicat Agrícola. 

L’objectiu del treball ha estat bàsicament el d’indagar en la història d’aquest edifici, analitzar els 

aspectes decoratius que es conserven, i buscar informació sobre els seus antics propietaris i 

les activitats que s’hi havien desenvolupat. El treball no s’ha centrat només en la casa, sinó que 

s’ha entrat en constant diàleg amb la història de la Selva i en la manera de viure de les 

persones que l’habitaren. 

Ha estat a partir de la cerca en els arxius històrics i en els protocols notarials que s’ha pogut 

mirar enrere i trobar dades concretes de diferents generacions que han viscut en aquest 

habitatge.  

Aquest treball està estructurat en dos blocs, en el primer s’ha estudiat l’edifici i els seus 

elements estètics i estructurals. Per fer-ho s’ha accedit a diferents tipus de fonts; s’ha contactat 

amb l’Associació per l’estudi del Moble i amb la seva vicepresidenta Àngels Creus −la qual està 

realitzant a la Selva del Camp un estudi sobre els mobles en el segle XVIII−; s’ha consultat a 

l’Ajuntament de la Selva l’estudi sobre la decoració i el color de les façanes del nucli antic 

realitzat per l’empresa Arcor i també amb els pintors i restauradors Maria Lluïsa Gener Rebull i 

Jordi Abelló Vilella, els quals han assessorat sobre els diversos elements artístics. 

En el segon bloc, la recerca s’ha centrat en els diferents propietaris que ha tingut la casa i en el 

marc històric on aquests van desenvolupar les seves activitats. Ha estat aquest apartat el més 

complex, ja que no es disposava de cap tipus d’informació anterior a l’any 1910. Accedir a la 

documentació referent als anys que la meva família, els Carnicer, n’havien estat propietaris, és 

a dir, des de 1920, no era dificultós. Podia refer el passat de la família a partir de  fonts 

documentals familiars, bibliogràfiques i fins i tot orals. També podia accedir a les memòries del 

meu oncle Josep Maria Carnicer Casas que estigué vinculat al comerç de l’avellana i que 

coneixia de molt a prop el negoci familiar de comercialització de fruits secs. 



Una casa, una història                                Patrimoni arquitectònic i humà d’una casa de la Selva del Camp  

 

 3 

Aconseguir informació dels anys que la casa fou seu de la Cooperativa Agrícola (1910-1920) 

tampoc era costós ja que aquesta associació ha estat estudiada a fons per Montserrat 

Soronellas i de la qual també es conservaven, a casa, escriptures de quan es comprà l’edifici , 

l’any 1910, a Amàlia Jujol i Elvira Prats, de qui no es tenia cap referència. 

Ha estat a partir d’aquests noms que es va començar a investigar en els arxius i es començà a 

seguir la genealogia d’aquesta família mitjançant els registres parroquials de baptismes i òbits 

de la Selva que es troben a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT).  

S’han pogut localitzar també, molts dels protocols notarials que signaren membres d’aquesta 

família a l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT) i a l’Arxiu Històric Comarcal de Reus (AHCR). El 

fet què tot s’escripturés ha permès resseguir, fil per randa, molts dels passos que les famílies 

feien al llarg de la seva existència. 

S’ha cercat documentació a l’Arxiu Històric Municipal de la Selva del Camp (AHMLSC) on s’han 

trobat, entre altres, dades referents al Centro Republicano Silvense, associació que també 

estigué ubicada a la casa. En relació a aquesta, s’ha recercat en diferents diaris de l’època com 

Las Circunstancias, La Autonomia o El Europeo que es troben a la biblioteca Xavier Amorós de 

Reus. 

En la fase de recerca de dades també s’ha contactat amb descendents d’antics propietaris com 

Josep Maria de Magriñá i Josep Maria Jujol, així com amb persones grans del poble, com 

Marta Miquel, que recorden com si fos ahir, les primeres dècades del segle XX. 

Tota la informació aconseguida ha permès finalment d’explicar part de la història d’aquesta 

casa i de la gent que hi ha viscut a partir de l’any 1749. Tot i això, cal tenir en compte que la 

casa ja existia des de segles enllà. 

Voldria agrair l’especial interès que ha tingut el meu tutor, Gerard Carceller, com també la meva 

família, la qual m’ha ajudat en aquest llarg procés d’investigació. 
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1. L’edifici 
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Descripció 

La casa situada al carrer Major 6 de la Selva del Camp, en la que he centrat la meva recerca, 

té una planta trapezoïdal de 284 m
2
, un total de superfície útil de 978 m

2
 i la seva alçada total 

és de 17’5 m. La casa té tres plantes i un entresòl. 

 

Vista general de la casa 

Té dues façanes: una de 19’10 m de llarg que dóna al carrer Major i un altra de 13’96 m al 

carrer de l’Hospital. És una de les cases més grans del carrer Major i l’aspecte actual que 

mostra és fruit de successives remodelacions. En el portal d’accés hi ha gravada una data 

1793, probablement l’any en què fou modificada la façana. 
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Plànol de la façana principal i la lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol seccionat de la façana principal i la lateral 

Els materials emprats en la construcció de la casa són la pedra i també la tàpia alternada amb 

pedra i arrebossada d’argamassa. Aquesta part de la façana és decorada amb calç i pedra de 

color i encara és poden entreveure els dibuixos. 

Tota la façana de la planta baixa està feta amb carreus i hi ha guarda-rodes distribuïts al llarg 

d’aquesta, rodejant les portes i a la cantonada amb el carrer de l’Hospital. També hi ha carreus 

que lliguen els murs d’ambdós carrers. La pedra en la façana principal arriba als 4 m d’alçada. 

Els carreus, bastant erosionats ara, són irregulars i estan lligats amb argamassa o morter de 

fang. 
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Carreus i guarda-rodes de la façana 

A l’actualitat, a la planta baixa hi trobem quatre obertures al carrer Major i una al carrer de 

l’Hospital. Entre les obertures del carrers Major sobresurten dues portalades de mides similars 

que són l’entrada principal i la d’un magatzem. Les altres dues foren construïdes a mitjans anys 

60 del segle XX, desfigurant la façana original, en un període en què les ordenances 

urbanístiques no existien. En els dos locals que es construïren hi trobem, a l’actualitat, una 

sabateria i una fruiteria.  
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Portalades del carrer Major i interior de l’entrada principal 

En la planta baixa de la casa també s’hi localitza el celler on hi ha un aljub o cisterna on anava 

a parar l’aigua de la pluja per als usos domèstics, un magatzem i l’antiga quadra on encara es 

conserven la menjadora dels animals de càrrega i estris antics de pagès.  

 

Cisterna 
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Celler 

 

Menjadora situada a la quadra 

A la portalada del carrer de l’Hospital, ara pendent de remodelació, és a on es guardava el 

carro. Hi ha també, a la part posterior, un celobert on es conserva un safareig de mides 

considerables. 
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Façana del carrer de l’Hospital i detall del balcó i la portalada 

Entre la planta baixa i la planta principal hi ha un entresol de 102 m
2
 que actualment s’utilitza 

com a desembaràs però que va estar llogat fins no fa gaire temps. Té un petit balcó al carrer 

Major i una finestra.  
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Petit balcó a l’entresol de la casa 

La planta principal, reformada l’any 2002, alberga a l’actualitat un únic habitatge. Té tres 

obertures que donen al carrer Major: una balcona
1
 de 6 metres de llarg al mig i dos balcons de 

2’5 metres a ambdós costats. També disposa d’un terrat cantoner de 28 m
2
  que s’obre al 

carrer Major i al carrer de l’Hospital, i un altre balcó de 2 metres en aquest mateix carrer. A la 

part posterior de la planta, hi trobem un petit terrat interior en el celobert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrat cantoner (vist des del carrer i la torratxa) 

                                                 
1
 Balcona: Balcó gran en què la plataforma inclou dues o més obertures (Diccionari de la 

Llengua Catalana, IEC). 
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Terrat interior de la planta principal 

Aquesta planta té una alçada de 4 m, la qual cosa li dóna una certa aparença senyorial i és el 

que explica que en determinades èpoques hagi tingut un ús diferent al d’habitatge, com és el 

de local social. 

 

Menjador 
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La segona planta és el “porxo”
2
, nom amb que es denominen les golfes a la Selva. És una 

planta diàfana i que en altres èpoques s’utilitzava per a guardar els fruits fins que els preus 

recomanaven desfer-se de la collita. Té quatre finestres d’arc pla que donen al carrer Major, 

situades en línia amb les quatre obertures dels balcons. Té alhora, dues finestres al terrat 

cantoner i un gran finestral que s’obre al carrer de l’Hospital (pel qual es pujaven els sacs 

d’avellanes al “porxo”). També hi trobem dos altells que s’havien utilitzat de galliner. 

Imatges del “porxo” 

La teulada té diversos vessants; consta d’un sostre de bigues de fusta, que en sosté unes 

altres més petites de ciment, bigues que van substituir fa 10 anys els cairats de fusta. Tot el 

teulat és cobert de teules i hi sobresurt la barbacana, per tal de resguardar les parets de la 

casa de la pluja. La volada de la teulada que dóna al carrer de l’Hospital es troba sostinguda 

per una mena de cornisa de rajoles, combinades artísticament.  

Al mig de la teulada s’aixeca la torratxa, una torre de 4,3 m d’alçada que és un bon mirador de 

tot el Camp de Tarragona i, alhora, una solució pràctica per donar llum a tota l’escala. Té uns 

16 m
2
 de superfície.  

Escala i torratxa 

                                                 
2
 Porxo: Golfa, el pis superior de la casa destinat a guardar fruits i estris (FORT I COGUL, 

Eufemià. Tresoret de mots selvatans, Ajuntament de la Selva, la Selva del Camp, 2008). 
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Fitxa tècnica de la finca 

 

 

Situació: Carrer Major, 6 

Denominació: Casa Carnicer 

Referència cadastral: 4145624CF4644C0001TB 

Superfície finca: 284 m2 

Superfície construïda: 978 m2 

Tipologia: Habitatge i dos comerços 

Ús original: Habitatge i seu de diferents associacions 

Qualificació urbanística actual: Nucli antic 

Propietat / Ús: Privada / habitatge 

Divisió: Vertical (propietat única) 

Ocupació: Habitatge unifamiliar 

Ús actual en planta baixa: Accés + comerços + celler + magatzem  

Ús actual en plantes superiors: Habitatge (planta principal) / Desembaràs 

(segona planta)  
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Localització de la casa en un planell i en una imatge aèria 

 

Plànol de la planta de les golfes, del pis principal i dels baixos 
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Elements singulars 

La façana 

La façana d’aquesta casa, d’estil neoclàssic, és del segle XVIII. Es reconeix  aquest estil per la 

seva imitació de l’arquitectura clàssica i per la utilització de formes derivades del classicisme 

hel·lènic com són columnes o motius geomètrics. 

En ella destaquen diversos elements com són les portalades, els balcons o les pintures. 

 

Portalades 

A la façana principal destaquen dues portalades. La de l'esquerra és d'arc escarser, tota de 

gres amb els carreus inferiors que sobresurten més que la resta. Aquests, formen un sòcol al 

llarg de la façana. La porta principal d’entrada també és d'arc escarser, tota elaborada amb 

pedra gres. A l'arc es veu la inscripció “Sindicat Agrícola” i la data 1793, a la clau del mateix es 

troba l'escut de Sant Isidre, amb el gravat d'un home llaurant amb dos cavalls, un arbre i un 

parell d'ocells en referència a l'escut del poble. 

 

Portalades del carrer Major 
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Escut de Sant Isidre (amb la data 1793) 

A la planta baixa del carrer de l’Hospital també hi trobem una porta d'arc escarser, amb 

brancals i marxapeus de gres. La part superior dels brancals i l'arc estan arrebossats.   

 

Balconades 

A la façana principal hi ha tres balcons; un de més llarg al mig denominat balcona, en tenir 

dues obertures i dos de més petits als costats. És una característica de les edificacions del 

segle XVIII la incorporació de balcons a les façanes. Si ja durant el segle XVII s’havia donat 

una tímida aplicació d’aquest element arquitectònic, fou durant el segle XVIII quan s’utilitza de 

forma massiva  per convertir-se en una peça indispensable de la façana
 3
. 

                                                 
3
 ALCOLEA, Santiago; FERRÉ, Salvador; LLOMPART, Dolors; PIÑOLI CORT, Antoni. Toquem ferro. 

El ferro forjat a l’arquitectura. Cambra oficial de la propietat urbana de Reus i Comarques, 
Reus, 1991. 
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Balcons de la façana principal 

Els components bàsics dels balcons són el replà o llosana, de pedra motllurada, que sobresurt 

de la vertical de la façana i la protecció vertical que és la barana feta de ferro forjat, 

ornamentada per sota amb motius geomètrics. La barana és una estructura de 3 costats que 

està integrada per una barra horitzontal inferior, per brèndoles verticals en nombre variable i 

per una altra peça superior, que actua de passamà.  

Els serrallers dedicaven a les baranes gran part de l’ornamentació requerida pel propietari. En 

aquestes, la decoració singular s’acumula en el terç inferior del brendolat. El passamà està 

decorat en cada un dels espais per elements en forma de voluta, formant un petit fris superior. 

