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INTRODUCCIÓ1

Voldria que aquest llibre resultés senzill per a tothom, perquè
penso que la història s’ha de divulgar. No crec que els textos històrics
hagin de resultar tediosos i incomprensibles. Entenc la simplicitat com
un valor afegit a la ciència, a l’art i a la vida. La realitat, certament,
és molt complexa, però és precisament per això que, en ser explicada,
té tanta necessitat de transparència. Alguns historiadors, en publicar
els seus coneixements, corren el perill de perdre’s en el que expliquen.
Sovint he sospitat que aquesta opció els protegeix de la crítica, del
dubte i de la refutació. La realitat no és obscura, ho és el pensament.
La veritat és simple, li sobren els artificis.
En la crisi global que vivim, els països de l’Europa mediterrània
pateixen, segons tots els indicadors, els pitjors símptomes de la recessió econòmica. Ens calen polítiques adequades, alternatives urgents
i canvis que afavoreixin la recuperació econòmica i la dinamització
social. Aprendre del passat és un assumpte complex, però necessari,
perquè la història condiciona la conducta de les persones. Per decidir
on anem, necessitem saber com hem arribat on som. La formació
1. Aquest llibre té el seu origen en la meva tesi doctoral, “Els Girona: la formació
de la gran burgesia catalana del segle XIX (1748-1905)”, dirigida pel doctor Jordi Nadal
i tutoritzada pel doctor Enric Tello. La tesi la vaig defensar a la Facultat d’Economia i
Empresa de la Universitat de Barcelona el 28 de gener de 2011, i obtingué la qualificació
d’excel·lent cum laude. L’elaboració de les primeres etapes del treball d’investigació va
comptar amb la col·laboració del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, de la
Fundació Jaume Bofill i de la Fundación Caja Madrid. Així mateix, fou inscrita en els
projectes: Formació de capital i finançament industrial a Catalunya durant el segle XIX
(PB 94-0892) i Indústria i empresa a Espanya, 1780-1936 (PB 98-1265), del Departament
d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona. El 2012 Fundació
Noguera m’adjudicà la Beca Notari Raimon Noguera a la millor tesi doctoral de l’època
moderna i contemporània, i n’ha fet possible la publicació.

14

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ

del món contemporani arrenca fa dos-cents anys amb la Revolució
Industrial i es caracteritza per l’emergència d’una nova classe social,
la burgesia, que es va conformant segons uns models específics de
conductes i relacions amb altres grups socials. Catalunya, com els països més avançats d’Europa, no va restar al marge d’aquest procés. Els
historiadors hem documentat a bastament l’existència de canvis en les
relacions socials i econòmiques des de mitjan segle XVIII. I malgrat la
devastadora crisi que caracteritzà els pas del Set-cents al Vuit-cents, al
segle XIX el país tenia una burgesia singular, capaç de realitzar projectes
impressionants. En aquest sentit, Catalunya esdevé un cas fascinant,
que acumula èxits i també fracassos, però que no deixa de sorprendre
pel dinamisme de la seva activitat.
La importància que va tenir la burgesia en el procés d’industrialització del país ja fou assenyalada per Jaume Vinces Vives. Passats
els anys, dins el marc dels primers cursos de doctorat que organitzà
el Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Facultat
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, el doctor Jordi
Nadal, aleshores director del Departament i el deixeble més directe de
Vicens, em proposà com a tema de tesi doctoral la família Girona, la
més emblemàtica de la gran burgesia catalana del segle XIX. Per tant,
l’origen d’aquest llibre és un treball d’investigació que vaig fer per
encàrrec. El professor Nadal insistí en la necessitat de l’estudi dins el
marc de les investigacions de la història econòmica de Catalunya. Vaig
acceptar la proposta abans que tingués temps de convèncer-me amb
l’argument. Sé que és impossible escriure bona història si el tema és
irrellevant. Però tenia també algunes motivacions personals. En l’ofici
d’historiadora havia dirigit l’atenció, i els meus primers treballs d’investigació, cap a dos aspectes que considero substancials i que entenc
interrelacionats, com són el creixement econòmic i les estructures socials.
Entenia que, per les seves especificitats, els Girona podrien il·lustrar
molts àmbits desconeguts d’un tema que em continuava captivant pels
seus enigmes. S’hi afegia la particularitat que, tot i la rellevància del
tema que em proposava el doctor Nadal, no havia estat anteriorment
objecte d’observació des de la perspectiva de la història econòmica i
social. Certament, no ignoràvem que els Girona esdevingueren una
peça clau en els anys decisius de la industrialització catalana, però
desconeixíem en quin grau l’anàlisi d’un únic cas podria contribuir a
descobrir els orígens i la transformació del model econòmic i social
que, cap a mitjan segle XIX, havia transformat el país, situant Catalunya
entre les nacions més avançades d’Europa. Es tractava, per tant, d’un
procés de canvi excepcional, sense precedents, amb una interessant
part de la història pendent d’explicar.
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Disposar d’un atractiu projecte de tesi doctoral només és una garantia si es tenen els documents adequats, és a dir, els que contenen la
clau de l’enigma que hom vol descobrir i desxifrar. La base documental
d’aquesta investigació són els documents notarials. He consultat tots
els llibres de protocols notarials dels segles XVIII i XIX en què els membres de la família Girona estigueren implicats, fent el seguiment dels
manuals de notaris de Barcelona, Lleida, Tàrrega, Cervera i Balaguer.
Per a alguns períodes cronològics la tasca ha resultat completament
exhaustiva, com el segle XVIII a Tàrrega, i el període de 1815 a 1866
a Barcelona —gràcies a la Base de Dades d’Empreses i Empresaris del
Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat
de Barcelona—. Paral·lelament als protocols notarials, he utilitzat actes municipals, llibres de contribució i cadastre, registres parroquials,
discursos al Congrés i al Senat i altres llibres d’actes de les institucions
en què els Girona participaren. Tot i que aquest gruix d’informació resulta, en qualitat i en quantitat, importantíssima, la investigació sobre
els Girona no s’hauria pogut realitzar sense disposar de l’arxiu familiar.
Hauria obtingut una visió parcial del procés de formació de la gran
burgesia catalana sense llegir els documents privats. Paral·lelament a
la consulta dels documents notarials vaig fer una recerca, literalment
detectivesca, per trobar el fons familiar. L’ofici d’historiador requereix
dosis d’intuïció i tenacitat, però, sobretot, molta sort. En vaig tenir
per partida doble. Vaig trobar l’Arxiu Girona, i vaig comptar amb la
lleial col·laboració dels descendents de la família —molt especialment
d’Ignasi de Puig i Girona— per consultar els documents amb llibertat
absoluta. Aquests factors foren decisius. El fons privat, en un estat de
conservació excel·lent, és un tresor documental. Inclou sèries de correspondència, actes de liquidació de la casa Girona, llibres de rendes,
notes manuscrites, documents notarials, contractes privats de societats,
expedients de finques... Encara que, com passa sovint amb els fons
privats, el contingut no és complet, he suplert els buits documentals
amb altres fonts. En no disposar de la comptabilitat privada de les
operacions de la companyia comercial, m’he servit de les dades dels
protocols notarials i de les sèries de matrícules fiscals, a la vegada
que, complementàriament —gràcies a la generositat del doctor Lluís
Castañeda—, dels llibres dels corredors reials de canvis.
Una vegada triat el tema d’estudi i localitzades les fonts documentals, calia delimitar la investigació. De cap manera no em volia
plantejar el treball com un conjunt de relats biogràfics. La hipòtesi
de partida és simple: per què i com els Girona es van convertir en la
principal família de la gran burgesia catalana del segle XIX? No van
néixer burgesos. Ho van esdevenir en el procés. I la meva responsabilitat
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com a historiadora era analitzar aquest procés. Així que avançava en
la investigació i tenia més coneixement del problema, els dubtes se’m
multiplicaven. Per què van actuar com ho van fer? Quin fou el paper
de la gran burgesia en el procés de creixement del Principat, i quin
el grau de participació del factor empresarial en la consolidació de la
Revolució Industrial? En el cas dels Girona, com —i sobretot què— van
fer per adaptar-se amb èxits, i dificultats, a un procés canviant, sovint
desfavorable, situant-se en els nivells més alts de l’escala econòmica
i social, durant un període de canvis estructurals que va transformar
el país? La historia hauria de ser això, plantejar una hipòtesi, aproximar-se al problema per mitjà del treball d’investigació, i explicar-lo
bé, sense prejudicis.
Per donar resposta a tantes qüestions calia conèixer la conjunció
de característiques i condicions que s’operaren en aquest procés. En
una etapa cronològica que abraça més de 150 anys, vaig descobrir que
els Girona, es miri com es miri, esdevingueren els principals actors
de la societat catalana del seu temps. Foren la família més activa de
l’espai comercial, financer i industrial del país i, respecte al conjunt, es
distanciaren substancialment de tots els altres i en resultaren el cas més
distintiu i paradigmàtic. Per la magnitud de la seva obra es convertiren
en el principal grup inversor en els anys decisius del procés d’industrialització catalana. Crearen un conjunt d’empreses impressionant. En
l’escenari del país, segons el còmput de capital aportat a les societats
registrades pels notaris, els Girona assoliren la primera posició, ben
lluny, en magnitud de negoci, dels noms més destacats de la gran
burgesia del Vuit-cents. Perquè el lector tingui una idea avançada dels
efectes de la seva obra, cito, de manera resumida, alguns dels resultats
de la investigació: durant el segle XIX els Girona estigueren implicats
en la constitució de més de setanta empreses, assoliren el primer lloc en
el rànquing del negoci dels instruments financers, figuraven entre els
principals protagonistes que comerciaven a la Llotja de Barcelona,
convertiren la casa Girona en la primera societat en volum de negoci,
foren els impulsors de la modernització del sistema bancari amb la
fundació del Banc de Barcelona, construïren la xarxa ferroviària exclusivament amb capital del país, realitzaren totes les obres del Canal
d’Urgell, perforaren mines amb l’esperança d’obtenir carbó per a les
fàbriques catalanes, construïren ponts i carreteres, edificaren el Teatre
del Liceu, la Universitat de Barcelona... Tanmateix la seva influència,
més enllà de l’àmbit estrictament econòmic, es desplaçà cap a l’esfera
política i social. Els Girona van participar activament en les principals
institucions públiques i privades del país, i molt especialment Manuel
Girona, que fou diputat, senador i alcalde de Barcelona, fundà i presidí