 

Decoració del balcó 
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En la balconada principal, hi trobem un arc de balcó. Emprat com a tirant de les baranes de 

grans proporcions, la seva decoració aporta una gran riquesa estètica al conjunt. En l’arc hi 

veiem la figura d’un àliga. L’àliga es veu sovint en balconades de Reus. La similitud observada 

entre totes elles fa pensar en una procedència comuna. Datades del segle XVIII, hom creu que 

representen una mostra de fidelitat ideològica d’un alt percentatge de la població vers Carles 

d’Àustria durant la guerra de Successió (1705-1714) ja que l’àliga simbolitzava la dinastia 

austriacista i dins el context de l’època, es pot interpretar com un testimoni d’una voluntat 

foralista. 

 

Balcona amb l’arc de balcó 

 

Arc de balcó amb la figura de l’àliga 
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Al balcó del carrer de l’Hospital, la barana és d’extrema simplicitat i només s’hi aprecia 

l’alternança regular de les brèndoles, unes de llises i altres de tirabuixades. Les brèndoles dels 

angles tenen un major gruix. La central és llisa, però té un ornament adossat que li dona una 

aparença floral. 

 

Detall del balcó del carrer de l’Hospital 

El balcó té una llosana motllurada amb filet i taló. La finestra destaca per comptar amb una 

falsa llinda de pedra i una cartela de fusta ornamentada. 

 

Cartela de fusta ornamentada del balcó del carrer de l’Hospital 
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Pintures 

La façana encara deix entreveure una rica ornamentació pictòrica. El disseny d’aquestes 

pintures és típicament neoclàssic amb un fris decorat i amb columnes jòniques. 

La zona on les pintures estan més ben conservades és a sota la barbacana, ja que aquesta les 

protegia de la pluja. 

Les pintures són al fresc. Aquest tipus de pintura és un procediment pictòric mural que 

consisteix en aplicar pigments minerals adients, simplement dissolts en aigua, sobre el mur 

prèviament preparat amb morter de calç i un lliscat de calç acabat d’estendre sobre el que es 

pinta quan encara és fresc. La calç, en contacte amb l’anhídrid carbònic de l’aire, forma una 

pel·lícula insoluble de carbonat càlcic a la superfície pictòrica, protegint i adherint el pigment. 

És destacable la decoració que trobem a les finestres del porxo i a la barbacana o ràfec. 

L'ornamentació d’aquesta és policromada amb motius vegetals, concretament, la decoració és 

una sanefa de fulles d'acant.  

 

Barbacana decorada amb motius vegetals 

A la part inferior es pot veure encara un fris decorat amb motius vegetals i la representació de 

grius, animals quimèrics amb el cap i ales d'àguila i el cos de lleó. També s’hi representen 

personatges grotescos amb trets orientals. 
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Detall del fris 

 

Barbacana i fris 

És utilitzada la tècnica d'enganyatall al voltant de les finestres del porxo, imitant la llinda amb 

clau i flors. Aquesta tècnica consisteix en utilitzar recursos de representació de llum i ombra per 
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donar il·lusió de relleu. El resultat final aconsegueix simular volumetria en superfícies 

completament planes. 

 

Finestra del porxo decorada amb la tècnica de l’enganyatall 

També es conserven restes de les pintures a la part central de la façana. Ocupant els llenços 

principals d’aquesta i situada entre els balcons, hi ha la representació d’emplafonats 

possiblement imitant marbrejats; dues columnes jòniques emmarquen aquests plafons. 

Caldrien sondatges més específics per determinar en origen el color de la planta baixa. La 

façana del mateix edifici del carrer de l’Hospital, és més simple. La decoració és 

d’emmarcament d’obertures, línia de forjat i faixa lateral. 

 

Detall de les pintures de la façana: capitells jònics 

El tipus de pintura i l’estil neoclàssic recorden les pintures, ara restaurades, del Mas d’Iglésies. 

Aquest mas avui, és un centre que recull diferents equipaments del poble.  

És difícil concretar els anys en els què foren realitzades les pintures. La valoració que n’ha fet 

Maria Lluïsa Gener Rebull i Jordi Abelló, restauradors d’art, les situen a inicis del segle XIX. Les 
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dates coincideixen amb les de les pintures del Mas d’Iglésies
4
, la qual cosa fa pensar que 

possiblement foren realitzades pel mateix artista. 

 

Detall d’un capitell de la façana del Mas d’Iglésies (abans de la restauració) i d’un de la casa objecte d’estudi 

L’any 2004, l’empresa Artcor, per encàrrec de l’Ajuntament de la Selva, realitzà un estudi sobre 

les façanes del casc antic del poble
5
. Aquest estudi recomana realitzar un anàlisi previ abans 

de qualsevol intervenció en la façana del carrer Major 6, degut al seu valor iconogràfic i estètic. 

També recomana la conservació i restauració íntegra de la façana, tant del revestiment com de 

la decoració. 

Segons aquest estudi els colors que es poden trobar en les pintures de la façana principal de la 

casa són: 

- Color general del parament: siena natural (argila ferro-silícea) 

- Color de les decoracions: terrós clar de ferro (òxid de ferro sintètic), siena natural rentada 

(argila ferro-silícea), ombra natural (silicat de ferro i manganès), mescla de negre de ferro (òxid 

de ferro sintètic), ocre (hidròxid fèrric), blau ultramar (silicat d’alumini i sulfur de sodi), mescla de 

blanc de calç i negre de carbó mineral (carbó mineral calcinat). 

 

Hídries 

A la cantonada esquerra de la façana, amb el carrer Hospital, la casa compta amb una terrassa 

sobre la planta baixa. Aquesta té barana de ferro i hi destaquen sobre les columnes 

representacions d’hídries, imitacions de gerres usades en l’antiguitat grecoromana per a 

contenir aigua.  

                                                 
4
 MASDEU GUITER, Joaquim. Pintures i mitologia al Mas d’Iglésies. Ajuntament de la Selva del 

Camp, La Selva del Camp, 2000. 
5
 Regidoria d’urbanisme de l’Ajuntament de la Selva del Camp. 



Una casa, una història                                Patrimoni arquitectònic i humà d’una casa de la Selva del Camp  

 

 25 

 

Hídries 

N’hi ha quatre en total i una d'elles porta inscrita la data 1743. No se sap el seu origen, potser 

és un element original de la casa o fou un element incorporat posteriorment. 

 

Hídria en la que es pot llegir “ANY 1743” 
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Torratxa 

Aquesta torre situada a la part central de la casa fou construïda l’any 1922, quan ja n’era 

propietari Josep Maria Carnicer Ribas
6
. La torratxa era semblant a la que hi havia a Ca Baró, al 

carrer Major 1, la qual va ser derruïda l’any 2001 per tal de construir-hi de nou.  

 

Torratxa i visió del poble des d’aquesta 

Aquesta torre és un element afegit a l’edifici que el podem incloure en aquest procés de 

contínua remodelació que ha viscut la casa al llarg del temps. 

 

Vista des de la torratxa de la muntanya de Sant Pere nevada (Desembre 2001) 

                                                 
6
 Segons fonts orals, durant la seva construcció un dels paletes, Antonio Barberà Masdeu, de 

Ca Panxeta, va caure de dalt baix i sorprenentment va resulta il·lès. 
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Context històric 

La Selva, des que l’arquebisbe de Tarragona Hug de Cervelló, l’any 1164 cedí als seus 

pobladors la lliure possessió de cases, terres, prats, boscos... es va anar consolidant com a 

vila. La repoblació va ser ràpida, segurament per la fertilitat del seu terme. Consta, per 

exemple, en el llibre de Josep Iglésies
7
 que l’any 1339 tenia ja 606 focs, encara que a finals del 

segle XIV es quedaren reduïts a la meitat a conseqüència de la pesta i la crisi d’aquest segle. 

En aquest context és difícil concretar quan va ser construïda la casa. La recerca que he dut a 

terme m’ha portat a constatar que la casa amb l’aparença actual és fruit de la remodelació que 

la família Fortuny hi dugué a terme a finals del segle XVIII, després de la compra de dues 

edificacions contigües durant aquest segle. Concretament la unificació de la façana s’inicià 

partir de 1793 data que apareix en la clau de l’arc de la porta principal. 

La vila al llarg del XVIII va experimentar un espectacular creixement i va esdevenir la segona 

població amb més habitants de la comarca. El poble, que tenia uns 1600 habitants l’any 1716 

va créixer fins a 3372 l’any 1773 segons el cens de Floridablanca. L’índex de creixement al 

llarg del segle XVIII fou del 210%, fet que demostra que la Selva havia entrat de ple en el 

procés demogràfic modern. Tot i que la mortalitat seguia sent alta, sobretot entre els sectors de 

la població més feble: nens i vells, ja mai va ser superior a la natalitat
8
. 

El nombre de cases també va augmentar en aquest període. Segons les dades cadastrals de 

1733 el municipi en tenia 385 i a finals de segle se’n contabilitzaren 520. La Selva conservava 

l’estructura medieval; la vila estava formada per divuit carrers dominats per l’antic Castell del 

Paborde, i encerclada per les antigues muralles, portals i torres de defensa. 

                                                 
7
 IGLÉSIES, Josep. Síntesi de la població del Baix Camp a partir del segle XIV. Centre de Lectura, Reus, 

1980. 
8
 RECASENS I ROVIRA, Maria. La Selva del Camp en el segle XVIII. Centre d’Estudis Comarcals Josep 

Iglésies, Reus, 1972. 
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Plànol de la Selva al segle XVIII (amb el nombre de cases de cada carrer) 

Aquest nucli urbà era dividit per un eix principal, el carrer Major, que anava de nord a sud de la 

vila, des del Castell fins el Portal d’Avall. A les mateixes dades cadastrals hi consta que a més 

de les 385 cases també hi havien altres dependències dins del clos emmurallat com setze 

corrals, un pati, quatre molins fariners, set horts, set oficines d’aiguardent i cinquanta-tres 

tallers artesanals. Bona part d’aquests tallers estaven dedicats a la producció de manufactures 

relacionades amb l’activitat agrícola com són les botigues de boters, carreters, basters i ferrers. 

L’important creixement demogràfic va comportar que s’iniciés l’expansió del poble fora de les 

muralles i així, l’any 1787 es van formar els tres ravals: el de Sant Rafael, el de Sant Pere i el 

dels Ollers. 

El poble va viure durant el segle XVIII un important període de progrés econòmic causat pel 

desenvolupament de l’agricultura i el comerç. 

El terme de la Selva estava conreat en la seva major part. Segons dades de Maria Recasens
9
, 

de les 3.518 ha que el conformen, durant el segle XVIII el 89% de les terres estaven conreades 

i nomes un 11% era botjar. La meitat de les terres eren ubicades a la zona de muntanya i l’altra 

meitat, al pla i els conreus predominants eren la vinya, el blat, l’avellana i l’olivera. 

                                                 
9
 RECASENS I ROVIRA, Maria. Opus cit. p.28. 

Carrers i nombre de cases 
 

1. Ollers  30 
2. Hospital  32 
3. de la Font 38 
4. Forn Nou 24 
5. Sensmudanya 12 
6. D’en Varrà 16 
7. D’en Buada 15 
8. Roselló  12 
9. Carnisseria 25 
10. Clavegueres 12 
11. Pou de la Vila 26 
12. Forn d’Avall 29 
13. Peixateria 24 
14. Na Gentil 22 
15. Plaça i Pujada 19 
16. de l’Abadia 15 
17. Castellà  17 
18. del Vallet 9 

N 
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Gravat anglès del segle XVIII on es veu representat el Camp de Tarragona 

És interessant remarcar que La Selva en contrast a altres localitats properes que es 

decantaven pel monoconreu de la vinya, tenia una agricultura diversificada, la qual cosa li 

donava més estabilitat econòmica i suavitzava les sotragades que produïen els excessos de 

producció d’alguns productes com el vi, amb la conseqüent davallada dels preus. Aquesta 

diversificació de la producció també afavoria les economies domèstiques, ja que permetia 

suportar millor la penúria dels anys de males collites, quan aquestes no es generalitzaven a 

tots els conreus. La vinya i el blat eren els dos productes més conreats, cada un d’ells ocupava 

prop del 30% de les terres; un 25% d’aquestes eren dedicades als avellaners i un 15% als 

olivers. 

Josepa Cardó
10

 en l’estudi que realitzà sobre l’evolució dels conreus al Camp de Tarragona 

destaca la importància que ja tenia en el segle XVIII el conreu dels avellaners en els municipis 

situats al peu de les muntanyes que tanquen el Baix Camp: La Selva, Vilaplana, Alforja... i 

remarca que aquest arbre s’adaptà bé als terrenys pissarrosos i granítics de la zona. A la plana 

en canvi, aquest conreu era insignificant. A Reus per exemple, en els mateixos anys, només 

ocupava un 0’35% del terme i la vinya era el principal conreu. 

Al voltant de l’agricultura en expansió sorgiren les “indústries” que, en el segle XVIII, tenien un 

caràcter artesanal. A la Selva, durant aquest segle, es va anar incrementant el nombre 

d’oficines d’aiguardent, fins arribar a setze l’any 1785. La importància del conreu dels cereals 

                                                 
10

 CARDÓ I SOLER, Josepa. L’evolució dels conreus al camp de Tarragona a partir del segle XVIII. Ed. 
Estudis Vallencs núm 13, Valls, 1983. 
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permeté el manteniment de quatre molins fariners. També hi hagué en funcionament, a les 

darreries del segle XVIII, quatre premses d’oli: la de Fortuny, la de Gibert, la de Mayxell i de 

Fraras
11

. 