ELS GIRONA. LA

GRAN BURGESIA CATALANA DEL SEGLE XIX

17

la Cambra de Comerç, fou comissari de l’Exposició Universal de 1889
i president de l’Ateneu Barcelonès, a més de realitzar una important
labor de mecenes i pagar la construcció de la façana neogòtica de la
catedral de Barcelona.
La conducta és adaptativa, està determinada per l’entorn. Per això
cal vincular el procés de consolidació dels Girona a la seva singular,
i curiosa, forma d’adaptació al context. Tot i que l’ascens econòmic i
social de la família s’inicià cap a la tercera dècada del segle XIX —coincidint amb la fundació de la casa comercial—, el procés arrencava de
mitjan segle XVIII, quan els Girona participaren amb èxit en els canvis
estructurals que experimentava el Principat. Amb la crisi de finals del
Set-cents, l’emancipació de les colònies continentals espanyoles i la
integració del mercat peninsular, Catalunya experimentà un canvi de
model de relacions comercials. Aquest canvi s’articulà en les primeres
dècades del segle XIX i es caracteritzà per la importància creixent de la
vessant exterior de l’economia catalana, en la qual el comerç americà
amb les Antilles —principalment per l’exportació de vi i la importació
de cotó en floca— tingué una relació molt directa amb la consolidació de la Revolució Industrial.
En aquest escenari, la participació de la burgesia catalana fou
crucial. Però singularment, a diferència dels Vidal-Quadras, els Güell,
els López, els Ferrer i Vidal, els Serra o els Safont, l’origen dels Girona
de la Selva del Camp no comença a les Antilles, sinó a Tàrrega, una
vila de la Catalunya interior. En el primer capítol, dedicat íntegrament
al segle XVIII, es perfilen els inicis de la família en l’especialització de
les activitats mercantils. A Tàrrega els besavis de Manuel Girona combinen l’intercanvi de mercaderies a escala local amb altres operacions
més rellevants, venen teles importades —indianes, llanes d’Anglaterra—,
espècies, gra, bestiar, arrenden béns i drets públics i privats, porten a
terme activitats financeres amb instruments de crèdit com els censals,
compren i venen finques rústiques i urbanes, consoliden un patrimoni
considerable... En “l’escala del temps i del medi observats” (com hauria
dit Pierre Vilar), en conjunt, tots aquests negocis resulten importants.
Però la darrera dècada del Set-cents es desencadena al país una
crisi general. Les guerres contra França i Anglaterra encallen el comerç
internacional, i les dificultats econòmiques els intercanvis peninsulars i
regionals. En un context com aquest no resulta fàcil fer de comerciant.
Els Girona canvien d’escenari i a Barcelona, a principis del segle XIX,
inicien un procés d’ascensió i consolidació burgesa que gira entorn de
l’organització familiar. En el segon capítol s’explica com la família es
converteix en l’estructura de referència bàsica que marca la trajectòria
empresa per aquells qui en formen part. La creació i consolidació del
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grup familiar resulta complexa, i adquireix matisos nous quan entren
en escena els descendents. Integrats en un projecte comú impulsat
estratègicament per Ignasi Girona i Targa, pare de Manuel Girona, hi
participen tots, però ho fan amb guions diferenciats. L’anàlisi de la
trajectòria familiar, dels factors que configuren l’estructura interna del
grup i de les relacions entre els seus membres mostra múltiples trets
d’uns personatges que, en la segona meitat del Vuit-cents, esdevindran
l’elit del grup dominant del país.
Però, a més de la configuració de la família, establir-se a Barcelona implica un canvi en la manera de fer negocis. A la capital catalana
Ignasi Girona portarà a la perfecció l’ofici de comerciant. En el tercer capítol s’analitzen les operacions econòmiques realitzades després
de la Guerra del Francès, els anys previs a la constitució de la casa de
comerç, les estratègies que es vertebren entorn de les transaccions
practicades, i la importància contínua i creixent del capital comercial.
L’articulació d’un projecte que implica casa i família es materialitza
amb la constitució, el 1839, de la casa Girona, la companyia comercial
familiar. Aquest fet fou crucial. El camí que segueix la casa al llarg dels
vint-i-cinc anys de la seva existència i el pes que l’empresa —concebuda pel pare i dirigida per Manuel Girona amb la col·laboració dels
seus germans— tingué sobre el marc de relacions familiars mostren
un panorama complex, d’interacció contínua entre família i negocis.
Les activitats que van anar enfortint la casa Girona, i que van
constituir l’essència de la companyia, s’analitzen en el capítol quart. La
casa, d’una gran força econòmica, esdevingué la base del model d’acumulació patrimonial de la família, la clau de la seva riquesa i del seu
ascens social. Va ser d’aquesta manera com els Girona van consolidar
el seu domini econòmic. La naturalesa dels negocis que van impulsar,
o en els quals van participar com a inversors, així com els capitals
subscrits, indiquen no només quins sectors resultaren més atractius,
sinó quines foren les característiques del procés i com evolucionà el
model inversor durant els anys d’existència de la companyia comercial
i els anys posteriors a la seva liquidació.
En el darrer capítol s’analitza l’estil de vida dels personatges,
les actituds i les mentalitats a partir d’un recorregut sobre aspectes
que poden semblar inconnexos però que, en conjunt, il·lustren la seva
particular visió de les coses: els habitatges familiars, la construcció
del Teatre del Liceu, el finançament de la façana de la catedral de
Barcelona, les decisions que impulsaren la creació d’un gran patrimoni... En definitiva, un panorama fascinant: com afrontaren els reptes
polítics, econòmics i socials d’un període fonamental de transformació
del Principat.
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Sé que no cap en un sol llibre tot el que volia dir sobre els Girona; tanmateix desitjo que els lectors hi trobin l’essencial. Malgrat
tants factors en contra —les dificultats amb l’Administració espanyola,
la migradesa dels recursos del país, el revés en les empreses de major
envergadura...—, vertebraren amb afany un gran projecte que, amb la
col·laboració de la societat catalana, va convertir Catalunya en un país
industrial modern. Els Girona van viure l’experiència d’una oportunitat
irrepetible. Afirmava un personatge històric, justament distingit pel seu
coratge que “No cal esperança per a actuar, ni èxit per a perseverar...”
AGRAÏMENTS
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decisives. Sense la seva cooperació no hauria pogut realitzar el projecte. Sento agraïment i admiració perquè sabés captar des de l’inici la
importància i el sentit de la investigació, em facilités completament
la consulta de l’arxiu familiar i demostrés, en tot moment, una confiança absoluta i respectuosa en el treball. Pacientment, m’acompanyà
als antics escenaris familiars i respongué amb atenció i sol·licitud les
múltiples qüestions que li vaig plantejar. Aquest agraïment el faig extensiu a la seva mare, Carmen Girona (ACS), a la seva esposa, Leonor
Egido, i també als seus fills.
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El suport més incondicional, l’he rebut de la meva família, que
ha patit directament els sacrificis que implica un treball d’investigació
sense cap queixa, amb un sentit del deure, de l’afecte i de la comprensió que, des que vaig néixer, em continuen deixant feliçment perplexa.
Bell-lloc d’Urgell i Ulldemolins, primavera de 2014

EL SEGLE XVIII, UN TRAMPOLÍ CAP AL FUTUR

No s’ha de menysprear mai la botiga, com a primer mitjà
d’acumulació i com a trampolí cap a operacions més audaces.
Pierre VILAR

És ben conegut que la derrota en la Guerra de Successió significà per a Catalunya un trencament en el seu desenvolupament polític, econòmic i social. El país quedà devastat, les tropes borbòniques
sotmeteren ciutats que, esgotades per un setge que durà mesos, van
veure disminuir la població i arruïnar-se l’economia. Els contemporanis
visqueren amb inquietud les conseqüències d’una guerra perduda que,
per motius dinàstics, havia enfrontat els Borbó i els Àustria per la
Corona espanyola. Catalunya perdé definitivament les antigues institucions pròpies i la monarquia s’afanyà a redactar decrets per sancionar
un país que, donant suport als Habsburg, havia actuat amb rebel·lia.
Malgrat tot, en acabar la guerra, lentament el Principat inicià un procés
de recuperació que, per diverses circumstàncies, en la segona meitat
del segle XVIII fou especialment intens en alguns punts localitzats de la
geografia catalana. Barcelona, Reus i Lleida són exemples contrastats
del creixement econòmic del Set-cents i, a la vegada, els més destacats
en la recuperació demogràfica. Resulta curiós com la trajectòria vital
dels protagonistes, els Girona, bé que amb graus diferents d’intensitat,
estigué relacionada amb les tres principals ciutats catalanes del Set-cents.
Això coincidí amb el fet que al llarg del segle, sota la influència dels
mercats regional, peninsular i colonial, l’estructura de la societat i de
l’economia del Principat es modificà i, en conseqüència, les categories
socials que participaren de l’impuls econòmic hi estigueren implicades
en diverses formes d’activitats comercials.
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L’estudi dels orígens de la família Girona, la més emblemàtica de
la gran burgesia del segle XIX, comença el segle anterior amb un tret
singular: a diferència d’altres burgesos de la societat catalana del segle XIX, els Girona no iniciaren el seu camí a les Antilles, sinó a Tàrrega, una vila de la Catalunya interior. L’establiment de Gaspar Girona,
provinent d’una família benestant de la Selva del Camp —població
molt pròxima a Reus—, esdevingué el punt de partida d’una trajectòria familiar caracteritzada per la progressiva especialització en l’àmbit
de les activitats mercantils. L’arribada del jove Girona no fou, però,
un fenomen casual ni aïllat. Durant la primera meitat del Set-cents
altres individus acudiren a Tàrrega, establiren relacions amb membres
instal·lats abans i constituïren el col·lectiu comercial de la vila. La
represa econòmica i demogràfica que després de 1714 es manifestà
en algunes ciutats del país afectà també altres emplaçaments urbans
de dimensions més reduïdes. Al llarg del segle, Tàrrega, especialment
ben comunicada i amb una veritable tradició comercial des de l’època
medieval, es convertí, gràcies a la recuperació de la conjuntura econòmica, en un centre molt actiu a escala regional. Encara que fora
de les comarques pròsperes del litoral de Tarragona i de Barcelona,
i de les actives zones agràries de Lleida, la seva localització entre els
límits d’aquestes àrees d’influència afavorí el recobrament econòmic
de la vila. L’espectacularitat del creixement demogràfic indica el nivell
de vitalitat. En menys de tres quarts de segle la població es triplicà:
segons el Cens de Floridablanca, de 1.028 habitants el 1718 passà a
2.895 el 1787;1 superant les mitjanes del Principat, l’índex de creixement
se situà entre els més alts del país. L’augment no es produí a costa del
despoblament “comarcal”, ja que l’Urgell ocupava el setè lloc entre les
comarques que, sense la capital, experimentaren un major creixement
al segle XVIII. Es tractava, per tant, d’una de les zones de recobrament
demogràfic, que cal vincular al creixement econòmic, en aquest cas
comercial i agrari.
L’arribada de Gaspar Girona a Tàrrega, i la posterior consolidació
a la vila durant tres generacions de la família, passà per l’establiment
de relacions amb membres del mateix sector professional i semblant
estatus econòmic. Els Girona s’especialitzaren a Tàrrega en la pràctica
de les activitats comercials i, per a fer-ho, establiren una xarxa de relacions de parentiu, i de negocis, amb dues famílies més: els Castelltort
i els Targa, també dedicats a les operacions mercantils. L’estratègia
d’enllaços matrimonials, les actituds demogràfiques, les relacions fami-

1. J. Iglésies (1969), vol. I, p. 187.
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liars, la participació en el govern municipal, la formació del patrimoni,
l’evolució de l’activitat econòmica i la pràctica professional del pare,
els avis i els besavis de Manuel Girona són l’origen d’un procés que al
segle XIX, a Barcelona, esdevindrà d’una magnitud impressionant. Cal
analitzar els orígens si volem entendre la complexitat dels processos.
DE

LA

SELVA

DEL

CAMP

A

TÀRREGA

Gaspar Girona i Magrinyà, nascut a la Selva del Camp entre 1716
i 1717, era el primogènit dels sis fills de Francesc i Caterina. Si bé en
algunes fonts el pare dels germans Girona, Francesc, apareix inscrit
com a “pagès”, en altres es registrat com a “negociant”. La referència
a ambdós conceptes reflecteix, segurament, una situació real d’activitats diferenciades. En qualsevol cas, sí que està perfectament definida
l’activitat professional dels seus quatre nois: Gaspar era botiguer de
teles, Felicià era notari, Francesc era boter i Josep, clergue. Francesc,
junt amb les seves germanes M. Rosa i M. Anna, fou l’únic noi que
restà a la vila familiar; Josep, després d’una estada a Itàlia, fou capellà
“del Palau” a Barcelona; Felicià exercí la carrera de la notaria a Reus,
i Gaspar s’establí a Tàrrega i el 1748 es casà amb M. Antònia Castelltort, filla d’un botiguer de teles. Tot i que desconec les causes que
empenyeren l’hereu dels Girona a assentar-se definitivament a Tàrrega,
és possible que la decisió obeís a la perspectiva de progressar en el seu
estat econòmic i social. El matrimoni amb M. Antònia, quan aquesta
tenia vint-i-tres anys i Gaspar trenta-dos, significà un pas decisiu en
el futur desenvolupament de les seves activitats (arbre 1).
M. Antònia Castelltort i Tayó era la filla gran d’Ignasi i Antònia,
els quals tingueren quatre filles més. El pare, Ignasi Castelltort i Mora,
tenia botiga oberta a Tàrrega i compartia algunes activitats mercantils
amb el seu germà, Josep Castelltort i Roca, també botiguer. Tant Ignasi
com Josep Castelltort eren naturals de Cervera, on el seu pare, Jaume, era doctor en medicina. Els germans Castelltort s’havien establert
a Tàrrega a principi del segle XVIII quan es casaren amb les germanes Tayó, filles de Pere Tayó, negociant d’origen francès però instal·lat
a Tàrrega, i de Maria Manyós.
Curiosament, el mecanisme per mitjà del qual tant els Castelltort, com després Gaspar Girona s’introduïren a la vila passà per una
pràctica d’enllaços matrimonials socioprofessionalment endogàmics. El
germà gran d’Ignasi Castelltort, Josep, es casà el 1716 amb M. Àngela,
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primogènita de Pere Tayó.2 Com que passats més de vuit anys després
de celebrar el matrimoni, i contra el que hauria estat la seva pròpia
voluntat, Josep i M. Àngela no havien tingut descendents, quan el
1724 es redactaren els pactes matrimonials entre Ignasi Castelltort i
M. Antònia Tayó, germà i germana respectivament dels anteriors, en
els capítols matrimonials els consogres intentaren assegurar la perpetuació del patrimoni, element clau de la continuïtat familiar. Per
evitar la dispersió dels béns es flexibilitzà el sistema d’herència, amb
la particularitat que la “universal heretat” recaigués, no ja sobre els
primogènits, Josep i M. Àngela, sinó sobre els seus germans si, seguint
l’ordre de primogenitura, deixaven fills en edat de testar.3 Succeí, efectivament, que aquests rebesavis de Manuel Girona, Ignasi Castelltort
i M. Antònia Tayó, tingueren vuit fills dels quals sobrevisqueren cinc,
tots noies: M. Antònia, M. Àngela, Maria, Josepa i M. Paula.4 Això, pels
pactes concertats en els capítols matrimonials, esdevingué decisiu en
l’evolució de la trajectòria patrimonial. El sistema d’herència estava
condicionat per factors demogràfics i, per evitar la dispersió dels béns,
que permetien la subsistència de la família i garantien el seu lloc en
la jerarquia social, els Castelltort i Tayó havien posat les bases que,
en el futur, definirien el procés de formació patrimonial de la família
Girona a Tàrrega (vegeu l’arbre 2).
El 1735, a causa de la mort de Pere Tayó, M. Àngela heretà els
béns del seu pare, però uns anys més tard, després de morir el 1761,
fou la seva germana M. Antònia, esposa d’Ignasi Castelltort, qui prengué
possessió dels béns immobles dels Tayó, tal com havia estat escripturat.5 Tanmateix M. Antònia sobreviuria per poc temps la seva germana
i moriria el 1763, deixant hereva universal la seva filla primogènita,
M. Antònia Castelltort.6 Com que la noia s’havia casat el 1748 amb
Gaspar Girona, ambdós cònjuges i els seus descendents es convertiren
en hereus no només del patrimoni de la casa Girona de la Selva del
2. Signaren els capítols matrimonials el 16 de febrer de 1716. AHCC, notari
R. Terez.
3. AHCC, notari R. Terez, 1724.
4. Tal com consten en els llibres parroquials, foren els següents: M. Antònia
(1725), M. Paula (1726), Josep Antoni (1729), Maria (1731), Ignàsia i Josepa (1733),
Ignasi (1736) i M. Àngela (1739). APT, Llibres de baptismes, 1715-1726 i 1726-1743.
5. L’acta de presa de possessió dels béns pertanyents a M. Àngela per part d’Antònia Tayó data del 4 d’agost de 1761. AHCC, notari J. A. López i Jover.
6. El 15 de desembre de 1756, M. Antònia Tayó dictà el testament al seu marit,
Ignasi Castelltort, i el signà. Es lliurà el document al notari junt amb una carta de la
testadora, i es féu públic el dia de la seva mort, el 17 de desembre de 1763. Del mateix
dia són les actes de presa de possessió que dugué a terme la seva filla, M. Antònia
Castelltort. AHCC, Notari J. A. López i Jover.
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Camp, sinó també de les cases Castelltort i Tayó de Tàrrega. De fet,
la mort el 1766 de Josep Castelltort, oncle de M. Antònia, significà la
cessió completa dels béns a la família de la seva neboda amb la qual,
segons les condicions testamentàries, tot indica que mantenia molt
bona relació.
ENLLAÇOS

MATRIMONIALS I TAMBÉ PROFESSIONALS

Quan el 1748 Gaspar Girona es desplaçà a Tàrrega i es casà amb
M. Antònia Castelltort, en els capítols matrimonials es definiren molt
detalladament les bases del model familiar. La noia rebé en donació
la meitat de tots els béns del seu pare, el qual decidí que es reservava
l’usdefruit per ell i la seva esposa mentre visquessin “sense obligació
de donar compte ni caució, però sí alimentar i proveir a Gaspar i
M. Antònia i llurs fills i família, treballant però a profit i utilitat de la
casa del donador”. Tanmateix, s’afegia que en cas de discòrdia amb els
futurs cònjuges cessaria l’obligació “d’alimentar-los i tenir-los a casa i
d’haver ells de treballar pel profit del donador”, el qual, si es donava
aquest cas, lliuraria a M. Antònia el mateix dot que a les altres filles.
També s’especificava que si el donador, Ignasi Castelltort, moria amb
fills barons en edat de testar, “la present donació sia nul·la i com si
feta no fos” i es comprometia a pagar a la seva filla semblant quantitat
de dot i robes que a les altres quatre noies.7 Per part del nuvi, Gaspar
Girona —que per primogenitura es convertiria en l’hereu dels Girona
de la Selva del Camp— aportà a M. Antònia un creix de 500 lliures.8
Però, a banda de la preocupació per la continuïtat del patrimoni, els capítols matrimonials de Gaspar i M. Antònia incloïen també
un contracte professional amb Ignasi Castelltort, el qual associava i
admetia el futur gendre en els seus negocis. Gaspar Girona, a canvi,
rebria i disposaria segons la seva voluntat de la cinquena part “de la
ganància de dits negocis, per lo que cada any se farà bilans (balanç)
de ells”. Aquesta associació professional tindria vigència mentre visqués algun dels sogres de Gaspar. Si aquest moria sense descendència, la meitat dels guanys passarien a la seva esposa. Si fos, però,
M. Antònia qui morís primer sense deixar descendents, Ignasi Castelltort
no es quedaria sense soci, atès que la companyia amb Gaspar hauria
de durar cinc anys més. Resulta evident i provat que, per mitjà dels
capítols matrimonials, s’establien els termes d’associació professional
7. AHCC, notari J. A. López i Jover, 1748.
8. La lliura catalana era una unitat de compte que contenia 240 diners, o 20 sous.
Una lliura equival a 2,69 de les antigues pessetes.
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que regiria el futur econòmic de la família i que marcaria l’inici de la
casa Girona de Tàrrega. Gaspar, a banda de casar-se amb la pubilla, es
comprometia a treballar en els negocis dels Castelltort, i el seu sogre
el retribuiria perquè la família i el negoci formaven part de la mateixa
esfera d’activitats. Casa i família constituïen una relació simbiòtica, un
principi que els Girona conservarien durant molts anys.
Durant la seva vida a Tàrrega, Gaspar Girona convisqué amb la
família política que, a part dels sogres, estava formada per les quatre
germanes de la seva esposa. Es tractava d’un grup domèstic extens que,
eventualment, també es convertí en múltiple, ja que, tot i contraure
matrimoni, alguna de les noies Castelltort convisqué amb la família
paterna. El 1755, sis anys després d’incorporar-se Gaspar a la família,
i quan ja havien nascut els primers fills, la seva cunyada Maria Castelltort és casà amb Antoni Solsona, apotecari de Tàrrega, però fill de
Palau d’Anglesola, on el seu pare, Josep, exercia també d’apotecari.
La noia dels Castelltort rebé un dot de 775 lliures, mentre que el nuvi
oferí un creix de 375. Tant el dot com la forma de pagament il·lustren
la situació de la família. D’ençà del casament de la pubilla amb Gaspar Girona, la família havia prosperat econòmicament; tanmateix es
pagà a Maria Castelltort amb una finca i, segons els capítols, una part
dels diners restants s’havia de destinar a l’adquisició d’un habitatge.9
Convertir de bon començament la donació en patrimoni afavoria la
consolidació econòmica de l’enllaç i, si Maria moria sense fills, el dot
retornaria al donador o als seus hereus.
Anys més tard, el 1763, una altra de les noies Castelltort, M. Àngela, contreia matrimoni amb Antoni Galadies, també botiguer de teles
de Tàrrega. A instància dels Galadies, s’incrementà el creix i també el
dot de M. Àngela, i es destinà part del dot a la compra de joies per
a la noia. Els Castelltort havien prosperat i, per mitjà del matrimoni,
es cercaven relacions econòmiques i socials equiparables. Els nous
cònjuges convisqueren amb la família Castelltort i Girona fins al 1768,
a canvi de 150 lliures anuals per evitar la reducció del dot. Durant
un any Ignasi Castelltort pagà la manutenció del fill de la parella,
així com la de la minyona que en tenia cura. Aquest fet desfermà un
enfrontament pel pagament total del dot, atès que Ignasi entenia que

9. El dot de la núvia es pagà de la manera següent: 300 lliures en part i paga
d’una peça de terra de 2 jornals situada a la partida de Comdals, que era propietat del
seu pare, Ignasi, i del seu oncle Josep Castelltort; 100 lliures a donar el dia de l’esposori,
i les restants —375 lliures— els donadors les prometien entregar per “la compra d’alguna
propietat immoble per sa major existència”. També es donà a la noia les caixes, la roba
i els vestits propis de la seva condició. AHCC, notari M. Terez i Mateu, 1755.
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calia descomptar 150 lliures més “por los alimentos de los dos, niño
y criada, en una casa de trato regular y decente, como lo concibe en
la de Ignacio Castelltort importan diariamente seis sueldos”. Ignorem
com acabà el plet, però Gaspar Girona, en defensa dels interessos econòmics de la casa, que eren també els seus, féu costat al seu sogre en
tot l’afer. És molt probable que la coresidència del matrimoni Galadies
estigués relacionada amb l’adquisició d’un habitatge, atès que Antoni
Galadies mai no formà part del negoci de la família de la seva esposa.10
Les altres dues germanes Castelltort no contragueren matrimoni, sinó
que, segons indica el testament de la seva mare del 1756, seguiren la
carrera religiosa en ordes diferents. M. Paula fou religiosa professa en
el convent de monges carmelites de Valls, i Josepa en la Companyia
Maria Ensenyança de Lleida.
Del matrimoni entre Gaspar Girona i Antònia Castelltort nasqueren almenys onze fills, dels quals en sobrevisqueren cinc: Josep Antoni,
Caterina, M. Antònia, Anna i Maria.11 El pare, Gaspar Girona, morí a
Tàrrega als seixanta-un anys, i en el seu testament instituí marmessors la seva esposa i el seu sogre, que el sobrevisqué. Constituí hereu
universal el seu únic noi, Josep Antoni, el qual, si moria sense descendència, seria substituït per cadascuna de les quatre germanes en la
successió. Llegà a les filles Caterina, Anna i Maria 100 lliures “en cas
de col·locacions en matrimoni carnal o espiritual”, mentre que a l’altra
filla, M. Antònia —dita sor Rosa Maria—, no li deixà res perquè, com
a religiosa professa, ja li havia satisfet els drets sobre els seus béns.12
Alguns mesos després de la mort de Gaspar Girona, el 1778, la
seva filla Caterina es casava amb Francesc Jorba i Cañadó, cerer procedent d’Esparreguera, on el seu pare era pagès, però el seu germà,

10. Segons la relació, transcrita per P. Vilar, de botigues catalanes que el 1778
tenien en magatzem teixits estrangers, Antoni Galadies ocupava el quart lloc entre els
botiguers de Tàrrega. Aquesta dada indica que posseïa botiga pròpia, però cal tenir
present que en la relació “es tracta només dels teixits estrangers, no s’ha de considerar
que aquesta distribució sigui necessàriament proporcional als estocs respectius —i encara
menys a les xifres de negocis— de les diferents botigues, perquè els teixits nacionals
poden representar-hi unes proporcions diferents, i la noció de ‘botiguer de teles’ no exclou la venda d’altres productes”. P. Vilar (1964-1968, 1986), vol. IV, p. 194-204. Aquesta
reserva indicada per P. Vilar, segurament explica l’absència de la llista dels Girona i els
Castelltort, ja que tot i ser botiguers de teles es dedicaren a altres negocis mercantils.
11. Segons els registres parroquials foren els següents: Maria (1749), Ignasi (1751),
Felicià (1753), Josep (1755), Maria (1757), Ignasi (1759), Maria i M. Caterina (1761),
Anna (1763), Aleix (1765) i Maria (1768). APT, Llibres de registres parroquials.
12. Gaspar Girona dictà el testament i com que estava malalt signà per ell un
dels testimonis “per causa de trobar-se fatigat”. El document data del 12 de juliol de
1777. AHCC, notari J. A. López i Jover.
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Josep, era comerciant. En els capítols matrimonials, els donadors de
la núvia foren el seu germà, Josep Antoni Girona, la seva mare i l’avi
Ignasi Castelltort. La noia rebé en dot 1.300 lliures i “dos calaixeres de
roba junt ab los vestits, robas i demés apendices dotals”. Els Girona
es comprometeren a pagar 300 lliures el dia de l’esposori, i les 1.000
lliures restants mitjançant la cessió d’una casa al carrer de l’Urgellet
—que era propietat de l’avi Castelltort, per la successió dels béns del
seu sogre, Pere Tayó. Si la núvia moria sense descendència, hauria
de retornar la roba i la meitat de l’import del dot als donadors o
als successors d’aquests. Per part del nuvi, Francesc Jorba, el dia de
l’esposori lliuraria “quatrecentas dobles antiguas” equivalents a 2.240
lliures, amb un creix per la núvia de 650 lliures.13
Pel que fa a les altres noies de la casa Girona de Tàrrega, la
seva mare disposà en el testament que Anna i Maria rebessin, a més
de la roba corresponent, 1.200 lliures per drets de legítima materna,
més les 100 del llegat patern.14 Ignoro si Maria contragué matrimoni,
però Anna seguí les passes que anteriorment havia fet l’altra germana,
M. Antònia, i esdevingué religiosa professa al convent dels Àngels de
Barcelona. La família Girona satisféu un llegat superior a 5.000 lliures per l’ingrés d’ambdues noies al convent. Segurament, en la decisió
de les dues noies hi degué pesar la influència de la vocació religiosa de
les seves ties paternes. En dues generacions se sumaven cinc vocacions
religioses, fet que evidencia una certa tradició familiar. La mort de
Gaspar Girona el 1777 deixà la direcció del negoci familiar en mans
del seu hereu, Josep Antoni, de vint-i-dos anys. Aquest noi —que seria
l’avi de Manuel Girona— esdevingué l’únic destinatari dels béns dels
Girona i dels Castelltort, i rebé l’obligació de satisfer els dots i els drets
de legítima paterna i materna de les seves quatre germanes.
Seguint la trajectòria social i professional dels seus ascendents
familiars, Josep Antoni Girona es casà amb Antònia Targa i Fontanet,
filla d’un pròsper comerciant de Tàrrega. Els Targa arribaren a la vila
a principi del segle XVIII i seguiren un procés d’evolució econòmica i
13. Els capítols matrimonials se signaren a Tàrrega el 3 de maig de 1778. AHCC,
notari J. I. Terez. El nuvi, Francesc Jorba i Cañadó, era fill de Francesc Jorba i Valls
i de Francesca Cañadó. El seu germà, Josep Jorba, uns anys més endavant, el 1803,
seria designat per motius de parentiu hereu universal de Felícia Mateu, membre d’una
família de l’oligarquia igualadina del segle XVIII i propietària de la que fou, probablement,
la fàbrica d’adobar pells més antiga d’Igualada. Vegeu P. Pascual i C. Ventura (2009)
14. M. Antònia Castelltort redactà el testament el 10 de gener de 1781 amb
“plena salut de cos i enteniment” i el lliurà al notari J. A. López i Jover. El document
es féu públic l’endemà de la mort de la testadora, el 18 d’octubre de 1796. AHCC, notari
J. A. López i Jover.
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social que té moltes similituds amb els Castelltort, els Girona i els Tayó.
Originaris de Ciutadilla, on eren calceters, en els primers cadastres de
Tàrrega ja figuraven com a “revenedors”, i el 1718 com a “botiguers
de teles”. De botiguers, en dues generacions passaren a “negociants”,
amb una conducta d’enllaços matrimonials que reforçava el cercle de
relacions dins de l’àmbit de l’activitat mercantil de la vila. Ramon Targa
i Vergonyós, pare d’Antònia Targa, es convertí en l’hereu de la branca
familiar, i el 1758 es casà amb Maria Fontanet, filla d’un argenter.15
D’aquest enllaç en nasqueren nou fills, dels quals en sobrevisqueren
quatre: Ramon, Magí, Marina i Antònia. Aquesta generació inicià un
canvi d’activitats professionals. Els nois, Ramon i Magí, exerciren la
notaria a Lleida, i una de les noies, Marina, es casà amb Antoni Llopis, també notari, de Tàrrega. Sembla plausible que l’abandó de les
activitats comercials per part dels Targa estigués relacionada amb el
fet que la prosperitat de l’economia familiar permetés donar suport a
una carrera que gaudia d’un major prestigi social. En qualsevol cas,
els vincles amb les activitats comercials no s’estroncaren del tot atès
que l’altra noia, Antònia, és casà amb Josep Antoni Girona.
En els capítols matrimonials de 1781, la mare de Josep Antoni
Girona instituí hereu universal del patrimoni el seu fill, reservant-se
l’usdefruit de les coses donades fins a la seva mort amb l’obligació
de “de donar de beure, menjar, calçar i vestir” els futurs cònjuges i
descendents “treballant pel profit de la casa”. La núvia, Antònia Targa,
rebé 1.000 lliures de dot —800 de les quals es lliuraren el dia del casament— a més de dues calaixeres amb la roba corresponent. Els Girona
oferiren un creix de 433 lliures, de les quals la noia podria disposar
si tenia descendència. S’especificava, però, que si un dels dos moria
deixant descendents, en cap cas podria disposar dels béns de l’altre.16
Els pactes matrimonials testimonien, d’una banda, la disponibilitat de
capital de la família Targa i, de l’altra, les aspiracions econòmiques
dels Girona. La definició del model familiar en les escriptures obeïa al
propòsit de mantenir el patrimoni dins de la casa que l’havia generat,
per garantir les necessitats econòmiques del grup familiar.
Josep Antoni Girona i la seva esposa Antònia Targa tingueren
almenys deu fills, dels quals en sobrevisqueren set: Ignasi, Ramon,
Gaspar, Antònia, Maria, Bruna i Ramona (vegeu l’arbre 1).17 Continuant
15. AHCC, notari J. A. López i Jover, 1758.
16. AHCC, notari J. A. López i Jover, 1781.
17. Tal com figuren en els llibres d’índexs dels registres parroquials foren els
següents: Ignasi (1781), Gaspar (1785), Segismunda (1787), Antònia (1790), Maria (1792),
Ramon? (1794), Bruna (1798), Ramona (1800), Antoni (1801) i Petra (?). APT, Llibres
de registres parroquials.
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la tradició familiar que vinculava l’hereu a l’habitatge patern, aquesta
nova família residí a la mateixa casa que el besavi Ignasi i l’àvia Antònia Castelltort. El 1789 morí Ignasi Castelltort i pocs anys després,
el 1796, la seva filla Antònia, mare de Josep Antoni Girona. Indicà en
el testament “deixo la sepultura al meu cos fahedora a la sepultura
que tenim nostra al mitg de la Iglesia Parroquial de Tàrrega devant
de Maria SSma. de la Concepció y el Altar de las Ànimas, al devant
de las dos capellas i mitg de la Iglesia”, i que amb motiu de la seva
mort es celebressin 80 misses resades a 6 sous cadascuna.18 Antònia
Castelltort deixà ben ordenades les disposicions testamentàries, fet que
contrasta amb el testament del seu espòs, Gaspar Girona, mort uns anys
abans, el 1777, que delegà les característiques de la sepultura segons
el criteri dels marmessors —esposa i sogre— i demanà únicament 15
misses resades.
EL