El sector secundari el constituïa un 15 % de la població: adroguers, ferrers, sastres, 

espardenyers... a més dels ollers que, a la Selva, era l’ofici artesanal més nombrós. Aquests 

tenien un barri propi a la vila i l’any 1733 tributaren al cadastre 22 terrissaires. La producció es 

comercialitzava a l’exterior, sobretot cap als mercats català i aragonès. 

La indústria derivada de l’agricultura es veié potenciada pel comerç. La venda d’aiguardents i 

d’avellanes del Camp es desenvolupà durant aquest segle i abastí els mercats europeus i 

d’ultramar. La Selva gaudia, en aquests anys, d’una via oberta transitable fins el port de Salou, 

factor que afavoria l’activitat comercial. Des d’aquest port, l’any 1780 s’exportaren més d’un 

milió d’arroves
12

 d’aiguardent procedents de tot el Camp de Tarragona i el Priorat i més de 

10.000 sacs d’avellanes. En aquest sentit, Frederic Rahola va escriure referint-se al paper que 

Reus va desenvolupar en el segle XVIII: 

“En Reus se concentraba la exportación de vinos, aguardientes, avellanas i demás frutos del 

Priorato y del Campo de de Tarragona que los cosecheros y fabricantes de quince y más 

leguas a la redonda vendían los días de mercado a los comerciantes de esta ciudad, sin 

intervención de corredor, para embarcar en Salou con destino a América y a las provincias del 

norte. Por dichos comerciantes se embarcaban todos los años 22 a 25 mil pipas de aguardiente 

y de 2 a 6 mil de vino, sin comprender el que se embarcaba para la Real Armada; de 10 a 15 

mil sacos de avellana, almendra, anís, muchos cajones de sederías y fardos de papel...”.
 13

 

La major part de la població selvatana es dedicava a l’activitat agrària. Segons l’estudi de Maria 

Recasens
14

 a la Selva hi havia grans propietaris, propietaris mitjans i petits i pagesos sense 

terra. Més de la meitat de la població no tenia terra o tenia explotacions insuficients i 

treballaven de jornalers per la qual cosa depenien dels propietaris més grans, que necessitaven 

gent que treballés les seves finques. 

L’estructura social del poble es configurava, en conseqüència, a partir de l’accés a la terra i de 

la quantitat de terra posseïda. L’element bàsic d’aquesta estructura social era la casa, entesa 

com una realitat semàntica plural que incloïa les persones, les seves propietats i tot el capital 

simbòlic que identificava i que situava el grup dintre de la comunitat
15

. 

La casa, ha estat una institució bàsica de la societat catalana tradicional ja que al seu voltant, 

s’hi han recolzat molts aspectes rellevants de la vida econòmica, social i ideològica de la 

societat pagesa. En referència a la casa pagesa, Dolors Comas, diu que la casa, al món rural 

                                                 
11

 AHMLSC, Varis (premses), caixa 71, registre 2637. 
12

 1 arrova: mesura de pes equivalent a 26 lliures i a 10,4Kg. 
13

 CARDÓ I SOLER, Josepa. Opus cit. p.30. 
14

 RECASENS I ROVIRA, Maria. Opus cit. p.28. 
15

 SORONELLAS, Montserrat. Pagesos en un món de canvis. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2006. 
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ha constituït “una unitat de producció i de consum que s’organitzava sobre la base del treball 

dels membres components del grup domèstic; era també el marc en el qual s’inscrivien les 

relacions familiars i el lloc on tenien sentit les regles necessàries que permetien la seva 

reproducció”.
 16

 

Cada casa era identificada pel seu renom, que es transmetia al llarg de moltes generacions. El 

patrimoni d’aquestes cases pageses era dispers entre la casa situada al poble i les petites 

finques denominades “trossos” escampades pel terme. La paraula tros, com comenta 

Montserrat Soronellas
17

, sintetitza la realitat de la dispersió de les parcel·les que componen les 

explotacions al Camp de Tarragona i, en general, a la Catalunya Nova. A la Selva hi havia molt 

poca població disseminada pel terme la qual cosa s’explica perquè el terme és relativament  

petit.  

Les cases en aquesta època, per tal de garantir la seva pervivència en el temps, utilitzaven 

diversos mecanismes, com la transmissió de la major part del patrimoni a un dels descendents 

a fi que no es fragmentés i la coresidència dels futurs successors amb els pares. L’hereu serà 

qui gestionarà tots els béns de la família. 

Al llarg de la realització de la investigació i a l’endinsar-me en els protocols notarials del 

diferents propietaris que ha anat tenint la casa des del segle XVIII, he vist i m’ha sorprès que 

aquesta societat pagesa tenia la seva pròpia legalitat. Tots els esdeveniments quedaven 

escripturats; tot era pautat i jeràrquic: les herències, les legítimes, els capítols matrimonials, 

l’endeutament... Era una societat on es creaven profundes jerarquies dins els grups domèstics, 

amb l’objectiu, en el fons, de conservar la casa: és a dir, el patrimoni de la família. En aquest 

model de societat, tal com diu Ferrer Alòs,
18

 el dret donava una expressió material als 

sentiments, i els exonerava de tota mena d’equívoc. Per al món rural, la legalitat, a més de 

representar un formulisme, una tributació a l’estat i una garantia de propietat, significava tota 

una ordenació conscient del món i de la cultura
19

.  

A partir de l’estudi del cadastre selvatà durant el segle XVIII i fins a 1848 també he pogut 

analitzar com les cases anaven canviant de propietari, a causa de les nombroses 

compravendes i de les herències. Aquestes, se saltaven, si moria l’hereu, tota una generació, 

com he vist més d’una vegada, tot responent a aquesta realitat jeràrquica. 

El cadastre, el nou sistema fiscal implantat a Catalunya amb el decret de Nova Planta, gravava 

la riquesa directa de la població. Els individus tributaven tant pels béns immobles (cases, 

terres...), com pels ingressos relacionats amb les activitats professionals. També es gravaven 

                                                 
16

 COMAS D’ARGEMIR, Dolors. Sistema d’herència i estratificació social: les estratègies hereditàries al 
Pirineu d’Aragó. Quaderns d’ICA, 2, Barcelona, 1980. 
17

 SORONELLAS, Montserrat. Opus cit. p.31. 
18

 FERRER I ALÒS, Llorenç. Pagesos, rabassaires i Industrials a la Catalunya central (segles XVIII-XIX). 

Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1987. 
19

 TERRADAS I SABORIT, Ignasi. El món històric de les masies. Curial, Barcelona, 1984. 
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els guanys de les activitats comercials i les “industrials”. N’eren exempts els eclesiàstics, la 

noblesa i els que gaudien de privilegi militar. 

La gran quantitat de dades que genera l’impost, fa que sigui una font important d’informació i 

permet veure com els patrimonis de les cases han anat augmentant o disminuint en funció del 

propi cicle familiar. Cal dir també, en referència a la documentació revisada que, malgrat 

l’uniformisme lingüístic implantat després de la Guerra de Successió, tant aquesta font com els 

llibres parroquials que he consultat per a poder seguir la genealogia dels propietaris, seguiren 

escrits en català. 

 

Els propietaris 

Un dels objectius proposats a l’hora de fer el treball de recerca era esbrinar detalls referents a 

les persones que han viscut a la casa i descobrir dades que aclarissin, per exemple, qui va fer-

se una casa amb les dimensions d’aquesta o qui va fer pintar la façana amb tots aquests 

elements neoclàssics al mig del carrer Major de la Selva. 

Si les parets parlessin podrien explicar moltes històries referents a la diversa gent que ha anat 

passant per la casa, els seus sentiments i les seves il·lusions; però no ho fan... només alguna 

vegada deixen testimoni de l’entusiasme en que visqueren certs moments històrics. En la 

última reforma realitzada a la casa, sota diferents capes de paper, es trobà reflectida en una 

paret l’eufòria amb què el pintor Josep Murgadas, de la Selva, visqué la proclamació de la 

República. Quans esdeveniments ha viscut aquesta casa!  

 

Escrit en una paret on s’hi pot llegir: “Dia 23 Abril 1931 / J. Murgadas / Visca la República” 

 



Una casa, una història                                Patrimoni arquitectònic i humà d’una casa de la Selva del Camp  

 

 34 

Els Fortuny 

La casa del carrer Major, situada entre el carrer Hospital i el carrer dels Ollers, ha pertanyut 

durant vuit generacions a la família Fortuny des de 1749, any en què Andreu Fortuny la va 

comprar; fins l’any 1910, quan fou venuda al Sindicat Agrícola de la Selva. Durant aquests anys 

va ser transformada i ampliada i es va anar adaptant a les necessitats dels seus propietaris. A 

més de la funció d’habitatge va tenir diferents usos en el temps: hi hagué una corredoria de 

comerç i una de les tendes del poble durant la segona meitat del segle XVIII, una premsa d’oli a 

partir de 1789 i, ja a les darreries del segle XIX, l’any 1892, la seu del Centro Republicano 

Silvense. 

Els Fortuny foren una família de pagesos i comerciants. En el segle XIX, però, figuren en els 

documents com a hisendats i ocuparen diversos càrrecs a l’Ajuntament de la vila. 

Concretament, Andreu Fortuny i Voltes participà en el govern municipal durant molts anys, des 

de 1802 fins pràcticament la seva mort, l’any 1846, i fou un dels majors contribuents del poble. 

Andreu Fortuny (1662-1761)
20

 era pagès, havia nascut a la Selva i tingué la seva residència 

fins l’any 1749 al carrer dels Ollers, tal com es pot veure en el cadastre de l’arxiu de la Selva
21

. 

En aquest any, comprà una de les cases del carrer Major. L’adquirí a l’“encant públic” per un 

valor de 300 lliures, de les quals en pagà 130 en aquell moment, segons consta a l’escriptura 

de compravenda que es realitzà a la Selva l’any 1749
22

. En ella hi figura que la casa havia 

pertanyut a Francesc Llombart, un ric hisendat selvatà que durant el segle XVIII va anar 

perdent patrimoni, si ens atenim a les dades cadastrals
23

. 

La casa tenia unes dimensions considerables, tenia dues portes al carrer Major i també s’obria 

al carrer de l’Hospital. Segons consta en el document citat anteriorment, la casa “llindava per 

un costat amb la casa de Josep Cabré, per l’altre per la casa dels hereus de Pere Miraguelo i, 

per darrera, part amb la casa de Pau Oller i part amb el carrer de l’Hospital on trau una 

finestra”. L’escriptura d’àpoca
24

 es realitzà l’any 1755
25

. En aquesta consta que Andreu Fortuny 

pagà els “centum et sedecim libras” que faltaven. 

També he trobat documentació
26

 en la que figura que Andreu Fortuny encarregà cincs censals 

sobre la casa a la Pia Almoina de Santa Tecla i a l’antiga Confraria de Preveres. 

En els protocols notarials que he revisat es veu que la creació de censals era una pràctica molt 

estesa durant el segle XVIII i XIX. Ferrer Alòs
27

 parla del censal com un tipus d’endeutament 

                                                 
20

 Veure arbre genealògic p.51. 
21

 AHMLSC, Llibre del cadastre 1748, caixa 125, registre 4097. 
22

 AHT, Protocols notarials 1749 (Muntaner), caixa 27, signatura 5556. 
23

 AHMLSC, Llibre del cadastre 1717-1740, caixa 121-126, registre 4077-4098. 
24

 Document en què el venedor declara haver rebut del deutor la quantitat pactada. 
25

 AHT, Protocols notarials 1755 (Escriptura d’àpoca), caixa 30, signatura 5559. 
26

 AHT, Protocols notarials 1757, caixa 31, signatura 5560. 
27

 FERRER I ALÒS, Llorenç. Opus cit. p.32. 
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molt comú per part de les cases pageses per a finançar la seva subsistència. S’encarregaven 

censals per la compra de cases o terres, pel pagament de dots i llegats, enterraments i misses, 

però també per a fer front a les despeses de la vida quotidiana. 

Aquest tipus de préstec era utilitzat per tots els grups socials. El censalista més important fou 

l’església i totes les institucions que al seu voltant es desenvolupaven (Causes Pies, 

Confraries, Hospitals...). El capital que les institucions eclesiàstiques disposaven per a la 

creació de censals provenia, molt sovint, de les donacions per misses i aniversaris que 

aportaven els particulars. 

El censal era un préstec legal, per un temps indefinit, fins que el censatari els volgués retornar. 

Aquest contracte era sancionat públicament pel notari i es pagaven interessos anuals, que 

oscil·laven entre el 3% i el 5%. La filosofia de l’església no permetia el préstec, i per tal de 

camuflar aquesta pràctica, es generà un llenguatge eufemístic que confonia la finalitat del 

contracte. 

Andreu Fortuny tenia vuit trossos de terra repartits pel terme que produïen avellanes, vi, blat i 

olives; es podria considerar un propietari mitjà si tenim en compte la seva cotització al cadastre 

que fou, l’any 1751
28

, de 20 lliures. Si analitzem les dades d’aquest document veiem que 

pagava per dues cases, la del carrer dels Ollers que conservà durant tota la seva vida i la del 

carrer Major. Tenia, també, dos “matxos” i un burro i contribuïa per dos personals. Aquest era 

un impost que gravava els beneficis del treball personal i era satisfet pel cap de casa i 

fiscalitzava els qui per raó de parentiu estaven sota la seva tutela. 