SENTIT PRÀCTIC QUE REGIA LA FAMÍLIA

A Tàrrega la família es convertí per als Girona en l’element vertebrador de la vida econòmica i social. L’arribada de Gaspar Girona
i la col·laboració amb el seu sogre el vincularen definitivament a la
vila. La família esdevingué, entre el sogre i el gendre, un element
de suport mutu per a la producció, el consum i l’organització de les
activitats econòmiques. Tal com especifiquen els documents notarials,
per col·laboració s’entenia coresidència, de manera que es generà un
tipus de model familiar de caràcter extens que, de vegades, és convertí
en múltiple.19 Conviure, en el mateix habitatge, el matrimoni format
per la pubilla o l’hereu amb els familiars col·laterals aplegà sovint tres
generacions sota la tutela i l’autoritat del cap de la casa. La institució
de l’hereu determinà les dimensions del grup familiar que, en el cas
dels Girona, esdevingué notòriament nombrós: quan el 1748 Gaspar
Girona es casà amb la pubilla dels Castelltort, convisqueren sota el mateix sostre vuit membres de la família. El 1763, quan Gaspar i la seva
esposa havien tingut els primers vuit fills —dels quals en sobrevivien
quatre—, en casar-se una de les cunyades, al cap d’un any s’havien afegit
al grup familiar quatre membres d’aquesta nova família. També en la
18. AHCC, notari G. Casas i Ferrer, 1796.
19. Tot i el predomini del grup residencial conjugal a la Catalunya del segle XVIII,
sembla que les proporcions dels grups domèstics de tipus complex (extensos i múltiples), en què convivien avis, sogres, germans, cunyats i nebots, eren més elevades al
Principat que en alguns llocs del nord europeu o de França i de l’Europa mediterrània.
Vegeu X. Roigé (1989), p. 11-12, J. L. Flandrin (1979), p. 92 i 95, i A. Simón Tarrés
(1987), p. 91 i 99.
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generació següent, la família Girona integrava vuit membres en casar-se
Josep Antoni amb Antònia Targa. Tot i que en aquesta generació les
germanes de Josep Antoni abandonaren progressivament la llar familiar
per casar-se o ingressar en el convent, quan morí l’avi Castelltort ja
s’havien sumat a la família cinc dels set fills que integrarien la nova
generació dels Girona.20
Les grans dimensions de la família Girona de Tàrrega —grups
superiors als vuit membres entre familiars i servents— cal atribuir-les a
l’alta natalitat, que fou força uniforme al llarg de tot el segle, més aviat
vinculada a l’estatus socioeconòmic dels protagonistes que no pas a la
conjuntura econòmica del Set-cents. Aquest fenomen també es dóna
en les famílies relacionades amb ells, com els Tayó, els Castelltort i
els Targa, que tingueren entre vuit i deu fills en les generacions del segle XVIII. Atès que ens trobem encara dins d’un model demogràfic d’Antic
Règim, l’alta natalitat estava neutralitzada per una elevada mortalitat
infantil. Aquest factor resultava decisiu en la durada dels intervals intergenèsics que, predominantment, no superaven els dos anys. Malgrat
l’elevada natalitat, només set fills de Josep Antoni Girona arribaren a
l’edat adulta, i cap de les famílies vinculades amb ells no passà de cinc.
A títol d’exemple, Pere Tayó en conservà tres, tot i ser el pare de setze.21
Però els factors demogràfics no foren l’única causa que configurà
el model familiar. Les estratègies matrimonials i els sistemes d’herència
van ser igualment determinants en la definició de la unitat domèstica.
En les aliances matrimonials es practicava una estratègia d’enllaços
socioprofessionalment endogàmics.22 En aquest sentit, puc afirmar que
en la decisió de contraure matrimoni pesava molt el sentit pràctic:
serví a les primeres generacions per a introduir-se a la vila, i als seus

20. Els càlculs de persones per casa al segle XVIII ofereixen coeficients baixos
que confirmen l’escassa grandària de la família catalana, només amb mitjanes superiors
als sis mebres entre els qui pertanyien a sectors benestants i classes privilegiades. Sobre
les dimensions de la família catalana al segle XVIII vegeu J. Iglésies (1974), J. Nadal i
E. Giralt (1963), F. Chacón (1987), A. Simón Tarrés (1987), L. Pla i À. Serrano (1995).
21. Tal com consten en els llibres de l’Arxiu Parroquial de Tàrrega foren: Francesc
(1688), Pere (1690), M. Àngela (1693), Jaume (1695), Antònia (1696), Francesc (1698),
Josep (1699), Antònia (1701), M. Gertrudis (1703), M. Gertrudis (1705), Isidre (1707),
Anna i M. Antònia (1708), Francesc (1710), M. Rosa (1713) i Josep (1717). APT, Llibres
de baptismes, 1690-1715, 1715-1726.
22. Aquesta pràctica, que caracteritzà les aliances dels Castelltort, dels Girona i
dels Targa al segle XVIII, contrasta amb la política matrimonial d’altres famílies vinculades a les activitats comercials, com els Glòria de Barcelona, estudiats per R. Fernández,
que preferiren enllaços dins del mateix grau de valoració social. O els Padró d’Igualada, que, segons indica J. M. Torras i Ribé, tendiren a la notorietat i a l’ennobliment.
Vegeu R. Fernández (1982) i J. M. Torras i Ribé (1976).
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descendents per a consolidar-se en l’esfera social, política i de negocis.
Òbviament, el prestigi social i el poder econòmic necessitaven la concentració i la perpetuació d’un bon patrimoni. Entre altres elements, en
els capítols matrimonials es definien els criteris que regirien el sistema
d’herència. Encara que ni els Girona ni les famílies vinculades amb
ells es dedicaven a les activitats agràries, es feia ús de la institució de
l’hereu per evitar la dispersió dels béns. Es preferien els enllaços entre
pubilla i hereu, que, naturalment, condicionaven la transmissió del
patrimoni a l’existència de descendents.23 Semblantment es féu amb
el creix, que es convertiria només en usdefruit en cas d’absència de
fills. És clar que totes aquestes pràctiques tenien un sentit d’utilitat:
afavorien l’especialització professional i asseguraven la base material
que garantia la continuïtat familiar.
NEGOCIS