L’any 1760, l’Ajuntament de la vila arrendà a Andreu Fortuny i al seu fill Andreu Fortuny Punyet 

la corredoria de comerç
29

. Les condicions dels arrendaments eren exposades públicament a la 

Casa de la Vila i la concessió es donava a qui estava disposat a pagar més diners per 

aconseguir-la
30

. Cada any es refeia el pacte però calia pagar una fiança i portar la comptabilitat 

del negoci
31

. Segons aquest document els corredors comerciaven amb “avellanes, vi per veure 

o embarcar, oli a l’engròs o a la menuda, olives, pinyons, panses i figues”. Cal tenir en compte 

que a la Selva només hi havia una corredoria i aquests foren uns anys d’un intensiu comerç 

d’exportació i totes les transaccions passaven per les seves mans. La casa del carrer Major 

disposava d’espai per tenir-hi la corredoria, activitat que es desenvolupà des de 1760 fins la 

darrera dècada del segle XVIII. 
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En morir, l’any 1761, tenia 99 anys. Tots els seus béns i la corredoria, els heretà el seu fill 

Andreu Fortuny Punyet, l’hereu universal, tal com es pot veure en el testament
32

 dictat a la 

Selva l’any 1761 i segellat pel notari Pau Hortet. 

Andreu Fortuny Punyet (1718-1800)
33

 també visqué molts anys, com el seu pare. Es casà amb 

Gertrudis Piles (?-1789) i segons el registre de baptismes
34

 tingueren quatre fills. 

Andreu Fortuny va anar incrementant el seu patrimoni durant la seva vida, si tenim en compte 

la seva aportació al cadastre. Si analitzem les dades de 1793
35

 es veu que tenia 32 finques; 

aquestes estaven repartides per tot el terme, però sobretot, al pla: a les partides de Camí de 

l’Horta, Camí de Tarragona, el Prat, les Berengueres, Camí de Pedrafita, Mas de Bertran, la 

Pedrera i la Devesa. S’hi conreaven tant blat, com olives, avellanes i vinya. 

L’any 1789 el seu fill Josep Fortuny i Pilés comprà la casa situada al costat de la seva. 

Pertanyia a Batista Miraguelo i per ella pagà 345 lliures de moneda barcelonesa
36

. La casa, 

segons consta en aquest document, també tenia dues portes al carrer Major i limitava amb la 

casa i la botiga del comprador tant pel costat com pel darrera i amb el carrer de l’Hospital. En 

l’escriptura consta que la casa havia pertanyut a la família Miraguelo des del 1715, any que 

l’adquirí a Francesc Llombart. En el document hi diu que encarregà un censal de 70 lliures 

sobre la casa a favor del convent dels Carmelites Descalços. L’escriptura d’àpoca fou 

realitzada l’any 1793
37

. 

És a partir d’aquest any que la família Fortuny, propietària ja de les dues cases del carrer 

Major, endegarà el procés d’unificació de les façanes i la casa adquirirà, exteriorment, l’aspecte 

actual; la dada de 1793 que apareix gravada a la clau de l’arc de la porta principal marca l’inici 

de la reforma. 

A l’interior de la edificació encara ara es poden observar les parets mestres que separaven les 

dues cases al segle XVIII en les que s’hi van fer diverses obertures. 

El fet que les dues escriptures parlin de la botiga del comprador i que Andreu Fortuny i el seu 

fill cotitzin per dues oficines en el cadastre, fa pensar que potser també arrendaven una de les 

dues botigues que hi havia a la Selva a finals del segle XVIII.  

En el document de l’any 1789, sobre “lo arrendament de la revenderia de la primera tenda d’oli i 

pesca salada de la vila de la Selva”
38

, es detallaven totes les condicions i les obligacions que 

havia de complir l’arrendatari. En el llistat, s’anomenen també, els aliments que havia de servir 
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la botiga: “oli clar sense ninguna mala saba, pesca salada com és congre, bacallà, peixopalo, 

tonyina, gañils, formatge, arengades y així mateix carn de tocino salada desde Pasqua de 

Resurrecció fins a St Miquel de Setembre y sagí dols tot lo any. Sapia lo Arrendatari que vol lo 

Ajuntament que ademés de dites coses tinguien de vendre arrós, fideus, claus, clavells, 

canyella, pebre, safrà, carbó, aigua cuit, candeles de seu, alls i altres vitualles que s’acostumen 

vendre per lo servei del comú”. 

Al cadastre, hi ha constància que a partir de 1789, Andreu Fortuny començà a cotitzar per la 

indústria i que a la casa s’instal·là una premsa d’oli que existí fins l’any 1915. Diversos 

documents
39

 parlen de la premsa del Fortuny i també en la descripció de la casa que apareix 

en el testament d’Andreu Fortuny Voltas. 

L’ajuntament també arrendava les premses d’oli i exposava, a la casa de la vila, les condicions 

del lloguer (tabbas)
40

. Aquests molins funcionaven amb grans premses de lliura i foren molt 

utilitzats a Catalunya segons consta en l’obra de Violant i Simorra
41

. Aquesta premsa tenia una 

enorme biga que portava en un extrem una grossa pedra cilíndrica o lliura. 

 

Premsa d’oli (premsa de lliura de la Selva) 

                                                 
39

 AHMLSC, Informe de la corredoria de propios 1824, caixa 68, registre 1418. 
40

 Veure material complementari. AHMLSC, Arrendaments 1789, caixa 69, registre 1440. 
41

 VIOLANT I  SIMORRA, Ramon. Etnografia de Reus i la seva comarca. Ed. Alta Fulla, Barcelona, 1990. 



Una casa, una història                                Patrimoni arquitectònic i humà d’una casa de la Selva del Camp  

 

 38 

La lliura era sostinguda per l’extrem inferior del caragol, peça de fusta vertical, que servia per a 

aixecar i abaixar la lliura. La biga o seixantè era la peça de bona fusta que solia tenir uns 60 

pams de llargada i que era sostinguda pel mig per dos muntants, anomenats a la Selva, 

balanceres, on s’introduïa la mitjana o travesser, sobre la qual es balancejava la biga. 

Les vergues eren els muntants posteriors on s’aguantaven les espadelles, i la cofinera o 

cassola era la plataforma de pedra en la qual es feia el peu de cofins. 

En aquests anys, a la Selva, hi havia quatre premses en actiu; cal tenir en compte que l’oliver 

era un dels principals conreus del poble i l’oli un dels elements bàsics de l’alimentació. 

També s’han pogut revisar diversos protocols notarials
42

 on es veu que en les últimes dècades 

del segle XVIII Andreu Fortuny Punyet actuà com a censalista; la compra de censals (fer 

préstecs) era una pràctica estesa entre els hisendats rurals que els permetia incrementar la 

seva renda d’una manera còmoda. 

El patrimoni familiar dels Fortuny a les darreries del segle XVIII era important i de ben segur 

que l’activitat industrial i comercial influí en el seu increment si ens atenim a les dades 

cadastrals
43

. 

 

Contribució al cadastre d’Andreu Fortuny (any 1798) on es veu que cotitzava no només per les cases i les finques, sinó 

també per dues oficines i per la indústria (premsa d’oli) 

                                                 
42

 AHT, Protocols notarials 1768-1799, caixes 36-48, registres 5565-5577. 
43

 AHMLSC, Llibre del cadastre 1717-1848, caixa 121-147, registre 4077-4180. 



Una casa, una història                                Patrimoni arquitectònic i humà d’una casa de la Selva del Camp  

 

 39 

El seu hereu Josep i la seva nora Magdalena Voltas
44

 moriren l’any 1795. Havien tingut 11 fills, 

segons consta en el registre de baptismes
45

, encara que molts moriren al primer any de vida. 

Josep Fortuny feu testament l’any 1794
46

 en favor del seu fill, tot i això, la mort de Josep 

Fortuny, en vida encara del seu pare, possibilità que el seu fill i hereu, Andreu Fortuny Voltas, 

heretés directament els béns del seu avi (a part dels del seu pare). 

En els testaments que he tingut accés dels diferents membres de la família Fortuny, on queda 

reflectida la transmissió del patrimoni, es veu que tots aquests documents tenen una estructura 

semblant. Tots comencen descrivint on es troba els testador. En el testament d’Andreu 

Fortuny
47

 de l’any 1761 hi diu que es troba “en un cuarto de la casa de ma propietat que la tinc 

situada en lo carrer Major de la Selva i estant en lo llit per malaltia corporal...”. 

Sempre hi ha, en aquests documents, una introducció filosòfica sobre la incertesa de l’hora de 

la mort i la certesa del morir. També hi diu “que ara és l’hora de disposar dels bens temporals 

per millor alcançar els espirituals”. 

En els testaments, s’anomenen marmessors, persones que tenien per missió executar el que 

s’ordena en el testament. S’acostumava a triar dues persones properes al testador sigui un 

parent col·lateral, la vídua o el que havia de ser l’hereu. També s’elegia el lloc de la sepultura, 

el tipus d’enterrament i les cerimònies que s’havien de celebrar després de la mort. 

Gertrudis Pilés en el testament que va realitzar l’any 1789
48

 disposà que volia ser enterrada en 

el fossar comú de l’església Parroquial dins d’un taüt al costat de Bernat Fortuny, son fill, i que 

la seva roba fos donada als pobres. 

La quantitat de capellans o el tipus d’ofici posava de manifest un determinat nivell social. Josep 

Fortuny Piles en el testament signat l’any 1794
49

 volia que per sufragi de la seva ànima fossin 

celebrades 150 misses resades, 50 al convent dels Pares Agustins, 50 a l’església del convent 

dels Carmelites Descalços i 50 a l’església del seminari dels pares de Sant Francesc 

d’Escornalbou i que fossin celebrats els aniversaris de la seva mort en cadascun dels convents 

de la vila. 

També en aquests documents queden reflectides les caritats i legats que es feien a confraries, 

congregacions i hospitals. 

Els testaments s’allarguen sobretot en el punt d’explicar els mecanismes successoris. L’hereu 

és el primogènit mascle. Les prelacions són els homes a les dones i els fills del matrimoni del 
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primer home, encara que hagi d’heretar una dona. Si l’hereu no vol ser-ho, o en ell hi ha causa 

de desheretament, si no té fills o si en té, però no arriben a l’edat de testar, automàticament 

està previst un substitut, el següent mascle, i així successivament. Un cop acabats els homes 

entren les dones amb les mateixes condicions. Josep Fortuny Pilés, en el seu testament, també 

anomena en el llistat d’hereus al “pòstum, que ma caríssima muller porta a les entranyes” en el 

darrer lloc dels homes o “pòstuma” en el darrer lloc de les dones en la línia successòria. 

Andreu Fortuny Punyet, en el testament signat davant de notari l’any 1800
50

 feu hereu el seu 

net Andreu Fortuny Voltas que també fou nomenat marmessor conjuntament amb el rector del 

poble. Deixà als seus altres nets Isidre, Josep, Magdalena i Llongarda 1900 lliures a cada un 

com a legítima paterna i materna per no haver-los-hi pogut llegar el seu pare. També disposà 

que la seva segona muller, Francisca Fortuny i Maideu, visqués a casa seva com a 

usufructuària. 

 

Andreu Fortuny Voltas (1782-1846)
51

 heretà l’important patrimoni familiar. Es casà dues 

vegades; primer l’any 1804 amb Josepa Moragas (?-1808) amb qui va tenir quatre fills. 

Posteriorment, l’any 1811, es tornà a casar amb Rosa Pellicer de Cornudella, també viuda i 20 

anys més gran. És interessant remarcar que a més d’aquest casament se’n realitzaren dos més 

entre membres de les dues famílies: un entre els fills d’Andreu Fortuny i Rosa Pellicer i un altre 

entre un fill d’aquesta i una germana de l’hereu. Aquestes estratègies matrimonials, segons 

Ferrer Alòs
52

 tenien una clara finalitat d’estalvi de dots i llegats. En aquell temps el casament 

era raó de família a la qual es doblegaven tots els fills. 

L’any 1801 Andreu Fortuny va comprar la primera casa del carrer de l’Hospital que feia partió 

amb la seva i que pertanyia a Ambrós Ollé
53

. S’ha pogut constatar, seguint la trajectòria 

cadastral, que aquesta no fou unificada amb les dues anteriors. Es pot intuir, que en el passat, 

estaven comunicades ja que encara es poden veure obertures tapiades entre les cases. L’any 

1908, un segle més tard, aquesta darrera casa passà a mans d’un altre membre de la família 

Fortuny quan es liquidà el patrimoni. 

En la primera dècada del segle XIX és quan es va decorar la façana de la casa del carrer 

Major, si considerem que les pintures foren realitzades pels mateixos pintors que les del Mas 

d’Iglésies
54

. 

Les dimensions i la riquesa constructiva i decorativa de l’edifici de ben segur que donaven a la 

família propietària una imatge de prosperitat i grandesa davant el poble.  
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La majoria de les cases del voltant eren petites, de planta i tres pisos. El fet que la vila es 

trobés constreta pel cinturó de les muralles explica que les cases cerquessin l’expansió cap 

amunt, ja que era l’únic lloc per on podien créixer, tal com explica Fort i Cogul
55

. La casa dels 

Fortuny tampoc tenia la distribució típica de les cases de poble que disposaven d’una o dues 

estances a cada planta, sinó que gaudia de molt espai i podia tenir totes les dependències a la 

mateixa planta. 