I PATRIMONI

L’especialització professional en l’àmbit de les activitats comercials fou un tret característic dels Girona de Tàrrega. Però en cap cas
no foren un exemple aïllat. L’estudi de les famílies relacionades amb
ells —els Tayó, els Castelltort i els Targa— confirma l’existència d’uns
trets definidors comuns. Es tractava d’un fenomen que arrencava de
les generacions establertes a la vila en la primera meitat del segle XVIII:
Pere Tayó, Josep i Ignasi Castelltort, Josep i Magí Targa i Gaspar Girona, originaris de viles veïnes o d’indrets més llunyans, es convertiren
a Tàrrega en negociants, comerciants i botiguers (vegeu l’apèndix 1).
En tots els casos es tractava dels hereus de les seves pròpies famílies, i
en el dels Tayó i Castelltort implicà també els fadristerns. El pare dels
Castelltort fou doctor en medicina a Cervera, els ascendents dels Targa
de Ciutadilla foren pagesos, i els dels Girona de la Selva del Camp, pagesos-negociants.24 Entenc que l’abandó, o renúncia definitiva, de seguir
l’activitat professional pròpia dels progenitors fou conseqüència de la
combinació de dos factors: les possibilitats econòmiques de les famílies
d’origen i l’atractiu de les expectatives de progressar econòmicament
i social. Dins el marc del segle XVIII, Tàrrega participà activament en
la dinàmica de creixement econòmic i demogràfic que experimentava
el Principat i en aquell context els membres més actius de la vila in23. Segons es desprèn dels capítols matrimonials, es pagà a les cabaleres i fadristerns els drets de legítima paterna i materna, però també en aquests casos se supedità
la donació a la futura descendència.
24. Desconec la professió dels progenitors de Pere Tayó a Asca, vila occitana del
Bearn. El desplaçament del Llenguadoc a Catalunya cal associar-lo a l’onada d’immigració
francesa del segle XVII, analitzada per J. Nadal i E. Giralt (1960).
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tuïen que se’n podrien beneficiar. Però esdevenir botiguer, comerciant
o negociant a Tàrrega no fou l’única característica comuna dels casos
observats, sinó que aquestes ocupacions professionals s’estengueren al
llarg de tot el segle XVIII i implicaren, a més dels hereus, els fadristerns
i, en el cas de les pubilles, els consorts. L’excepció afectà només dos
exemples: Gaspar Girona, germà d’Ignasi, seguí la carrera militar, i els
germans d’Antònia Targa, mare d’Ignasi, foren notaris.
L’especialització professional es reforçà amb els enllaços matrimonials, i és significatiu destacar que l’establiment de relacions amb
individus ocupats en altres activitats es limità a oficis que, per la seva
pràctica, tenien alguna relació amb el comerç, com els adroguers i els
apotecaris, o que, pertanyents a l’elit dels menestrals, combinaven la
seva activitat amb negocis comercials, com els argenters. Insisteixo en
el fet que l’endogàmia socioprofessional practicada tenia sentit en el
context de canvi social i creixement econòmic de l’època: assegurava
la formació i la concentració de capital, consolidava l’especialització
professional, evitava la dispersió dels seus membres i afavoria l’establiment de relacions entre els qui participaven en els negocis de la vila.
La formació del patrimoni de la casa Girona de Tàrrega durant
el segle XVIII s’efectuà per mitjà de dues vies: l’obtenció d’herències
familiars i l’adquisició a través de la compra. El patrimoni que el
1815 arribà a les mans d’Ignasi Girona i Targa —pare de Manuel Girona— després de morir el seu pare tenia l’origen en les herències
deixades pels ascendents familiars des de les primeres dècades del
Set-cents.25 El traspàs de béns per via hereditària afavorí un procés
constant de concentració patrimonial que afectà diverses generacions
i fou resultat tant de factors casuals com de l’estratègia matrimonial
practicada pels seus protagonistes. Per via d’herència, els béns dels
Girona procedien majoritàriament dels Castelltort. Com que Josep i
Ignasi Castelltort s’havien casat respectivament amb les germanes M.
Àngela i Antònia Tayó, es donà la circumstància que en morir sense
descendents el matrimoni de Josep i M. Àngela, el seu patrimoni fou
heretat per Ignasi i Antònia.
25. L’anàlisi de l’evolució econòmica de la família Girona durant els anys d’establiment a Tàrrega està condicionada per l’escassa documentació. Sense la comptabilitat
dels negocis familiars, he procedit al buidatge sistemàtic de tots els llibres notarials de
Tàrrega que, relatius al segle XVIII i principi del XIX, es conserven als arxius històrics
de Cervera, Lleida i Balaguer. Es tracta de la major part d’operacions contractades mitjançant notari, encara que, lògicament, se’n fessin d’altres fora de la vila i amb notaris
diferents. Pel que fa al cadastre, tot i la prudència que cal per utilitzar una font fiscal,
la informació que brinda ha resultat especialment útil com a complement de les actes
notarials.
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Ignasi Castelltort, sogre de Gaspar Girona, segons el cadastre de
1736 posseïa una casa amb botiga a la plaça Major de la vila, davant
de l’església parroquial, i cotitzava per un hort de primera qualitat que
era propietat del seu germà Josep. Al cap d’uns anys, el 1748 cotitzava
per diverses finques rústiques que sumaven 13 jornals de terra, tres
dels quals eren de reg. En poc més de deu anys, però, la superfície
es duplicà. S’adquiriren noves finques i per diversos negocis efectuats
conjuntament amb el seu germà Josep, el 1760 posseïa 26 jornals de
terra, amb la particularitat que una tercera part era de reg. A partir
de 1760, el procés d’adquisició de finques rústiques per mitjà de la
compra s’interrompé, però el patrimoni no parà de créixer. A causa del
traspàs del seu germà Josep, la superfície de terra acumulada superava
els 50 jornals —16 de reg—, a més de les dues cases —la de la plaça
Major i l’antiga casa de Pere Tayó del carrer de l’Urgellet—, una mula
i uns censals.26 L’important increment del patrimoni entre 1760 i 1770
a conseqüència del traspàs dels béns de Pere Tayó i Josep Castelltort
devia contribuir a fer que a partir d’aleshores l’interès per l’adquisició
de finques fos pràcticament nul. Entre 1770 i 1784 el patrimoni es
mantingué quasi invariable.
En termes generals, les característiques de la formació del patrimoni dels Castelltort —heretats posteriorment pels Girona— obeïa a
causes diverses. A principi de segle XVIII, en una primera etapa, l’adquisició de finques rústiques per mitjà de la compra arrencà passats
alguns anys després de l’establiment a Tàrrega. A partir de 1735, els
Castelltort iniciaren un procés moderat, tot i que constant, d’adquisició
de peces de terra afectades sovint per processos d’endeutament, que
s’intensificà entre 1740 i 1750. Curiosament, no mostraren un afany
especial a proveir-se d’un gran patrimoni rústic, però sí que foren molt
selectius en la qualitat de les finques adquirides. En una vila en què al
segle XVIII més del 95 per cent de la superfície total del terme dedicada
a l’agricultura era de secà, la propietat rústica dels Castelltort estava
constituïda en més d’una tercera part per terres de regadiu. L’interès
per l’adquisició de peces de terra, però, cessà en incrementar-se el
patrimoni a causa dels llegats testamentaris. Disposar de dues cases i
d’una superfície de terra superior als 50 jornals el 1770, ben segur que
contribuí a consolidar la posició social i econòmica de la família, però

26. A més de les dades del cadastre, gràcies a un document judicial, disposo
de la valoració dels béns de la casa d’Ignasi Castelltort el 1763, amb motiu dels pactes
concertats arran del matrimoni d’una de les seves filles, M. Àngela. Segons el plet, datat
el 1769, el valor dels béns immobles sumava més de 28.000 lliures. AHPL, Fons divers,
caixa 18/19.
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no canvià la naturalesa de les seves activitats professionals: tant Ignasi
Castelltort com el seu gendre, Gaspar Girona, continuaren dedicant-se
a les ocupacions pròpies de la botiga de teles, sense excloure —com
veurem més endavant— altres pràctiques relacionades amb el comerç.
Resulta evident que la propietat agrària i l’activitat mercantil no eren
incompatibles dins el marc de la Catalunya rural del Set-cents.
LES

PROPIETATS DELS

GIRONA

Gaspar Girona fou instituït hereu universal dels béns que el seu
pare tenia a la Selva del Camp. En morir aquest, el 1750 la mare de
Gaspar féu acta de donació al seu fill. Succeí, però, que en morir la
mare, el 1758, s’inicià un llarg procés que enfrontà els germans Girona
per la propietat del patrimoni familiar, el qual es resolgué finalment a
favor de Gaspar.27 Després de morir Gaspar el 1777, la seva esposa i
el seu fill liquidaren definitivament el patrimoni de la Selva del Camp,
que en aquell moment estava constituït únicament per dues peces de
terra —13 jornals i 13 pórques— i alguns censals.28 Tot i que ignoro
les causes que empenyeren els hereus de Gaspar a desfer-se dels béns
de la Selva del Camp, no descarto el pes que la propietat del patrimoni
acumulat a Tàrrega degué tenir en aquella decisió, així com l’escàs
interès a mantenir unes finques dedicades a la producció agrària lluny
de l’àrea geogràfica on desenvolupaven els negocis comercials familiars.
Pel que fa als béns acumulats per Gaspar Girona a Tàrrega, és dóna
la circumstància que com que treballava en col·laboració amb el seu
sogre, el qual el sobrevisqué en més d’una dècada,29 no consta en el
cadastre com a propietari, sinó que hi cotitza únicament pel concepte
del treball personal vinculat al cap fiscal, Ignasi Castelltort.30 Tampoc
27. El pare de Gaspar, Francesc Girona, dictà el seu darrer testament l’11 de
novembre de 1745 al notari Felicià Mart, el qual deixà d’exercir la notaria a la Selva del
Camp aquell mateix any. És possible que la donació dels béns efectuada posteriorment per
la mare de Gaspar el 1750, després de la mort del pare, fes innecessària la redacció de
l’inventari, que he cercat sense èxit en tots els manuals de notaris de la Selva del Camp.
28. El 19 de setembre de 1777 M. Antònia Castelltort i el seu fill, Josep Antoni
Girona, signaren una procura a favor de Joan Baptista Batlle, botiguer de teles de la
Selva del Camp, perquè en nom d’ells pogués vendre dues peces de terra i alguns censals
que es prestaven a Gaspar Girona. AHCC, notari J. A. López i Jover.
29. Ignasi Castelltort morí a Tàrrega el 8 d’octubre de 1789, a l’edat de 93 anys.
APT, Llibre d’òbits, 1783-1821.
30. Segurament l’establiment de Gaspar Girona a Tàrrega degué coincidir el 1748
amb el seu matrimoni, atès que no consta en cap dels tretze llibres de cadastre que es
conserven de 1716 a 1748. Tanmateix també hi ha la possibilitat que, instal·lat abans
a la vila, treballés a compte d’un altre, el qual pagués l’impost pel seu treball personal.
Era pràctica habitual en els llibres de cadastre que els qui cotitzaven vinculats a un

38

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ

no disposo de l’inventari post mortem, però les darreres voluntats del
testament ofereixen indicis de la importància relativa que el patrimoni
registrat al seu nom tingué en relació amb el de la casa Castelltort.31
Gaspar instituí hereu universal el seu fill Josep Antoni Girona i disposà que les quatre filles rebessin, en concepte de llegítima paterna,
100 lliures cadascuna en cas de contraure matrimoni o d’ingrés en un
orde religiós. Succeí que, pocs mesos després de morir el pare, amb
motiu del matrimoni de Caterina Girona i Castelltort, la núvia rebé
en dot, a més de dues calaixeres de roba, 1.300 lliures, de les quals
1.200 corresponien al llegat matern.32 A nivell indicatiu, aquestes xifres
plasmen el contrapès patrimonial dels Castelltort.
Mort també Ignasi Castelltort el 1789, la titularitat dels béns de
la família recaigué en la seva filla, M. Antònia, registrada al cadastre
com a “vídua de Gaspar Girona”, pagant l’impost pels béns immobles
i pel concepte del treball personal del seu fill, Josep Antoni. El més
destacable del període de 1790 a 1806, fou la progressiva disminució
del patrimoni rústic familiar, que passà de 43 jornals de terra a 28,
amb la particularitat que cap d’aquests no era de reg (vegeu l’apèndix 5).33 El procés, que s’inicià lentament cap a finals de la dècada de
1770, s’intensificà, sobretot, el segon quinquenni dels anys noranta. La
progressiva alienació del patrimoni afectà primer la finca de Comdals,
però després de la mort, el 1796, de M. Antònia Castelltort,34 mare de
Josep Antoni Girona, la dinàmica de vendes i cessions afectà també
les finques de les partides de Cercavins, Canals, Callet, Prat i Ofegat.
El procés obeïa a diverses causes. En morir Ignasi Castelltort, Josep
Antoni i la seva mare cediren diversos patis, pròxims a les muralles,
destinats a l’edificació a canvi de la percepció de les pensions de capitals
de censals. Aquestes operacions amb censals continuaren amb la mort

altre cap fiscal figuressin en el document sense el seu nom propi, sinó definits amb el
concepte que els relacionava amb aquell de qui depenien, ja fos en termes professionals —mosso, fadrí, aprenent...—, familiars —fill, gendre, germà...— o bé indefinits com
“un altre”. Pel que fa al període comprès entre 1748 i 1758, existeix un únic llibre que
presenta nombrosos buits documentals i en el qual no he localitzat Gaspar Girona. Sí,
però, que apareix a partir de 1760, de vegades amb el seu nom propi i d’altres com a
“gendre” d’Ignasi Castelltort. AHCT, Llibres de cadastre, 1716-1770.
31. El darrer testament de Gaspar Girona fou redactat el 12 de juliol de 1777.
AHCC, notari J. A. López i Jover.
32. Els capítols es signaren el 3 de maig de 1778. AHCC, notari J. I. Terez.
33. AHCT, Llibres de Cadastre de Tàrrega,1790, 1796, 1801 i 1806.
34. M. Antònia Castelltort redactà i signà el testament el 10 de gener de 1781,
i fou lliurat al notari J. A. López i Jover; mort aquest, el testament passà en poder del
notari G. Casas i Ferrer. Fou publicat i llegit el 20 d’octubre de 1796, l’endemà de la
mort de la testadora. AHCC, notari G. Casas i Ferrer.
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de M. Antònia i se sumaren a la venda de part del patrimoni rústic de
la casa Girona. D’aquest mateix període, entre 1796 i 1800, daten alguns
documents notarials que reflecteixen —per causes diverses— una situació d’endeutament amb l’Església. L’anàlisi dels negocis de la família
indica que la cessió estava relacionada amb les operacions que Josep
Antoni Girona realitzà com a prestamista, i també amb un seguit de
circumstàncies que, ja fos per causes familiars —com el pagament
dels llegats a les germanes— o bé conjunturals de l’època —les dificultats econòmiques del país a finals de segle—, afectaren profundament
l’economia familiar.
Ignoro quina fou l’evolució del patrimoni familiar entre 1806 i
1810, any en què, a causa d’una malaltia, redactà el testament Josep
Antoni Girona, en el qual designà hereu el seu fill Ignasi Girona i
Targa.35 Com que Ignasi ja feia alguns anys que estava establert a
Barcelona,36 el 1815 procedí amb la seva mare, Antònia Targa, a l’inventari de béns de la casa Girona (vegeu l’apèndix 2).37 Els béns immobles
consistien en la casa amb botiga situada a la plaça Major de la vila,
i dues finques rústiques a Tàrrega: una, plantada de vinya i “de gran
extensió”, situada a les Garrigues Baixes “ab sos era i clos contiguos
dins ella construhits”, sense que s’especifiqui la seva grandària, i l’altra
a la partida de Vallmajor, “podé més gran que l’anterior”, de vinya i
oliveres, de 13 jornals. Entre els béns mobles s’incloïa el mobiliari de
la casa, les eines domèstiques, peces decoratives i roba de casa, sense
fer menció a cap objecte de plata ni a joies. Tot i que l’inventari no
conté la valoració econòmica dels béns, sí que detalla, en canvi, el valor nominal de censals, crèdits i deutes.38 Poques setmanes després de
l’elaboració de l’inventari, Ignasi Girona i la seva mare vengueren “la
35. No es conserva cap llibre del cadastre de Tàrrega d’entre 1806 i 1812 i, a
partir d’aquest any, en la major part de llibres no consten desagregats els conceptes pels
quals es pagava. És possible que Josep Antoni Girona morís l’any 1810, atès que no
consta en cap dels documents posteriors a aquest any. Redactà testament el 5 de febrer
de 1810 a casa seva, i encara que es féu constar que el testador sabia escriure, signa
per ell un dels testimonis, “per causa de trobar-se fatigat”. AHCC, notari J. A. Terez.
36. El 14 d’abril de 1803, Josep Antoni Girona vengué una peça de terra de la
partida de Cercavins per 1.050 lliures, entre altres motius per a la manutenció del seu
fill primogènit a Barcelona. AHCC, F. A. Llopis i Riu.
37. L’inventari data del 3 de desembre de 1815. AHCC, notari J. A. Terez.
38. La partida de censals prestats a la casa Girona sumava un valor nominal
de 1.582 lliures, repartides entre 11 censataris, la majoria dels quals devien pensions
de diversos anys. Els crèdits sumaven 971 lliures, entre 19 deutors de procedències diverses. Els deutes contrets pels Girona sumaven 1.440 lliures, per conceptes relacionats
amb el negoci i l’economia domèstica. L’anàlisi dels censals com a mecanisme de crèdit
i explotació usuària al segle XVIII ha estat objecte dels treballs d’investigació d’E. Tello
(1986), p. 47-71, i (2001), p. 63-93.
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casa i corral junt ab los vixells, botas y picas de oli existents y ab totas
las dependències” de la plaça Major a Isidre Martí, adroguer i marit
de Maria Girona i Targa, pel preu de 7.625 lliures.39 Entre les causes de
la venda s’al·ludia, d’una banda, a la necessitat de “descarregar a ell
i sos béns la lluïció i prestació” d’un censal a favor de l’Església pel
pare d’Ignasi, Josep Antoni, i d’una altra per satisfer els drets de legítima paterna de les seves germanes, Antònia i Maria, amb motiu del
seu matrimoni.
La venda de la casa, que havia estat l’habitatge i el lloc de treball de
la branca primogènita de la família Girona, si bé obeïa a les necessitats
d’Ignasi de complir les obligacions que contreia com a hereu, també
responia al fet que, d’ençà del seu establiment a Barcelona, la casa ja
no complia les funcions que n’havien fet indispensable el manteniment.
MÚLTIPLES