Andreu Fortuny Voltas, a partir de l’any 1802 ocupà diferents càrrecs i funcions a l’ajuntament 

de la vila. El govern del poble l’exercia el batlle assistit per 7 regidors. Aquests càrrecs se’ls 

alternaven la petita oligarquia local. També s’instituïren, a finals del segle XVIII, nous càrrecs 

d’extracció popular: els diputats del comú i els síndics personers. 

Andreu Fortuny fou síndic personer
56

, regidor
57

, estigué a la Junta de Reparto
58

, procurador
59

 i, 

segons recercà Recasens i Comes
60

, participà en la constitució de la Junta Corregimental el dia 

5 de maig de 1811, en plena Guerra del Francès (1808-1814). 

Les tropes napoleòniques, dirigides pel general Suchet, ocuparen Reus el dia 2 de maig de 

1811 després de durs enfrontaments amb els guerrillers a Alcover
61

. Segons Recasens i 

Comes aquest general va donar ordre de congregar a Reus un representant de cada un dels 

ajuntaments sotmesos al corregiment. 

Andreu Fortuny fou membre de la junta col·laboracionista com a representant de la Selva. 

Recasens explica que els francesos es van valdre de gent del país per completar el quadre 

d’autoritats administratives. Quan podien, diu l’autor, escollien adeptes, però quan això no era 

possible triaven a persones de prestigi, amb béns, encara que no tinguessin cap simpatia pels 

francesos ni pel règim polític que preconitzaven. No sabem els motius pels quals hi participà, 

potser era un afrancesat, enamorat del neoclassicisme francès! 

El seu germà, Josep Fortuny Voltes, també ocupà destacats càrrecs a l’Ajuntament de la Selva: 

fou batlle des del 1835 fins ben entrada la dècada dels 40
62

. La seva alcaldia coincidí amb els 

anys de regència de Maria Cristina i Espartero durant la minoria d’edat d’Isabel II. Durant 

aquests anys es desenvolupà la Primera Guerra Carlina i es va implantar, a Espanya, el règim 

liberal. 
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Fotografia indatada del carrer Major de la Selva (possiblement de finals del segle XIX)  

En el testament signat l’any 1841
63

, Andreu Fortuny disposà com hereu universal dels seus 

béns al seu fill Josep Fortuny i Moragas i definí també la línia d’hereus i de substitucions. En 

cas que Josep Fortuny morís sense fills els seus béns passarien a la seva neta Josepa 

Domingo (neboda de Josep Fortuny); si aquesta no pogués heretar perquè morís sense fills o 

sense que aquests arribessin a l’edat de poder testar, la línia hereditària passaria a la seva filla 

Magdalena, i sinó a la seva altra filla Rosa
64

. 

La casa apareix descrita, en aquest document de l’any 1841 de la següent manera: “consta de 

entresuelo y dos altos, con cuadra, bodega y terrado, un algibe y un molino aceytero 

ignorándose la cabida de su área superficial”. 

També he pogut observar en la relació de veïns de la Selva de l’any 1840
65

 que durant aquest 

temps la casa era habitada per dues famílies; la del propietari i la de Magdalena Fortuny, la 

seva filla. Amb Andreu Fortuny hi vivia la seva esposa i el seu fill Josep, segurament a la 

primera planta. En l’altra habitatge, l’entresòl, Magdalena Fortuny, ja vídua i els seus fills. 

En els darrers anys de la seva vida veiem que va seguir mantenint tot el seu important 

patrimoni
66

. Andreu Fortuny morí l’any 1846. En un document de l’Ajuntament d’aquest any 
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apareix el seu fill com el segon contribuent del poble
67

. Josep Fortuny però, va morir poc mesos 

després que el seu pare, el mateix any, i tots els béns familiars els heretà Josepa Domingo, 

neboda de Josep Fortuny. 

Josepa Domingo Fortuny (1837-1908)
68

 es casà amb Francisco Javier Rabasa de Cornudella, 

poble on s’establiren. Fins l’any 1876, no es signà l’acceptació de l’herència
69

, on consta les 

cases i terres que heretà. En aquell moment, les dues cases que es van unificar del carrer 

Major apareixen inscrites com una sola edificació, mentre que la casa del carrer Hospital 

numero 1 quedà independent. També heretà tres altres cases del poble, que devien procedir 

dels béns dels seus pares. 

  

L’any 1877, Josepa Domingo i Fortuny neta i hereva d’Andreu Fortuny i Voltas, va vendre a 

carta de gràcia a Mateo Sabatés i Estaper, pianista de Tarragona, la quadra, l’entresol, el 

primer pis i part del porxo de la casa, per 6.666 pessetes, i es reservà els baixos, el molí d’oli i 

la resta del porxo. En l’escriptura
70

 consta que la venta es realitzà tenint en compte els 

següents pactes: que el comprador podrà utilitzar “el algibe” que hi ha a l’entrada mentre no 

sigui l’època que funcioni el molí d’oli; la venedora es farà càrrec de les contribucions que 

l’afectin i en cas de venda de la finca a perpetuïtat, l’actual comprador tindrà dret preferencial. 

La venta a carta de gràcia és un contracte de compra venda en què el venedor es reserva el 

dret de recuperar el que havia venut, mitjançant el retorn del preu pagat. Popularment era 

conegut com empenyorament, terme que defineix de forma més exacta el caràcter del 

contracte. 

Aquests es feien sense fixar termini i per tant es podien lluir sempre que el venedor volgués. Es 

feien per un preu mòdic, per la meitat o les dues terceres parts del seu valor. 

El comprador podia ocupar-la o llogar-la mentre no es retornessin els diners. Els pactes 

d’aquest tipus de venda procuraven abordar els problemes derivats de l’ús d’una casa i més 

quan a vegades, com ara, la propietària es reserva l’ús d’una part. 

El fet d’haver d’utilitzar aquest tipus de contractes volia dir que el venedor tenia problemes 

econòmics i li era difícil recórrer a altres fórmules menys oneroses, segons opina Ferrer Alòs
71

. 

A l’escriptura de venta, de l’any 1876, consta que el motiu d’aquesta a pacte de gràcia és “la 

necesidad de hacer satisfacer la venta de un debitorio de la cantidad de 10.000 libras moneda 

catalana que firmó el abuelo materno de la otorgante Don Andrés Fortuny y Voltas a favor de 
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Rosa Moragas, el año 1823 cuya obligación viene a cargo de la compareciente como heredera 

sustituta de sus bienes y de sus débitos”. 

El debitori és un altre tipus de préstec sense hipoteca. El prestador retenia els interessos en 

lliurar el préstec i així no calien escriptures, evitant-se la condemna eclesiàstica de la usura. Si 

no es realitzava el pagament el val emès es podia convertir en debitori en el qual es 

determinaven els terminis per a retornar els diners i s’hipotecaven els béns del deutor. Si no es 

pagava es recorria a l’acció de la justícia i s’executava damunt dels béns del deutor. 

Mateu Sabatés acabà hipotecant el dret de carta de gràcia que tenia sobre la casa a causa dels 

elevats deutes que tenia contrets amb don Mariano de Magriñá López, Baró de la Montoliva. 

Aquest es quedà els drets sobre la casa com a pagament de part del deute de 14.000 

pessetes. L’any 1892 es va fer l’escriptura. 
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Mariano de Magriñá 

Mariano de Magriñá López, Baró de la Montoliva, i el seu fill José de Magriñá Gascó foren els 

propietaris de la major part de la casa durant els anys 1892-1907. En aquests anys a la casa 

del carrer Major 6 s’instal·là el Centro Republicano Silvense, una entitat política i recreativa que 

ajudà a propagar les idees republicanes. El 1907 Consuelo Gascó i José de Magriñá Gascó, 

usufructuaria i hereu de Mariano de Magriñá, van vendre la part de la casa de la qual eren 

propietaris a Elvira Prats pel preu de 3.000 pessetes. 

El Baró de al Montoliva ja era propietari de la casa del carrer Major número 1 on encara es 

conserva, a la façana, l’escut d’armes de la família. La possible relació entre el propietari de la 

casa i el centre republicà m’han portat a contactar amb els seus descendents. El seu besnét, 

Josep Maria de Magriñá Roig, conserva a l’arxiu de la baronia les escriptures relacionades amb 

la casa però no ha trobat cap document relacionat amb el centre republicà. Tot i això, no dubtà 

que fos el seu besavi un dels impulsors del Centro Republicano Silvense ja que tota la seva 

família era pròxima a la ideologia republicana durant el segle XIX i destacà la gran amistat que 

Mariano de Magriñá mantingué amb el General Prim. 

 

Segell del Centro Republicano Silvense (1892-1907) 

Aquest ja havia estat un dels fundadors del Casino Silvense, entitat de caire recreatiu i cultural 

creada l’any 1861 a la Selva. En aquest casino era on es reunien els sectors contraris al règim 

moderat imperant en aquells anys, el qual va ser clausurat el 1864. "Habiendo tenido noticia de 

que en el Casino Silvense se suscitan constantemente acaloradas disenciones políticas, 

faltando de ese modo a los reglamentos aprobados para dicha sociedad, proceda 

inmediatamente a la disolución, ni permita vuelvan a reunirse hasta nueva orden"
72

.  
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Aquesta societat tenia un centenar de socis i la seva finalitat era "facilitarles diversión y lícito 

recreo”. Mariano de Magriñá i Josep Ripoll formaren part de la seva junta rectora i ambdós 

foren membres destacats de la futura Junta Revolucionària del 1868, quan el règim canvià
73

. 

Les Juntes exigien l’abolició de la monarquia borbònica i la democratització complerta del país. 

Més tard, l’any 1893 fou un dels creadors del Centro Republicano Silvense. El republicanisme, 

que tingué ressò entre la classe obrera, se situava a l’esquerra dels partits del sistema de la 

Restauració dissenyat per Cánovas del Castillo (1875). Aquest sistema va permetre als sectors 

conservadors de la societat recuperar el poder que havien perdut el 1868 i rectificar la 

trajectòria política del sexenni democràtic.  

En aquests anys a la Selva hi havia altres entitats polítiques i recreatives com el Circulo 

Carlista, creat el 1892; el Recreo Católico Instructivo, entitat religiosa creada l’any 1888 i 

l’Ateneo Lauro, societat creada l’any 1878. Aquesta entitat coneguda com el Casino encara 

existeix però la resta tingueren una vida efímera. 

El fet que a la Selva hi hagués un centre republicà no és un fet excepcional. Seran moltes les 

organitzacions, centres o societats republicanes que es crearan al Baix Camp a partir de 1887. 

Aquestes convertiran el republicanisme en alguna cosa més que un moviment de dirigents 

lligats a l’acció política pel record del sexenni i a l’esperança d’un futur democràtic. La causa de 

la proliferació d’aquestes associacions és, per un costat, la relativa liberalització que comportà 

l’ascens de Sagasta al govern en els primers anys de la regència de Maria Cristina. I per l’altre, 

la promulgació de la llei d’associacions de 1887 que va restablir la possibilitat de crear tota 

mena d’associacions que no fossin delictives. 

Reus de manera especial i també Valls i Tarragona, van tenir un paper destacat en l’eclosió, en 

els anys noranta, del societarisme republicà. Fins en aquells anys, els pobles agrícoles 

comptaven amb comitès, però hi mancaven centres i casinos. El projecte coalicionista de finals 

de 1889 i el procés de fusió Republicana de 1897 portaren un seguit de dirigents reusencs a 

visitar diverses localitats cridant a l’organització estable dels nuclis republicans preexistents. 

Les formes de sociabilitat rural no diferien gaire de les que s’anaven consolidant a les viles i 

ciutats. 

A l’arxiu de la Selva es troba la diligència on consta que el Govern Civil de Tarragona autoritza 

la creació del Centro Republicano Silvense. Està datada a 24 de gener de 1893: “En el día de 

hoy han sido aprobados y registrados en este Gobierno los estatutos por que ha de regirse la 

sociedad titulada “Circulo Republicano de la Selva del Campo” la cual ha de establecerse en 

esta localidad. Lo digo a V. para m conocimiento y demás efectos.”
74

 Més difícil és esbrinar el 
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temps que funcionà. A l’Arxiu Històric d’Alcalà de Henares
75

 (AHGA) figura que restà actiu fins 

l’any 1900, que comptava amb 31 socis i que el seu president era José Casanova. Montserrat 

Soronellas
76

 constata però, que en un document de 1906 és nomenat soci honorari de la 

societat dels Pagesos el propi president del Centro Republicano. 

No he pogut trobar els estatuts d’aquesta societat republicana però si d’altres creades en dates 

semblants. Per exemple, en l’article tercer dels estatuts del Centro Republicano Democrático 

Federal de Reus
77

 queden ben definits els objectius: “El objetivo primordial del centro es 

propagar las ideas republicano-democrático-federales y son objetos secundarios, el recreo en 

esto que producen los juegos lícitos, las veladas científicas y literarias y demás diversiones 

morales”
78

. 

Aquestes societats tenen doble finalitat. En primer lloc consolidar la presència del projecte 

federal, fer-lo present en la vida local i, al mateix temps, esdevenir centres on, a través 

d’activitats socials diverses es facilités la cohesió del grup. Eren freqüents les vetllades 

literàries i en el cafè es realitzaven concerts de bandúrries, màgia, audicions de fonògraf... 

A Reus, els centres i casinos republicans acollien societats corals, encara que a la Selva no 

consta enlloc que en el centre republicà n’hi hagués; sí que es coneix que en va existir una a 

l’Ateneo Lauro. 

En els centres es commemoraven varies dates sempre “esquerranes” o amb clara 

intencionalitat política: l’11 de febrer, aniversari de la proclamació de la Primera República; el 

14 de juliol, el dia de la presa de la Bastilla; el 29 de setembre, en record de la revolució que 

obrí el sexenni i l’1 de març, en homenatge als màrtirs liberals del Morell i Vilallonga (1838)
79

. 

La Marsellesa era el veritable cant de guerra de totes els faccions republicanes. 

Les memòries del cafeter de Poboleda ens fan una descripció del cafè del seu poble que feia 

les funcions de centre republicà i que de ben segur no devia diferir gaire de l’ambient de local 

del carrer Major 6. “ Guarnien la sala gran dos quadres de gran mida. L’un era l’emblema de la 

República, una matrona amb la corresponent espasa i el cos guarnit de colors que 

simbolitzaven l’ideal republicà i l’altre un retrat de Ruiz Zorrilla, ídol dels republicans d’aquell 

temps. Al centre s’hi recollia la jovenesa més exaltada, inculta per manca o absència de col·legi 

però desitjosa d’instruir-se plena de bondat i de noblesa. S’hi podia llegir diaris avançats com El 

País de Madrid dirigit per Alexandro Lerroux, l’Autonomia de Reus”...
80
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El Centro Republicano Silvense fou federalista encara que en el Baix Camp s’aplegaren durant 

els anys de la Restauració borbònica dues estratègies polítiques republicanes diferents: la 

possibilista i els diversos corrents politics que es podien aplegar amb el nom de republicans 

d’esquerra com els federalistes, progressistes i autonomismes. El possibilisme cercà la 

incorporació plena a la vida política de les classes mitjanes i desenvolupà una estratègia 

pragmàtica i amb la idea d’avançar gradualment en el camí de les reformes democràtiques. Els 

federalistes van guanyar protagonisme durant els anys noranta. La unió republicana de 1893, 

aliança entre pactistes, orgànics i progressistes, va tornar a desvetllar l’entusiasme de la classe 

obrera.  

Els possibilistes i els federals van saber fer front a l’intent de marginació al qual els va sotmetre 

el regim canovista i van saber fer ús dels mecanismes que tenien a l’abast sigui als 

ajuntaments, o a la diputació i van impulsar una intensa activitat política, social i cultural. 
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Amàlia Jujol Pellicer 

Amàlia Jujol Pellicer
81

 fou una de les propietàries de la casa entre 1908 i 1910. Va ser l’any 

1908 quan la va heretar de la seva tia segona Josepa Domingo i Fortuny, la qual va morir, 

aquest mateix any, sense descendents directes. Josepa Domingo havia estat l’hereva d’Andreu 

Fortuny i Voltas, besavi d’Amàlia Jujol Pellicer. 

En el testament d’Andreu Fortuny
82

 constava que si l’hereva moria sense fills els béns 

passarien a les seves altres filles, Magdalena i Rosa Fortuny, ja difuntes l’any 1908. 

Els fills de Magdalena Fortuny i Ramon Pellicer també havien mort per la qual cosa els drets 

d’herència de la casa passaren als besnéts d’Andreu Fortuny: Joan i Amàlia Jujol Pellicer i 

Ramon, Dolors, Manel i Maria Pellicer Baiget, molts d’ells residents fora del poble
83

. 

Una tercera part de la casa l’havia heretat Xavier Rabassa, marit i hereu de Josepa Domingo. 

Aquest terç procedia de la legítima de Josep Fortuny i Moragas. Ell, en el seu testament, també 

feu hereva a Josepa Domingo i Fortuny. 

En el repartiment dels béns de Josepa Domingo la casa del carrer Major 6 passà a Amàlia Jujol 

excepte la porció venuda en pacte de gràcia i el dret de recuperar-la. Fou valorada en 7884 

pessetes. La casa del carrer Hospital se la quedà Ramon Pellicer Baiget, també nebot segon 

de la difunta.  

Amàlia Jujol residia a Tarragona, era viuda i als 52 anys es trobà heretant una casa del seu 

besavi a la Selva. A l’edat de 4 anys, l’any 1861 s’havia traslladat amb tota la seva família a 

Tarragona on el seu pare treballava d’ajudant de farmàcia
84

. 

En el cens de baixes de l’ajuntament de la Selva figura que en aquest any la família Jujol 

Pellicer, l’avi, els pares i els fills van deixar la seva residència situada al carrer Major 35. Tots 

els germans del seu pare van abandonar el poble entre 1857 i 1864
85

. Tres van emigrar a 

Barcelona i una germana es traslladà a Reus.  

Uns anys abans la família Jujol Taberna, cosins dels anteriors i avis del reconegut l’arquitecte 

Josep Maria Jujol també van deixar la Selva per establir-se a Tarragona. 

Els Jujol no foren els únics que van emigrar. Durant la segona meitat del segle XIX la Selva va 

perdre molta població. Moltes famílies van emigrar cap a Reus, Tarragona i Barcelona.. 

                                                 
81

 Veure arbre genealògic p.51. 
82

 AHT, Protocols notarials 1841 (Ferrater), caixa 169, signatura 1217. 
83

 Registre de la propietat de Reus, Casa del carrer Major 6 de la Selva del Camp 1908. 
84

 Veure material complementari. AHMLSC, Padró d’habitants. Altes i baixes 1861, registre 4485. 
85

 AHMLSC, Padró d’habitants. Altes i baixes 1857-1864, registre 4485. 



Una casa, una història                                Patrimoni arquitectònic i humà d’una casa de la Selva del Camp  

 

 50 

Concretament el poble va perdre entre 1860 i l’any 1900 més de 800 habitants; va passar dels 

3894 als 2941
86

. 

Les causes d’aquest elevat descens demogràfic s’han de buscar en la crisi econòmica derivada 

dels problemes en la vinya (oïdi i fil·loxera), la inestabilitat i la situació d’enfrontament polític, 

juntament amb l’atracció que suposava la possibilitat de trobar a la ciutat, noves possibilitats i 

condicions de vida. Aquest procés migratori, segons Montserrat Soronellas
87

, va contribuir a 

anivellar l’estructura social del poble perquè va afectar el propietaris rendistes que van marxar 

per renovar a la ciutat les seves rendes agràries i també els jornalers que van emigrar arran de 

la crisi agrària. 
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Arbre genealògic família Fortuny 
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Sindicat Agrícola de la Selva del Camp 

La casa entre els anys 1910 i 1921 va ser propietat del Sindicat Agrícola de la Selva del Camp. 

Aquest Sindicat havia estat abans una societat agrària. S’havia creat l’any 1904 i les 

dependències s’ubicaren al carrer Major 62, la casa que després serà coneguda com a Centre 

Catòlic. Era una societat d’ideologia conservadora i va néixer per defensar els interessos dels 

pagesos-propietaris del poble. 

 

Segell del Sindicat Agrícola de la Selva del Camp 

Per a ser-ne soci s’havia de ser propietari o usufructuari de béns immobles ja que cada soci 

havia de subscriure una quantitat al capital social de l’entitat i aquesta havia de ser avalada per 

alguna propietat. Com a sindicat, l’entitat podia tenir accés a exempcions fiscals i, sobretot a 

l’obtenció de crèdits en condicions especials per finançar les activitats de l’entitat i les dels 

socis. Eren els propietaris rendistes qui tenien més problemes de liquidesa i els que més 

accedien als préstecs personals. 

Joan Puig i Ferreter ho explica a la novel·la El Cercle Màgic, en la qual descriu un sindicat 

agrícola, anomenat la Rella que no és altre que l’Agrícola, nom com era coneguda aquesta 

societat al poble. 

“Feia 7 o 8 anys, uns quants propietaris grossos del poble, però que anaven curs de diners 

havien tingut la idea de fundar un sindicat agrícola a tenor dels que funcionaven en altres 

pobles de la contrada. La idea principal d’aquest sindicat era d’obtenir crèdits d’una important 

entitat bancària de la capital. Per això era necessari formar un grup de propietaris que 

respongués amb les seves terres fins al tipus d’uns quants centenars de mils de pessetes. Això 

fet, el banc practicava el préstec de diners als propietaris. El sindicat agrari pagava bons 

interessos al banc. L’encert de Joan i els 5 o 6 propietaris curts de diners com ell havia estat de 

donar a la institució un caràcter popular de manera que entressin en ella els petit propietaris, 
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els pagesos que posseeixen uns bocinets de terra guanyats amb les seves suors. Alguns 

d’aquests pagesos que tot tenint terres de vegades més bones i gairebé tan nombroses com 

els senyors rurals, seguien treballant-les ells mateixos amb llurs fills, eren els únics del poble 

que tenien diner comptant, de vegades una i dues collites arraconades i mai no havien de 

demanar préstecs als comerciants de fruits del país. Al contrari, molts d’ells tenien diner prestat 

en pagarés i escriptures als mateixos senyors, de manera que sovint l’home que passava dalt 

del carro brut de pols, amb les mans terroses d’haver llaurat tot el dia i saludava respectuós al 

senyor Joan i a d’altres com ell, dels quals anys enrera potser havia estat mosso o jornaler, 

aquell home, havia passat, pel seu esforç personal, a tenir una posició material superior a la del 

seu antic amo, i en la seva salutació respectuosa hi havia tal vegada una mica d’ironia, de 

rialleta per sota el nas, car, per raó dels diners que tenia prestats al seu antic senyor, el pagès 

es feia la idea de tenir-lo ara una mica sota els seus peus, això és sota servitud.”
88

 

La societat tenia com a objectiu primordial en els seus estatuts la comercialització de les 

collites dels associats i d’una manera molt especial l’avellana. Des del carrer Major 6 però, no 

ho van arribar a fer mai. Eren els comerciants “dels fruits de país” els que s’encarregaven de 

fer-ho. El sindicat oferia certs avantatges com la compra d’adobs, patates llavoreres grans, 

sulfat de coure, sofre i substàncies químiques a l’engròs... Les obtenien a preu més baix que 

comprant-les individualment al mercader. 

L’any 1910, la junta de la Societat va decidir adquirir el local del Centro Republicano situat al 

carrer Major numero 6. També van quedar-se amb el mobiliari i altres utensilis del cafè de 

l’antic Centre. El seu president, Valentí Ferrater, en l’escriptura de compra-venda fa constar 

que “el edificio adquirido es un elemento de fomento agrícola destinado a la explotación de 

obra aplicable a la agricultura, por lo qual ha de disfrutar de las excenciones tributarias 

marcadas por la ley del 28 de enero de 1906”.
89

 

La casa era propietat de la Sra. Amàlia Jujol i de la Sra. Elvira Prats de Mallafré i va ser venuda 

per 7.250 pessetes. La primera rebé 3500 pessetes i la segona 3750. Les dues propietàries 

van vendre a perpetuïtat. 

La casa del carrer Major oferia molt d’espai, no només per a l’activitat comercial del Sindicat 

sinó també a les dependències d’ús per a la recreació dels socis, sales de joc i de cafè. 

Tal com detalla Montserrat Soronellas
90

, les obres de reforma del local del cafè i altres 

dependències van començar ràpidament, encara que no hi ha referències de les obres 

realitzades. Sí que es coneix el cost de les reformes, aquest va ascendir, l’any 1910, a 4.807 

pessetes, la qual cosa indica que foren importants si ho comparem amb el valor total de la 

casa. L’autora diu també que hi ha constància de la sol·licitud d’un soci de treure un pilar que hi 
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havia al mig de la sala del cafè per poder embellir aquesta dependència; el pilar no hi és i la 

casa ha anat aguantant cent anys més. 

La Junta va decidir no aprofitar la premsa antiga d’oli que hi havia als baixos de la casa i 

recomanà la compra d’una premsa hidràulica nova, encara que aquesta inversió no es va 

arribar a fer. 

Quant a l’acondicionament del local, consta que l’any 1913 s’instal·là l’aigua corrent a la casa
91

, 

es va construir un dipòsit d’aigua i es va instal·lar una canonada de desguàs. També es va 

comprar una caixa de cabals per a la secretaria i un tapís de vellut de la mida del balcó “para 

colocar en el balcón los días de fiesta señalados”
92

.  

 

Inscripció  

L’any 1915 es van tornar a fer obres a la casa. Es va reformar el terrat, els baixos i també la 

sala del cafè. S’intervé els baixos per tal de donar-los més espai i, en aquesta línia es va treure 

la biga de l’antiga premsa i es van enderrocar les parets inútils del baixos. A la sala del cafè s’hi 

enderrocà la fumera i el pilar central de la casa i se substituïren la biga i els arcs del sostre. 

També es va reconstruir el terrat o terrassa que comunicava amb la sala del cafè. 

Les reformes de l’any 1915 van permetre instal·lar un cinematògraf en els baixos on abans hi 

havia hagut la premsa. 