OPERACIONS COMERCIALS

L’activitat professional de Gaspar Girona des del seu matrimoni
amb M. Antònia Castelltort el 1748 fins a la seva mort el 1777 estigué sempre vinculada als diversos negocis de la casa Castelltort. Com
que els germans Josep i Ignasi Castelltort s’havien instal·lat a Tàrrega
en les primeres dècades del segle XVIII en casar-se amb les germanes
Tayó, les seves activitats estigueren sovint vinculades al seu sogre comú,
Pere Tayó, “revenedor de arròs, ametllas i altres semblants comestibles
i quincallas que té en sa botiga”,40 ubicada al carrer de l’Urgellet. Com
que no disposo de les comptabilitats privades dels negocis, l’estudi de
l’activitat econòmica l’he efectuat a partir de la base dels documents
notarials.41 Les escriptures de poders que entre 1730 i 1760 s’atorgaren
Josep i Ignasi Castelltort són un indicador de la col·laboració entre
ambdós germans i de la naturalesa dels negocis que compartiren: arrendaments de drets públics i privats i venda i permuta d’instruments

39. La venda s’efectuà el 29 de gener de 1816. AHCC, notari J. A. Terez.
40. AHCT, Llibre de cadastre, 1716-1718.
41. Igual que l’anàlisi de l’evolució del patrimoni, l’anàlisi dels negocis l’he efectuada amb els manuals de notaris. Insisteixo que el buidat sistemàtic de tots els notaris
de Tàrrega que d’aquesta època es conserven als arxius no implica un coneixement exhaustiu de totes les operacions. A més de les que s’efectuaren amb notaris d’altres llocs,
és molt probable que algunes de les que es protocol·litzaren no s’hagin conservat, i que
d’altres, bé que de menor importància, no s’arribessin a protocol·litzar. També cal tenir
present que alguns documents relatius als primers anys del segle XVIII es troben en mal
estat de conservació. Malgrat tot, sense altres recursos documentals, els fons notarials
ofereixen algunes indicacions sobre la procedència dels ingressos, les àrees d’actuació
dels protagonistes i la seva evolució.
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de crèdits com els censals.42 És evident, per tant, que a més de la tasca
pròpia de les botigues respectives —la de la plaça Major, d’Ignasi, i la
del carrer de l’Urgellet, regentada per Pere Tayó i el seu gendre, Josep
Castelltort— l’activitat comercial s’obria cap a negocis més diversos.
Les operacions de compra i venda escripturades entre 1723 i 1772
afectaren béns immobles i alguns censals. En les compres destaca el
procés d’adquisició de peces de terra en la primera meitat del segle XVIII,
com a part del procés de formació del patrimoni familiar, al qual ja
he al·ludit. L’import de 1.956 lliures despeses en l’adquisició de finques
rústiques indica que l’interès dels Castelltort en aquest tipus d’inversions fou moderat, atès que la seva principal activitat era la pràctica
del comerç. Les vendes, en canvi, afectaren majoritàriament finques
urbanes —corrals, patis, una casa, una botiga, un colomar— i alguns
censals, i es portaren a terme predominantment a partir dels anys
centrals del segle XVIII. Tot fa pensar que aquestes operacions estaven
vinculades a la diversificació de les activitats comercials dels protagonistes i que, si bé el capital obtingut era modest —1.858 lliures—, cal
tenir present que és només una fracció de l’emprat en el conjunt de
les operacions comercials. Les escriptures notarials indiquen que, a
més de les transaccions de béns immobles i dels intercanvis comercials de les respectives botigues, els Castelltort es dedicaren també a fer
d’intermediaris en el comerç de mercaderies vinculades a l’economia
agrària, com ho foren la venda de bestiar i de gra43 (vegeu l’apèndix 3).
Això indica que, des de l’esfera de la botiga de teles, es practicava dos
tipus de comerç: a la menuda, amb els gèneres propis de l’establiment
obert a la vila, i, sense arribar a ser majoristes, d’intermediaris, amb
productes relacionats amb l’àmbit rural.
Després de la mort de Gaspar Girona el 1777 el seu fill, Josep
Antoni, assumí la direcció del negoci, tot i que durant uns anys el
compartí amb el seu avi Ignasi. Seguint la tradició familiar, s’ocupà
42. La relació d’escriptures de poders econòmics i judicials entre Josep i Ignasi
Castelltort que he localitzat a l’AHCC correspon als anys 1732, 1747, 1748, 1751, 1752
i 1758.
43. El 3 de novembre de 1749, Ignasi Castelltort signà una àpoca de 62 lliures i
12 sous “resultants de la resta del preu de una mula que el dit Castelltort vengué al dit
Ramon Morera de temps de sis anys ab tornes de altra mula vella i del preu de altra
mula guerxa que també dit Castelltort vengué al dit Morera”, AHCC, notari M. Terez i
Mateu. També, en un debitori del 17 de setembre de 1753, Pau Boté, pagès d’Anglesola,
reconeix deure a Ignasi Castelltort 5 lliures i 12 sous que “son de resta del preu de una
mula que vos me haveu venut”, AHCC, notari A. Terez. Pel que fa la venda de gra el 16
de setembre de 1735, quatre veïns de Tàrrega signaren un debitori en el qual reconeixien
deure a Ignasi Castelltort i Manuel Bella 17 quarteres i mitja de blat mescladís bo i 8
quarteres i mitja de segolós, AHCC, notari M. Terez i Mateu.
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de la botiga de la plaça Major, sense renunciar a cap de les activitats
comercials practicades pels seus ascendents. Entre aquestes activitats, els arrendaments i les operacions de préstec ocuparen un grau de
protagonisme important que tingué el seu origen en les primeres generacions establertes a Tàrrega i, a la llarga, esdevingueren una pràctica
usual en les diverses generacions posteriors dels Girona.44 De la participació dels Castelltort en els arrendaments públics en deixa constància
un document notarial de 1735 en el qual Josep Castelltort associava i
admetia “per meitat” a Manuel Bella per explotar els “delmes, censos,
quísties i altres drets” que el Comú de la vila rebia del terme de l’Ofegat en un termini de quatre anys, per 510 lliures.45 Posteriorment, el
1747, Josep atorgà al seu germà Ignasi plens poders econòmics per a
l’arrendament dels drets del duc de Medinaceli a tot el terme de Juneda i els seus annexos.46 Ignoro si hi reeixí, però entre 1748 i 1751
atorgar poders fou una pràctica que s’amplià a tota mena de béns i
drets existents en qualsevol lloc i pertanyents a qualsevol comú o persona.47 Aquest interès pel negoci dels arrendaments és especialment
significatiu en el conjunt dels negocis practicats, atès que indica que
la família gaudia d’un cert nivell de capitalització.48
DE

PRESTAMISTES DE L’AJUNTAMENT A PRESTATARIS DE L’ESGLÉSIA

En les activitats dels Castelltort com a prestamistes tingueren
una rellevància especial els negocis com a creditors de l’Ajuntament.
L’avançament de diners en forma de préstec apareix documentat ben

44. Encara que he fet un buidat sistemàtic de tots els llibres d’arrendaments
del Comú de Tàrrega del segle XVIII, no hi he trobat cap referència a la participació
dels Castelltort. Cal tenir present, però, que la sèrie d’actes d’arrendaments municipals
es conserva només parcialment; per tant, és a partir dels fons notarials que he pogut
documentar la intervenció dels protagonistes en les subhastes dels béns i drets de la vila.
45. L’escriptura fou redactada el 4 de juliol de 1735. AHCC, notari M. Terez i
Mateu.
46. El document data del 13 de febrer de 1747. AHCC, notari J. A. López i Jover.
47. En aquests dos casos els poders foren econòmics i també judicials, en les dates
següents: el 9 de gener de 1748 i l’11 de juny de 1751. AHCC, notari J. A. López i Jover.
48. La importància que aquest tipus d’activitat econòmica va tenir al segle XVIII
en la formació de fortunes ja fou demostrada per P. Vilar. L’estudi de la documentació
comercial de Miquel Alegre destaca el paper preponderant que la participació en els
arrendaments tingué com a font d’acumulació privada de capital. P. Vilar (1964-1968,
1986), vol. IV, p. 429-445. La intervenció en els arrendaments de drets per part d’aquells
qui es dedicaven a les activitats mercantils també l’hem detectada a Lleida durant el
segle XVIII. L. Pla i À. Serrano (1995), p. 259-303.
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aviat: els anys 1733, 1734 i 1737.49 Tot i que per les característiques de
la documentació no puc deduir el quant (ni l’import total dels préstecs,
ni l’interès, ni el marge de beneficis), sí que tinc constància del com:
el capital avançat pels creditors —en aquest cas els Castelltort— en
els comptes del clavariat es liquidava amb el preu dels arrendaments
públics, que els arrendataris lliuraven directament als prestamistes del
Comú de la vila. Aquest procediment per a pagar els préstecs enfrontà
més d’un cop els representants de l’Ajuntament amb els creditors, a
causa de desacords pels imports rebuts.50 Però els creditors aprengueren prompte a adaptar-se òptimament al context: ocupar els càrrecs i
oficis subalterns a l’Ajuntament —regidor, clavari, majordom de propis,
col·lector del cadastre, síndic personer, diputat...— fou una pràctica
constant dels Castelltort, els Girona i els Targa, que he pogut documentar des de 1725 fins a 1805.51
Tot i que en la configuració dels ajuntaments borbònics es tendí
a la selecció de pretendents nobles per a designar els càrrecs de regidors, en les viles que com Tàrrega no eren cap de corregiment, i on
no hi havia noblesa resident,52 la Nova Planta imposada pels Borbons
afavorí que el control del govern municipal recaigués entre els individus més ben situats en l’escala socioeconòmica.53 Per tal d’assegurar-se
la presència en la jerarquia municipal, signe indiscutible d’una major
preeminència social, els candidats protagonitzaren sovint, sobretot en
la primera meitat del Set-cents, episodis conflictius. Fou el cas d’Ignasi