Només els socis podien entrar i fer ús de les dependències del local del Sindicat, especialment 

a la sala del cafè. A partir de 1912 es va oferir la possibilitat que tothom pogués entrar al local 

pagant 1 pta. de quota al mes sense ser-ne soci. 

La sala del cafè era el centre de l’activitat social del Sindicat. Al cafè es podia llegir el diari, 

jugar a cartes o al bitllar. El local estava organitzat en tres sales, la principal, i dues de més 

petites, una dedicada al billar i una altra a les cartes. 

De l’activitat que es duia a terme en el local social de l’Agrícola ens n’informa Puig i Ferreter a 

El cercle màgic 
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“Entraren a la sala del cafè. Estava poc animada. Al centre, entorn d’una gran taula en forma 

d’O hi havia un ròdol atapeït de concurrent. Eren la colla diària del “vint-i-nou”, joc en el qual 

mai no hi mancaven un o dos amos forners, un barber, un carnisser, el secretari del jutge i 

cantaire de la parròquia a més de botigueret, algun pagès en convalescència embolicat amb el 

tapaboques, tres o quatre propietaris dels que no treballen i el conserge, per poc que pogués.” 

“- Vine, jo sempre em poso allà dins -va dir Joan al seu germà. I travessà la sala acompanyat 

d’Hipòlit, desprès d’haver saludat amb el cap i passà a una saleta que hi havia al costat [...] A la 

saleta hi havia uns quants senyors que feien la manilla. Se’ls veia més mudats que els altres. 

Amb tot se’ls notava una certa importància. Eren els “notables” de la vila.”  

Puig i Ferreter va descrivint en el llibre molts dels personatges originals i “provincians” que 

acudien al cafè. Pels textos es pot veure que era un centre de reunió dels senyors del poble 

encara que també hi acudien botiguers i propietaris agrícoles. La manilla o botifarra era el joc 

que “feien” els que tenien el poder i ben segur que, mentre jugaven “arreglaven” el poble. 

A la Selva, a començament del segle XX, hi havia altres societats agrícoles, com la dels 

Pagesos, integrada per pagesos no propietaris i que tenien com a principal objectiu defensar 

els seus interessos enfront els excessos què els sotmetien els propietaris rurals. Aquesta 

societat, l’any 1919, es convertí en sindicat i es denominà Sindicato de Producción i Crédito 

Agrícola. L’any 1920 es van fusionar amb el Sindicat Agrícola. 

 Malgrat que aquests dos sindicats havien nascut rivals a poc a poc van anar aproximant els 

seus interessos a partir del procés de conservardorització de la societat dels Pagesos. A més, 

tenien en comú que la majoria dels socis, almenys els que marcaven les línies ideològiques 

dominants en cada una de les dues entitats, eren contraris a un altre sector de la població, els 

considerats “missaires” que havien creat l’any 1916 el seu propi Sindicat Catòlic. Una manera 

de contrarestar el creixement d’aquest últim era sumant la força social dels dos sindicats. A 

partir de la fusió, l’edifici de la societat dels Pagesos al carrer Major 72 passà a ser la seu del 

Sindicat i la casa del carrer Major 6 es posà a la venda. 

L’aparició del moviment associatiu entre la classe pagesa no va ser fortuït, sinó que responia a 

unes noves necessitats imposades per les noves condicions del mercat i pel nou context social 

i polític. Fer-se soci d’un sindicat permetia un fàcil accés als nous productes químics que es 

començaven a utilitzar, accés a crèdits per a modernitzar les explotacions encara que el 

comerç de les collites va estar en mans dels sector privat fins a mitjan segle XX. 
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Els Carnicer 

A finals de 1921 la casa fou venuda a Josep Maria Carnicer Ribas i a la seva dona Josepa 

Casas Cabré, els meus besavis. Les dimensions de la casa del carrer Major li permeteren 

ampliar el seu negoci de fruits secs i al mateix temps disposar d’un ampli espai per a 

redissenyar i construir el seu habitatge. 

A l’escriptura de venda atorgada per Andreu Fortuny Barrufet, que actuava com president del 

Sindicat Agrícola de la Selva hi consta “que no precisando para este sindicato la casa que 

posee en esta villa, toda vez que la habitada actualmente reúne todas las condiciones para 

poder establecer todo cuanto sea menester a un sindicato y teniendo en cuenta que es muy 

conveniente contar con capital propio, la directiva cree que lo más conveniente es ponerla a la 

venta... por medio de subasta que deberá tener lugar en uno de los locales de esta sociedad y 

en caso de no dar resultado se concede un voto de confianza, a la directiva para que la venda 

por el precio que estime más conveniente a los intereses de este Sindicato”
93

. La subhasta 

quedà deserta i al final fou venuda per 7.250 pessetes. 

 

 

Lletra de canvi del banc de Reus 

Josep Maria Carnicer Ribas (1882-1944)
94

 havia nascut a la Selva del Camp, poble del qual 

també procedia tota la seva família al llarg de moltes generacions. Bàsicament havien estat 

pagesos però entre els seus avantpassats també trobem advocats, confiters...
95

 

Josep Maria Carnicer Ribas es dedicava al comerç d’avellanes i altres productes. Treballava a 

l’empresa familiar de comercialització de fruits secs des de l’any 1898. Aquesta empresa 

operava tant a Reus com a la Selva. L’havia creada el seu pare, Josep Maria Carnicer Fortuny 

(1854-1927)
96

, el meu rebesavi, l’any 1890.  
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L’any 1902, Josep Maria Carnicer Fortuny va traslladar el negoci a Reus però va seguir 

mantenint l’activitat comercial a la Selva. El primer magatzem a Reus, estava situat al carrer de 

l’Amargura, però un incendi el va destruir l’any 1908; després el va traslladar al carrer de Sant 

Llorenç número 34. L’emplaçament era conegut com La Patacada. En aquest recinte també hi 

havia al voltant d’un pati, l’estudi de l’escultor Modest Gener, uns dipòsits d’oli i un magatzem 

de colonials
97

. 

A la Selva, l’avellana era el conreu principal ja a finals del segle XIX i el seu comerç estava en 

aquells anys en mans d’uns pocs comerciants que es dedicaven a revendre-la als exportadors 

reusencs. Diverses plagues que afectaren les vinyes com la de l’oídium tukerin (Uncinula 

Necator) a partir de 1852 i posteriorment la fil·loxera (Phylloxera Vastatrix) van provocar que 

aquest conreu perdés importància en benefici de l’avellaner. 

En la mesura que es va transformar el paisatge del Camp, a partir de 1890
98

 a causa de la 

fil·loxera, Reus va haver de canviar la seva estratègia comercial, molt centrada en l’exportació 

de vins, per impulsar la comercialització, fins llavors secundària, de la fruita seca. Comerciants i 

corredors es van espavilar per aprofitar les possibilitats comercials d’uns productes que ja 

coneixien i amb els quals ja treballaven i que haurien de ser els veritables protagonistes de la 

identitat del Reus comercial i del camp agrari de bona part del segle XX. 

Els corredors dels pobles treballaven a comissió per als exportadors de Reus i actuaven com 

intermediaris entre el pagès i l’exportador. Quan els pagesos volien vendre les avellanes que 

tenien a casa, anaven a veure el corredor de fruita seca amb qui tenia costum de vendre la 

collita; els preus que oferien corrien de boca en boca.  

 

Josep Maria Carnicer Fortuny 
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A la Selva, Josep Maria Carnicer Fortuny tenia un bon nombre de pagesos que cada any li 

venien les seves collites. Ell, si convenia, els avançava diners a compte, amb el compromís 

formal que després li vendrien la collita. Sense els corredors no hagués funcionat el circuit 

comercial que transportava l’avellana del camp a la ciutat. Molts corredors, van arribar a tenir 

“poder” en la mesura que van saber aprofitar-se de les circumstàncies del mercat per treure el 

seu marge comercial i van començar a comprar per compte propi i actuar com especuladors. 

 

Llibre de comptabilitat de Josep Maria Carnicer Fortuny (1908) 
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Josep Maria Carnicer Fortuny, va començar comprant avellanes a comissió als pagesos 

selvatans i va acabar muntant una empresa d’exportació a Reus que li va permetre tant a ell 

com al seu hereu, Josep Maria Carnicer Ribas, aconseguir un cert benestar econòmic. 

 

Anunci que aparegué l’any 1929 al “Cicerone de Cataluña” en motiu de l’Exposició Universal de Barcelona (1929) 

L’any 1915, Josep Maria Carnicer Ribas, es casà amb Josepa Cases Cabré de Reus, mestra 

nacional, que treballà a la Selva del Camp des de 1910 fins l’any 1932, que va ser destinada 

definitivament a Reus
99

. Van tenir tres fills: Josep Maria (1916-2004), Maria del Carme (1917-

2001) i Amèlia (1920-2003)
100

. 

En rehabilitar la casa del carrer Major, l’any 1923, Josep Maria Carnicer ja va pensar amb la 

seva descendència i distribuí la planta principal de la casa amb la idea que el dia de demà 

cadascun dels seus fills pogués disposar d’un pis. La casa comptava amb aigua corrent, cuina 

econòmica, cisterna i dipòsits per emmagatzemar aigua, banyeres… detalls que en aquells 

anys encara no sovintejaven per les cases. També disposaven de cotxe i xofer, luxes que no 

eren freqüents en els anys vint. 

L’any 1924, el seu pare li va fer donació del comercio de descascaración de frutos secos del 

país y exportación
101

, però ja feia anys que portava la direcció mercantil del negoci. Va seguir 

mantenint l’activitat comercial a Reus al magatzem del carrer de Sant Llorenç i també a la 

Selva. 
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Fotografia de l’any 1934 on hi apareixen l’esposa i els fills de Josep Maria Carnicer Ribas 

Des del magatzem del carrer de Sant Llorenç, Josep Maria Carnicer Fortuny inicià la seva 

activitat exportadora. Hi ha constància que l’any 1910 va obtenir la patent d’exportació i que va 

començar exportant avellanes a França. La fruita seca durant el segle XIX es comercialitzava 

des de Reus en closca, però en els primers anys del segle XX apareixerien les màquines 

trencadores, que van revolucionar el mercat amb la possibilitat que oferien de poder exportar la 

major part del producte en gra. L’any 1916 ja van instal·lar la màquina trencadora de fusta que 

els permeté exportar un gran volum de vendes en gra
102

. 

En el carrer Sant Llorenç s’hi concentraven diverses cases exportadores, en concret, l’any 1916 

hi tenien les dependències 3 dels 14 exportadors censats a Reus. A més dels exportadors, en 

el carrer Sant Llorenç hi havia la casa Miró, exportadora de vins. Els altres magatzems 

d’exportació de fruits secs es trobaven en els carrers propers: Sant Carles i Sant Josep, el Sol, 

Sant Esteve. El moviment de carros descarregant als voltant dels magatzems de la Plaça Prim 

era freqüent. 

En el llibre Històries de la plaça Prim, Xavier Amorós
103

 ens diu que era a la Plaça on es feien 

els negocis: “Allí s’hi tractava, s’hi contractava, però tot era qüestió de paraula. Una paraula 

que tenia la força del paper escrit -el que no complia quedava exclòs del tot, definitivament 

desqualificat per intervenir en futures operacions- o una paraula que es guardava per establir 

un pacte provisional que deixava en suspens l’operació tot esperant la resolució definitiva. 
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Reus, amb tota la seva importància i el seu rang mercantil, continuava tenint un aspecte rural 

inesborrable, un aspecte de poble gran però rústic i sobretot, camperol, amb carrers plens de 

carros embotits, de sacs d’ametlla i d’avellana, carregats de bocois de vi... i amb l’olor pertot 

arreu de l’oli, del vi, del gra i de les garrofes, de cereals acabats de moldre...” 

 

Sacs d’avellanes al magatzem del carrer de Sant Llorenç 

En el Cens Patronal i Obrer
104

, presentat per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Reus 

l’any 1919 hi consta que Josep M Carnicer és propietari d’una empresa de desencloscat 

d’avellana i ametlla en la que hi treballaven 9 obrers. En aquest mateix any consten en el cens 

7 exportadors més de fruits secs: Llopis, Alimbau, Felip, Piñol, Querol, Sabater i Vilella. 

Els exportadors reusencs, i també el meu besavi, van saber aprofitar els anys de la Primera 

Guerra Mundial, ja que es van encarregar de subministrar productes als països bel·ligerants. 

Va ser en aquesta època que Josep Maria Carnicer Ribas va començar a treballar també amb 

nous, precisament aprofitant la conjuntura bèl·lica ja que França no n’exportava. També en 

aquesta època, a causa del gran volum d’exportació, va començar a comprar avellana 

asturiana. 
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És en aquesta conjuntura favorable que va comprar la casa del carrer Major i altres finques a la 

Selva. Els grans espais que la casa disposava li permeteren ampliar l’activitat comercial. 

Aquesta casa va ser rehabilitada l’any 1922 i fou la residència de la família. Es van destinar els 

baixos a magatzem pels fruits secs i la venda de sals, guanos, adobs, sulfats, patates per la 

sembra...  

 

Placa per a marcar sacs amb la inscripció: “Guanos J. Carnicer, La Selva” 

Els comerciants de fruits secs tenien representants a l’estranger. Els Carnicer tenien agents 

comercials a Marsella, a Hamburg i també a Suïssa, a Anglaterra, als Estats Units... i, a 

vegades, anaven a l’estranger a tancar algun negoci. En el passaport de Josep Maria Carnicer 

Ribas hi consta que durant la dècada dels anys 20 va viatjar a Anglaterra, Suïssa, Hongria, 

Bèlgica i Alemanya. 

Aquests anys foren de gran demanda de fruits secs, tant en el mercat europeu com a l’americà. 

Es va seguir ampliant l’àrea de conreu de l’avellaner a causa dels alts preus que el fruit 

aconseguia en el mercat internacional. L’any 1929 ha quedat a la memòria col·lectiva dels 

pagesos com un dels millors anys tant de preu com de producció ja que es va arribar a pagar el 

sac a 100 pessetes. 

Durant els primers anys de la república, van traslladar la residencia a Reus en haver demanat, 

la meva besàvia, el trasllat a una escola de Reus, però l’activitat a la casa del carrer Major es 

va seguir mantenint. Tenien diversos treballadors que conreaven les terres i la compra de fruits 

secs al poble es va  mantenir fins la Guerra Civil. 

La guerra civil va sacsejar l’activitat i la vida dels exportadors. Els magatzems van ser 

col·lectivitzats per ordre de diversos decrets de la Generalitat de l’any 1936 que establien la 

col·lectivització i el control obrer de les empreses. 
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Josep Maria Carnicer Ribes al magatzem de la Patacada 

Molts propietaris van amagar-se o fugir per por a patir represàlies, tot i que en molts casos van 

deixar al capdavant de l’empresa treballadors de confiança que van mantenir el negoci fins al 

seu retorn. Alguns exportadors “importants”, però, van seguir fent grans negocis en temps de la 

guerra. Els feien des de França o des de la zona “nacional” amb els seus clients tradicionals i, 

fins hi tot, subministraven ametlles d’origen marroquí. 

El magatzem de Josep Maria Carnicer també va ser col·lectivitzat, tot i que durant la seva 

absència, va seguir funcionant. Venanci Bonet Borràs que treballava d’escrivent a l’empresa, 

recorda que ell mateix va clavar a la façana de l’empresa al carrer Sant Llorenç, un cartell dient 

“Casa Col·lectivitzada”
105

. Durant la Guerra, seguien rebent el gènere, el manipulaven i 

l’enviaven on els deien el Comitè Central Antifeixista i el Consell Municipal de Reus. Josep 

Maria Carnicer no va fugir del país, però es va refugiar en un mas a les afores de la Selva, al 

Pont alt; viure a Reus era massa arriscat a causa dels bombardejos i part de la casa de la 

Selva els hi fou confiscada per la UGT.  

No he trobat a l’arxiu de la Selva dades sobre aquesta ocupació de la casa durant la guerra 

però ens consta per històries que explicava la meva àvia que mitja casa els hi va ser presa i 

que ells anaven mig controlant, a l’ombra, el que hi succeïa. En canvi si que hi figura que cases 

properes del carrer Major, com ca Dom Benet al número 43, que pertanyia a Xavier Palleja o 

l’edifici de Ca Baró, al número 1, foren ocupats. 
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Fotografia de l’any 1942 en la que hi apareix Josep Maria Carnicer Ribas (centre) al magatzem 

Un cop acabada la guerra alguns exportadors van poder endegar l’activitat comercial exportant 

gran quantitat de fruita seca a Alemanya. Alguns van trobar els magatzems plens de 

mercaderia i altres, com el de Josep Maria Carnicer, se’ls trobaren completament buits. 

A partir de la mort del besavi (1944) i com a conseqüència de la guerra a  l’empresa familiar li 

costà molt tornar a arrencar. L’empresa passà a denominar-se Vda. de José Maria Carnicer. 

Josepa Cases Cabré heretà l’usdefruit de la casa passant la propietat als tres fills
106

. 

L’any 1955, els germans Carnicer van dividir-se els béns procedents de les herències dels seus 

pares, menys la casa del carrer Major que quedà pels tres germans en igual proporció que la 

resta de béns que adquiriren dels seus pares. També decidiren crear un fons destinat al 

manteniment de la finca a partir dels lloguers recaptats i a afectes de la habitabilitat 

s’adjudicaren els tres pisos que el seu pare ja havia previst ens els anys 20: pis primer primera 

porta per Maria del Carme, segona porta per Josep Maria i tercera porta per Amèlia. Van pactar 

també que, si un dels germans decidia vendre la seva participació en la finca, la resta de 

germans tenia preferència a l’hora d’adquirir-la i el valor de la mateixa es prendria a partir de la 

base imposable. 
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Planta principal, divisió de Josep Maria Carnicer Ribas 

Els tres germans Carnicer tenien fixada la residència fora de la Selva per la qual cosa, i partir 

d’aquest moment, intentaran rendibilitzar-la al màxim i llogaren l’entresol i un dels pisos de la 

planta principal. La resta de la casa la utilitzaren als estius, a on coincidien tota la família. Els 

envans de separació entre els diferents pisos no es van arribar a fer mai i durant molts anys era 

freqüent trobar les famílies dels tres germans convivint durant les vacances.  

La planta baixa es reservarà com a magatzem però també s’intentà treure’n profit llogant-ne 

una part. Ja no era necessari reservar tant d’espai per les collites perquè les cooperatives 

anirien agafant més impuls i ja no caldria emmagatzemar els fruits.  
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Menjador familiar 

La demanda de locals en el carrer Major, artèria principal en aquells anys, també augmentà 

molt. El banc de Bilbao, perruqueria Margarita, mobles Segura, Botanch fotografia, moda 

Crislai, Oscar Muntes assegurances, modes Lola, electrodomèstics Mestres... són alguns dels 

negocis que s’han anat establint en la planta baixa de la casa des de 1960. 

És a partir de 1986 que els meus pares s’instal·laren a la casa permanentment i quan fou 

possible, compraren als germans Carnicer la seves corresponents parts de la casa. 

L’any 2002 la planta principal fou rehabilitada de nou. Es respectaren però, elements externs 

com la fusteria encara que s’hi adaptaren doble vidres per aconseguir aïllar el pis i mantenir 

millor la temperatura. També es conservaren els terres hidràulics, l’escalfapanxes i altres 

elements com armaris amb molts anys d’antiguitat. Es tiraren molts envans a terra per donar a 

les habitacions les mesures equilibrades i també va caldre reforçar alguna paret mestre amb 

nous pilars. També s’hi instal·là la calefacció. 

La rehabilitació va ser duta a terme després de la realització de l’estudi necessari per 

especialistes. Havien estat molts anys traient elements estructurals bàsics per tal de “millorar” 

l’estètica d’una sala o per ampliar un local comercial. Devia ser la primera vegada que es va 
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valorar la situació integral de la casa i es va actuar segons les possibilitats reals. En aquests 

moments està en projecte, l’ampliació de la porta del carrer de l’Hospital per tal de poder 

utilitzar l’espai com a garatge. Està previst que les obres es realitzin aquest mateix any.   

 

En aquest anàlisi dels darrers 260 anys de la propietat de la casa del carrer Major 6 de la Selva 

s’ha pogut observar que només ha pertanyut a dues famílies diferents i a la Cooperativa 

Agrícola: des de 1749 a 1910 a la família Fortuny; de 1910 a 1921 a la Cooperativa Agrícola i a 

partir del 1921 a al família Carnicer. 

En tots aquests anys, la casa s’ha anat transformant i adaptant-se a les necessitats i als gustos 

dels propietaris; és per això que s’hi ha pogut desenvolupat moltes activitats diferents tant a la 

planta baixa com a la principal. I també ha estat l’habitatge de moltes generacions de gent de la 

Selva que han viscut, la seva vida, entre aquestes parets.  
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Arbre genealògic família Carnicer 
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Conclusions 

El treball elaborat sobre la casa del carrer Major i la gent que l’ha habitada ens ha permès 

apropar-nos als darrers 260 anys de la seva història i conèixer moltes dades sobre les famílies 

que hi han viscut, així com les activitats que s’hi han realitzat al llarg del temps. 

El treball també ha estat una aproximació a la Selva a partir del segle XVIII, en un moment en 

què el poble començà a viure un procés de transformació important tant demogràfic com 

econòmic. La gent era bàsicament pagesa i la terra era el factor de producció bàsic i el principal 

configurador de la posició social de les cases. 

Durant els procés de recerca s’han pogut localitzar onze generacions diferents que han viscut a 

la casa i que l’han anat transformat i modificat per a adaptar-la a diferents usos. Concretament 

a partir de 1749, ha pertanyut només a dues famílies diferents (els Fortuny i els Carnicer) i al 

Sindicat Agrícola. 

Una de les dades que expliquen les actuals dimensions de la casa és que és fruit de la 

unificació de dues diferents al llarg del segle XVIII. Molts dels elements que es conserven, com 

la façana, les balconades o els tancaments, es feren durant la remodelació que es dugué a 

terme durant aquest segle.   

La casa pertanyé a la família Fortuny des de 1749 a 1910. La propietat de la casa es va anar 

traspassant durant set generacions. Aquesta família fou la que va comprar dues cases 

contigües del carrer Major, concretament l’any 1749 i 1793, unificant-les posteriorment. 

Aquestes cases havien pertanyut a Francisco Llombart i a Batista Miraguelo, respectivament. 

L’aspecte actual de la façana de la casa data doncs de finals del segle XVIII. Aquesta família es 

va anant enriquint amb els anys, la qual cosa els dugué, en un moment de bonança, a ampliar i 

embellir la casa. L’activitat comercial que desenvoluparen, tenien l’única corredoria de comerç 

del municipi, els permeté ampliar el seu patrimoni.  

Una mostra d’aquest fet són les pintures que encara es poden entreveure a la façana. La 

similitud amb les del Mas d’Iglésies i el fet que ambdues datin de començaments del segle XIX, 

permet llançar la hipòtesis que foren realitzades pel mateix artista. 

Durant els anys en què la casa fou de la família Fortuny hi hagué la corredoria de comerç, una 

de les premses d’oli de la Selva i, ja a partir de 1893, a la casa s’instal·là el Centro Republicano 

Silvense. Aquesta associació convisqué amb moltes altres que es crearen al poble en els 

darrers anys del segle XIX. Durant tots aquests anys també serví d’habitatge pels membres de 

la família, sense deixar de ser una casa pagesa amb tots els elements imprescindibles: la 

quadra, el celler, el porxo… 
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L’anàlisi també s’ha centrat en com s’ha anat transmetent la casa i el patrimoni als hereus de la 

família Fortuny, els sistemes d’endeutament i la legalitat que marcava la societat pagesa. 

Fou a partir de 1846, quan morí l’hereu Josep Fortuny Moragas, sense descendència directa, 

que els següents propietaris ja visqueren fora del poble, coincidint en un moment d’important 

davallada de població de la Selva. És a partir d’aquests anys que es ven part de la casa a 

altres propietaris i no es tornarà a unificar la propietat fins la compra de la totalitat de l’edifici per 

part del Sindicat Agrícola.  

Dels anys en que la casa fou propietat del Sindicat Agrícola (1910-1920), cal destacar, que 

aquesta es convertí en la seva seu i fou un important centre social i recreatiu pels propietaris 

del poble. També s’ha valorat la importància dels primers sindicats agrícoles que, tot hi que no 

comercialitzaven les collites dels socis, ajudaren a aconseguir els recursos tecnològics i 

financers necessaris per millorar la rendibilitat de les explotacions agrícoles. 

L’any 1921, aquesta casa fou comprada per Josep Maria Carnicer Ribas, del qual jo en sóc 

descendent. Els Carnicer es dedicaren també a la comercialització de fruits secs, activitat que 

els permeté gaudir d’un bon nivell de vida.  

La casa fou la seva residencia habitual, fins l’any 1931 que l’establiren a Reus encara que 

mantingueren en funcionament l’activitat comercial al poble. Fou a partir de 1945, que la casa 

només fou utilitzada com a residencia fixa a les temporades d’estiu i començaren a 

rendibilitzar-la llogant-ne part de les dependències.   

Ara les cases s’han anat buidant de gent en comparació a l’època en que les famílies tenien 

molts fills i convivien diferents generacions sota un mateix sostre. El treball també ens ha 

apropat a un altre temps, quan la Selva era bàsicament un poble agrícola i ocupava només 

l’actual nucli antic.  

La història de la Selva no és diferent a la història de molts pobles de Catalunya que visqueren 

un important creixement demogràfic a partir del segle XVIII i que apostaren per una agricultura 

productiva, centrada sobretot en la vinya. La Selva visqué un retrocés important a mitjans del 

segle XIX quan començà la migració cap a les ciutats degut a la revolució industrial, la qual 

cosa feu que perdés més d’una quarta part de la seva població. L’aparició de l’associacionisme 

agrari a la Selva, l’any 1900, també forma part del canvi que experimentà el món rural per tal de 

fer front a les exigències de l’economia de mercat. 

La vida d’aquesta casa ha anat lligada a la vida del poble i als processos històrics que s’hi ha 

viscut. L’aprofundiment en el coneixement de la casa i poble on visc m’han apropat a una 

realitat que m’era molt pròxima però, alhora, molt desconeguda. La realització d’aquest treball 

m’ha aportat un grapat d’experiències gratificants, no només a l’hora de valorar les conclusions 

a les que he arribat, sinó també en tot el procés de recerca.  
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