49. Malauradament, els documents que testimonien aquestes primeres activitats
no són actes notarials relatives als préstecs, sinó àpoques i consignes amb referències,
més o menys detallades, d’operacions fetes anteriorment.
50. A títol d’exemple, el 17 de juny de 1734 el clavari de Tàrrega signà una
àpoca de 106 lliures a Ignasi Castelltort i Baltasar Bella, per motiu d’un préstec de
1.118 lliures concedit el 1732, i que fou “pagat” als creditors —Castelltort i Bella—
amb l’import del preu del dret de la venda de l’aiguardent. AHCC, notari M. Terez i
Mateu. Malauradament, no he pogut contrastar les dades d’aquest document amb els
llibres d’actes d’arrendaments de la venda d’aiguardents, perquè els més antics que es
conserven daten de 1769.
51. Per a la relació detallada de càrrecs, vegeu L. Pla (2010), p. 140-143.
52. Tal com indica J. M. Torras i Ribé, l’any 1717 la presència de noblesa resident
a Tàrrega era nul·la. J. M. Torras i Ribé (1983), p. 240.
53. “En rigor, doncs, la Nova Planta borbònica no va imposar solament la noblesa com a grup dominant indiscutiblement en el municipi, sinó que va establir també
els mecanismes necessaris, tant a nivell ideològic com pràctic, perquè, a causa de la
manca de noblesa, fossin indefectiblement les capes més selectes i prominents de cada
població les que ocupessin els càrrecs de major poder dintre de la jerarquia municipal
(...) amb la certesa que qualsevol canvi significatiu esdevingut en la base sociològica de
la població tard o d’hora acabaria per traduir-se en la configuració d’un grup dominant
de l’ajuntament respectiu.” J. M. Torras i Ribé (1983), p. 246.
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Castelltort, que, per defensar el càrrec de regidor el 1731, s’enfrontà
a Josep Janer i Miquel Fontanet, ambdós argenters i regidors de Tàrrega.54 Que poc després d’instal·lar-se a la vila els germans Castelltort
reeixissin a formar part del grup dominant que configurava el nou
ajuntament borbònic indica, probablement, que respecte al conjunt
de la població disposaven d’un nivell de fortuna considerable que els
permetia participar i influir en el control polític.55
Però, en el cas que ens ocupa, la presència en l’òrgan de poder
municipal no satisfeia únicament aspiracions polítiques i socials, sinó
sobretot causes de tipus econòmic. Malgrat la supressió de competències
que suposà la imposició de la Nova Planta, l’Ajuntament mantenia al seu
càrrec atribucions de caràcter financer com la gestió dels arrendaments,
que atreien la participació dels components més rics dels diversos grups
professionals i que al llarg del segle XVIII constituïen la principal font
d’ingressos de les hisendes municipals. No puc perfilar amb precisió
el grau de control que els Girona i els seus familiars —els Castelltort
i els Targa— arribaren a tenir sobre les subhastes i concessions dels
béns i drets dels arrendaments municipals, però el contacte gairebé
permanent amb el grup dominant de l’Ajuntament durant la seva etapa
a Tàrrega, forçosament havia de resultar beneficiós en aquest tipus
d’activitats lucratives.
Entre 1725 i 1760, Josep i Ignasi Castelltort ocuparen càrrecs
i oficis municipals de forma pràcticament continuada: regidors, síndics, clavaris, majordoms de propis i administradors de séquies de la
vila. Poc després del seu casament amb M. Antònia Castelltort, Gaspar Girona seguí la tradició de la seva família política, i entre 1752 i
1766 també ocupà el càrrec de regidor i majordom de Propis. En la
generació següent, el seu fill, Josep Antoni Girona, també participà

54. L’exemple, citat per J. M. Torras i Ribé, formà part del clima competitiu
per assolir una major preeminència social que es difongué entre tots els estrats de l’escala social i es repetí en diverses poblacions catalanes: “Els advocats s’aferrissaven per
mantenir la precedència social sobre els notaris, els notaris a avantatjar en categoria els
comerciants, els mercaders i els negociants a marcar diferències respecte a botiguers i
artistes, i entre els mateixos artistes, els cirurgians contra els confiters, els botiguers de
draps contra els argenters, i tots en conjunt contra les diverses categories menestrals.”
J. M. Torras i Ribé (1983), p. 245.
55. “I, encara, l’automatisme d’aquestes normes era complementat, també des
de l’origen del nou règim, per l’adjudicació d’un valor considerable a la fortuna dels
pretendents, requisit que sovint s’imposava amb èxit a altres consideracions, fins i tot
d’índole política i de categoria estamental. Per exemple, entre les normes dictades l’any
1717 pel marqués de Castel-Rodrigo per tal de fer l’atribució dels primers càrrecs de
regidor, aquesta valoració de la fortuna personal dels candidats és preconitzada fins i tot
com a substitutòria dels mèrits polítics a la causa borbònica.” J. M. Torras i Ribé, p. 246.
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en el govern municipal. A diferència del seus ascendents familiars,
que foren regidors designats per l’Audiència, ocupà càrrecs d’extracció
popular, com el de diputat del comú i síndic personer (entre 1781 i
1800). Aquests càrrecs foren creats amb la renovació de les estructures
polítiques i administratives impulsada el 1766 pel govern de Carles III,
i constituïren l’intent més seriós de reforma portat a terme pel règim
borbònic.56 Pel seu procediment electoral, representaven els interessos
populars i significaven un fre a les competències que, des de la promulgació de la Nova Planta, havien tingut els regidors. Precisament
a causa de les funcions d’aquests càrrecs, i atesos els antecedents de
participació dels Castelltort i els Girona a l’Ajuntament, resulta curiós
que Josep Antoni Girona aconseguís ocupar-los en més d’una ocasió.
Com en el cas dels seus ascendents, en les causes del fenomen hi intervenen diversos factors. Consolidada la presència social i econòmica
dels Girona a la vila, l’única via per evitar la pèrdua de poder entre els
qui tradicionalment conformaven el cercle de les decisions municipals
passava per aconseguir el control que brindaven aquests nous càrrecs,
amb l’avantatge afegit que el sistema electoral donava credibilitat —no
només legitimitat— a la gestió.
Pel que fa a Ramon Targa —sogre de Josep Antoni Girona i besavi de Manuel Girona—, la seva activitat econòmica fonamental fou
la participació en els arrendaments públics i privats. Ramon començà
els negocis comercials a la botiga que el seu pare Josep, procedent de
Ciutadilla, obrí al carrer Major de Tàrrega a principis del segle XVIII,
el qual, segons registra el cadastre de 1716, “era botiguer de teles i
quincalleries, i se li considera per sa industria i ganacia al any 150
lliures i té mula i llaura sas terras per lo qual no se li considera ganancia alguna per lo fruit de ditas terras”.57 Ramon, a diferència dels
Castelltort, que diversificaren la seva activitat comercial, es convertí
en un autèntic especialista de les subhastes públiques i privades. El
fet que de 1745 a 1802 l’import total dels preus dels arrendaments en
què participà superés les 57.500 lliures indica, bé que parcialment i
indirecta, la importància dels seus negocis. En un import aproximat de
5.000 lliures actuà com a fiador, però entre les més de 50.000 restants
actuà exclusivament com a arrendatari. El fet que gairebé ininterrom-

56. “Els diputats havien d’intervenir en tot el que afectava els proveïments de la
població, i en general, en matèria de mercats, arrendaments i altres temes relacionats
amb l’activitat econòmica, mentre que els personers tenien com a missió fonamental la
fiscalització del govern dels regidors i la defensa dels ciutadans contra els seus abusos.”
J. M. Torras i Ribé (1983), ps. 342-343.
57. AHCT, Llibre de cadastre, 1716-1718.
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pudament durant cinc dècades fos adjudicatari individual en la majoria
de subhastes, ja mostra que la seva especialització professional estava
guiada per la seguretat en la constància dels guanys. Preferí les adjudicacions públiques —mig delme d’olives, 9/20 delme de gra, dret de pes
i mesura, herbes i pastures, venda i consum d’aiguardent, carnisseries,
venda d’ordi a la menuda, pesca salada...—, però participà també com
a arrendatari i coarrendatari de béns i drets de l’Església —finques,
delmes, censos, censals...— ja fossin dins de l’àmbit de Tàrrega o en
altres indrets. Si bé en la majoria d’adjudicacions que he pogut documentar actuà individualment, quan compartí els negocis amb altres
socis, gairebé sempre es tractava de familiars propers: pare, sogre,
oncles, cunyats i el seu gendre, Josep Antoni Girona.
A més a més dels arrendaments, Targa també participà en altres
negocis relacionats amb les finances municipals. El 1759 fou designat
per l’Ajuntament per a percebre dels vilatans el valor de l’empedrat
per col·locar a les places i carrers de la vila. El 1763 participà com
a soci en la construcció de dos pavellons que, per allotjar les tropes,
es construïren a prop de les muralles; en aquest negoci féu de prestamista, amb les funcions de bestreure, avançar, portar comptes i cobrar
del Comú les quantitats de diners necessàries.58 Com que per la seva
condició d’arrendatari no podia formar part del govern municipal, sí
que mantingué una relació permanent amb l’Ajuntament per mitjà dels
seus familiars. A més, en el període comprès entre 1766 i 1805 fou
designat col·lector del cadastre. L’absència, però, de Ramon Targa en
els òrgans del poder municipal no podem atribuir-la a la indiferència
a aspirar als càrrecs, sinó a les normes d’inhabilitació per parentiu que
regien l’estricta legislació borbònica.59 Però sense caure en la transgressió de les normes, els membres de l’entorn familiar de Ramon
Targa —pare, sogre, cunyats i gendre— esdevingueren sovint regidors,
diputats, síndics i síndics personers.60 En l’estratègia hi pesaven més
els interessos d’índole econòmica que les raons polítiques o de prestigi

58. Francisco de Zamora, en el seu pas per Tàrrega el 1788, dóna testimoni
d’aquesta construcció: “También están ahí dos pabellones bien construidos para los
oficiales de las cuatro compañías”, F. de Zamora (1973), p. 251. I també Pascual Madoz
hi al·ludeix en el seu Diccionario “(Tiene) dos pabellones de construcción moderna; un
cuartel para alojarse la tropa”. P. Madoz (1848), p. 408.
59. “Respecte a les normes d’inhabilitació per parentiu, la legislació borbònica
era molt més estricta, i prohibia fins al quart grau de consanguinitat i el segon d’afinitat,
és a dir, entre regidors cessants i entrants no podien haver-hi alhora pare i fill, sogre o
gendre, oncle i nebot, ni germans, ni cunyats ni tampoc cosins germans.” J. M. Torras
i Ribé (1983), p. 199.
60. Vegeu l’apèndix 1.9 i 1.11. L. Pla (2010), p. 140-141, 144-145.
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social. La concessió dels arrendaments sovint constituïa una font de
conflictes que devien ser més fàcilment salvables si es comptava, entre
els qui configuraven el poder municipal, amb persones de confiança
de l’entorn familiar.
A banda del negoci dels arrendaments, altres operacions amb
préstec de diners tingueren una rellevància important en el conjunt
de transaccions econòmiques. En el cas dels Castelltort i els Girona,
les registrades per notaris de Tàrrega, entre 1730 i 1768, relatives a la
compra, venda o creació original de censals sumaren un valor superior
a les 1.500 lliures. Llevat d’un únic cas en què els Castelltort actuaren com a censataris per a la redempció d’un censal de 265 lliures a
l’Hospital de Tàrrega, en la resta d’operacions actuaren sempre com
a censalistes; en el cas de creacions de censals es tractava de bescanviar una suma de diners avançada per ells o bé resultat d’una venda
d’algun bé immoble; en el cas de les vendes i redempcions es tractava
de censals comprats anteriorment a altres censalistes.61
També en la generació següent, Josep Antoni Girona, a més de
la seva activitat com a arrendatari i botiguer, realitzà, en qualitat de
prestamista, diverses operacions amb censals. A diferència dels seus
antecessors, però, en comptes d’avançar els diners en metàl·lic als censataris, lliurà la possessió d’alguns béns immobles. Per mitjà d’aquesta
modalitat, els anys 1778, 1784 i 1802 cedí diversos patis destinats a
l’edificació pròxims al Portal de Sant Antoni, a canvi de la percepció de
les pensions del censal.62 Els censataris eren majoritàriament pagesos
de Tàrrega, i el valor nominal dels censals creats a favor de Girona
sumava gairebé 5.000 lliures. La creació dels censals fou el resultat de
la parcel·lació en patis urbans d’una finca rústica situada prop de les
muralles, enderrocades en alguns sectors de la vila en la segona meitat del segle XVIII, per la pressió del creixement demogràfic. La família
61. El predomini de vendes i redempcions de censals, a partir de 1750, cal vincular-lo probablement a la Llei de reducció de les pensions dels 5 al 3%, tal com han
detectat altres historiadors. Vegeu J. M. Torras i Ribé (1976), p. 115-121. Tot i disposar
de pocs casos registrats, el 1758 Josep Castelltort en una escriptura de poders instituïa
procurador el seu germà Ignasi per a “vendrer, permutar o en altra manera alienar (...)
tots i qualsevols censals o censals morts així en las pensions i porrates de ells degudas
com i també en las pensions i porrates en avant se deuran”. 16 de desembre de 1758,
AHCC, notari A. Renyer.
62. Aquesta modalitat de préstec ha estat també detectada per J. M. Torras i
Ribé en l’estudi de la família Padró. Segons l’autor, el fenomen obeiria a l’impacte que
la reducció de les pensions de censal del 5 al 3 per cent tingué des de l’aplicació de la
llei de 1750. Malgrat els beneficis que es derivaven d’aquest tipus de negoci, per la seva
naturalesa jurídica, constituïa de fet una alienació del patrimoni, aspecte que els diferenciava dels censals tradicionals. J. M. Torras i Ribé (1976), p. 115-121.
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Girona aprofità la demanda de sòl edificable per a fer de prestamista,
encara que, com és veurà, les operacions s’efectuaren en conjuntures
diferents (vegeu l’apèndix 4).
Ja he al·ludit, en l’anàlisi de la creació del patrimoni, que la casa
Girona de Tàrrega acumulà dues cases i 50 jornals de finques rústiques
per les herències dels Castelltort i els Tayó. A banda de la venda de la
casa del carrer de l’Urgellet a Francesc Jorba, cunyat de Josep Antoni
Girona el 1787, durant aquests anys no hi ha constància documental
d’altres vendes de patrimoni, motiu pel qual sospito que la cessió dels
patis a canvi de la creació de censals el 1778 i el 1784 obeïa a la diversificació d’activitats comercials que practicava la família.
En la dècada següent, però, la demanda per part de Girona de
dos crèdits eclesiàstics, que sumaven un import de 8.625 lliures, plasmava una veritable situació d’endeutament. Què havia succeït en poc
més de deu anys perquè la casa passés de prestamista a prestatària?
Cal observar els fets per explicar els processos: el 1796, Josep Antoni
Girona signà un contracte de companyia amb Francesc Bassa, prevere i
beneficiat de l’església parroquial de Bellpuig, que avançà 3.000 lliures
a Girona a canvi de l’admissió i associació en el negoci de la botiga.
S’especificava en el contracte que Bassa rebria una quarta part dels
guanys, o que pagaria la mateixa proporció si hi havia pèrdues.63 La
durada de la companyia dependria de la voluntat de Bassa, però la seva
mort el 1799 obligà Girona a crear un censal a favor de la marmessoria
de Bassa per l’import del capital avançat, hipotecant una finca de 12
jornals de vinya i oliveres.64 La situació era greu perquè el 1797, un any
després de l’associació amb Bassa, Josep Antoni Girona havia creat un
altre censal a favor de l’Església, en aquest cas de la marmessoria del
prevere Ramon Fornols, per un import de 5.625 lliures, que Fornols li
havia deixat en préstec per satisfer els llegats de les seves germanes,
M. Antònia i Anna Girona, religioses professes al convent dels Àngels
de Barcelona. En aquest cas, com a garantia, Girona havia hipotecat
la casa de la plaça Major.65
La demanda de crèdit eclesiàstic arrossegà la família Girona cap
a un procés d’endeutament que s’intentà resoldre per dues vies: la
venda de part del patrimoni rústic i el lliurament de diversos patis per
edificar a canvi de la creació de censals. Per les vendes de patrimoni
63. Segons el contracte, Josep Antoni Girona signà una àpoca de 3.000 lliures a
Francesc Bassa, al qual “admet i associa y lo pren per company en los negocis de dita
botiga”. AHCC, 12 de setembre de 1796, notari M. Lloses.
64. El censal fou creat el 18 de setembre de 1799. AHCC, notari M. Lloses.
65. La creació del censal data del 4 de desembre de 1797. AHCC, notari M. Lloses.
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s’obtingueren 7.495 lliures entre 1800 i 1809, mentre que la suma
del capital censal creat el 1802 fou de 3.461 lliures. En ambdós tipus
d’operacions s’al·ludia als deutes de la casa, però en el cas concret de
la creació dels censals s’especificava que Josep Antoni Girona necessitava “exonerar-se de la corresponsió de un censal de cinc mil lliures
o altra més quantitat (...) qual censal tingué que crear per satisfer los
dots o llegats que foren fets per dits sos pares i avi a sas germanas
Maria Antonia i Anna per rahó del ingrés en lo convent”.66 La successió
cronològica en què s’efectuaren les operacions indica que la manca de
liquiditat, lluny d’esdevenir una dificultat momentània, es convertia en
un problema que desencadenaria una situació greu.
Durant aquests anys s’afegiren a les urgències econòmiques de la
família la necessitat de reformar l’habitatge familiar —ja que el 1800
“segons relació dels experts està amenasant ruhina, quals obras, li ha
instat fer lo Sr. Alcalde major de esta vila per precaucionar una desgràcia que se fa temible”67—, i el 1803 el manteniment del fill primogènit,
Ignasi Girona i Targa, que, segons indiquen els documents notarials, “se
troba seguint la carrera de comers en la mateixa ciutat de Barcelona”.68
Tot i que la situació d’endeutament amb l’Església persistí, Josep Antoni
Girona, com a prestamista de censataris més pobres, mantingué aquesta
activitat financera que permetia obtenir beneficis de les pensions dels
censals, encara que la modalitat del préstec implicà, amb la redempció
d’alguns d’ells, l’alienació definitiva del patrimoni. Quan el 1815 Ignasi
Girona efectuà com a hereu l’inventari dels béns, els censals que es
prestaven a la casa Girona sumaven més de 1.500 lliures de capital,
repartides entre onze censataris, deu dels quals devien les pensions de
diversos anys. La insolvència, majoritàriament manifesta en esclatar
la Guerra del Francès, persistí fins i tot finalitzat el conflicte bèl·lic.
Josep Antoni Girona prosseguí amb els negocis de la botiga de
Tàrrega fins al final de la seva vida. Envià primer el seu fill Ramon
a Barcelona, mentre que Ignasi, el primogènit, compartia amb ell les

66. AHCC, notari F. A. Llopis i Riu, 1802.
67. El 4 de maig de 1800 s’al·ludí a aquest motiu per a vendre una peça de
terra de reg de dos jornals situada a la partida de Comdals, pel preu de 1.700 lliures.
AHCC, notari F. A. Llopis i Riu.
68. Pel preu de 1.050 lliures, Josep Antoni Girona vengué, el 4 d’abril de 1803,
una peça de terra plantada de vinya d’un jornal i dues porques d’extensió, situada a la
partida de Cercavins. El comprador es retingué 450 lliures per a pagar a Josep i Francesc Arbiell, fusters de Tàrrega, les obres efectuades a l’habitatge de Girona. Les 600
lliures restants havien de servir per a satisfer les despeses d’una causa, que es portava
a la Reial Audiència, per una peça de terra, i per a la manutenció d’Ignasi Girona a
Barcelona. AHCC, notari F. A. Llopis i Riu, 1803.
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diverses activitats comercials. El 1803, però, Ignasi seguí les passes del
seu germà i s’instal·là també a Barcelona per estudiar comerç. Aquest
fet fou l’inici d’un canvi decisiu en l’estratègia dels negocis practicats
pels Girona. Ignasi s’establí definitivament a la capital catalana i, sense
deixar la pràctica de les activitats comercials, entre 1808 i 1812, a causa
de la invasió napoleònica, passà algun temps a Tàrrega, però tornà a
Barcelona així que la ciutat fou alliberada de les tropes franceses. La
venda el 1816 de la casa de la plaça Major al seu cunyat Isidre Martí,
marit de Maria Girona i Targa, culminà el procés de liquidació del
negoci familiar a la vila. Entre les causes de la venda s’especificava
que calia “descarregar a ell i sos béns” la prestació del censal de 5.625
lliures a la marmessoria de Fornols, del qual es devien 1.200 lliures de
pensions, però també es feia esment del pagament de 400 lliures per
cadascun dels dots de les germanes Antònia i Maria Girona.69
Curiosament, uns dies després de vendre la casa, Jeroni Bellit,
canonge de Solsona i administrador de la marmessoria de Fornols,
requerí a Ignasi Girona que millorés les obligacions del censal per
mitjà d’alguna fiança o nova hipoteca. Girona respongué al requeriment
accedint a complir el que fos just, però dubtant de la legitimitat de
l’administrador i recordant-li que en cas de lluir el censal, segons les
Reials Cèdules, caldria fer-ho “en las Oficinas de consolidación de Vales
Reales y o Crédito Público, y de ningún modo entregarse a los Acreedores manos muerats, no obstante qualesquiera clausulas y promesas
que en contrario esten hechas, de cuyas Reales disposiciones debidamente jamás en ningún caso quiere apartarse el que responde”.70 Per
l’estil, i el to, de la resposta, sembla que el pensament i els interessos
d’Ignasi Girona discrepaven de —o desafiaven?— les exigències de la
classe eclesiàstica. Ignoro com acabà aquest afer que, des de 1797,
havia causat tants problemes a la família Girona, però tot fa pensar
que, amb la venda de la casa, Ignasi s’havia proposat la redempció
definitiva del censal i el pagament de les pensions endarrerides i dels
dots corresponents a les seves germanes. Conservà, però, la propietat
de les finques rústiques situades a les partides de Vallmajor i dels
Pilars, que havien format part del patrimoni familiar des de principi
del segle XVIII.71
69. La casa es vengué el 29 de febrer de 1816 per 7.625 lliures que el comprador es retingué per a pagar les quantitats expressades, segons voluntat dels venedors.
AHCC, notari J. A. Terez.
70. Tant el requeriment com la resposta foren fetes el mateix dia, el 7 de febrer
de 1816. AHCC, notari M. Terez i Pasqual.
71. En els llibres de Cadastre posteriors a 1816 Ignasi Girona i Targa contribuïa
per dues finques, a Vallmajor i els Pilars que sumaven una extensió de 22 jornals i 9
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TÀRREGA

Des de l’arribada de Gaspar Girona a Tàrrega el 1748 fins a l’establiment d’Ignasi Girona i Targa a Barcelona el 1803, tres generacions
de la família estan relacionades amb la pràctica del comerç. Certament,
l’origen del procés de formació professional arrenca de la generació
precedent a Gaspar, exemplificada pel seu pare, Francesc Girona, que a
la Selva del Camp es defineix com a “pagès-negociant”. Semblantment
succeeix amb les famílies relacionades amb ells, els Castelltort, els Targa
i els Tayó, que en els primers llibres de cadastre de Tàrrega vacil·len
en registrar-se professionalment: “revenedor, negociant, botiguer, pagèsnegociant...” Són les “categories flotants” de Vilar,72 que donaran pas a
activitats més especialitzades i més ben definides. Al país, els primers
graons de la jerarquització mercantil se superen de pressa. Els protagonistes de les activitats comercials del segle XVIII prefereixen definir-se
“pagès-negociant” i convertir-se en “botiguer”, que no pas quedar-se en
“revenedor”, encara que les funcions de la botiga de teles impliquin la
revenda d’altres productes.
L’accés dels protagonistes a Tàrrega es produeix bàsicament per
l’atractiu comercial de la vila. Ben localitzada i amb una antiga tradició comercial, durant el Set-cents es converteix en un centre de creixement econòmic i de vitalitat demogràfica. En els casos observats,
els nouvinguts són els hereus de famílies benestants de la comarca
o de terres més llunyanes i, sovint acompanyats pels cabalers, s’especialitzen ben aviat en els negocis comercials. Superats els anys de la
desfeta causada per la Guerra de Successió, en els anys centrals del
segle els protagonistes experimenten una prosperitat econòmica gens
desestimable. Les noies dels Castelltort, dels Girona i dels Targa —ties,
àvies i besàvies de Manuel Girona— llueixen a la vila vestits de teles
importades, i aporten al matrimoni dots considerables, a més de les
calaixeres, joies i roba que, segons el criteri d’algun dels donadors,
han de ser “dotze de cada espècie del que acostuma a donar-se en el
país”. Un cop casades, disposen de criades, tal com correspon a les
cases “de tracte regular i decent” —és a dir, d’economia benestant—
que les ajuden en la criança dels nombrosos descendents, i tenen cura
d’organitzar les tasques domèstiques.
pórques de terra, més una era i un clos dels quals no s’especifica la superfície. AHCT,
Llibres de Cadastre, 1832-1835, 1840.
72. “A les llistes d’adjudicació d’arrendaments de drets rurals, el mateix personatge és aquí “pagès”, allà “negociant”, més enllà ”pagès-negociant” o “comerciant-pagès.
Ni les llistes gremials ni els censos-enquestes no xifren aquestes categories flotants”.
P. Vilar (1964-1968, 1986), vol. IV, p. 210.
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A Tàrrega, els Girona posseeixen dues cases. La que habita la
branca primogènita de la família, que disposa de la “botiga de teles i
quincalla”, està situada la plaça Major, la zona més cèntrica de la vila,
davant de l’església parroquial de Santa Maria. La localització al cor
del nucli de major activitat urbana resulta idònia per a la naturalesa del negoci familiar. La casa té patí i celler, i està distribuïda en dotze
dependències. La sala, amb balcó amb vista a la plaça i a l’església, és
l’estança de reunió familiar. Presidida per una gran taula, disposa de
dues escaparates de vidre, canapès, bancs, cadires, tauletes, cortines
d’indianes, quadres amb guarnicions daurades i algunes peces decoratives, que testimonien el grau de confort i comoditat de què gaudeix la
família. La distribució interior de l’habitatge, la botiga, les alcoves, el
mobiliari, les eines professionals i domèstiques, així com les existències
registrades en els inventaris, plasmen les necessitats funcionals de la
família dins del marc de les estructures socials i econòmiques del segle XVIII. La distinció entre zones dedicades a l’activitat productiva
—botiga, pastador, forn, celler, rebost, corral— i la destinada a l’habitatge, constitueix una característica pròpia de les societats precapitalistes, de la mateixa manera que les peces i objectes —botes, “vixells”,
pasteres, piques d’oli— palesen pràctiques d’autoconsum. El grau de
confortabilitat està relacionat amb l’estatus socioeconòmic de la família.
Tanmateix, per als Girona, el bon nivell de benestar material no està
exempt de sobrietat, tal com es dedueix de l’escàs nombre d’elements
decoratius registrats als inventaris.73
L’increment del patrimoni dels protagonistes indica que participen
activament de la recuperació econòmica del Set-cents. La consolidació
i millora de la situació econòmica afavoreix la pràctica de l’endogàmia
professional en els enllaços matrimonials. S’estableixen relacions amb
altres individus implicats en activitats mercantils perquè beneficien
l’especialització professional. Es tracta, per tant, d’una estratègia de
progressió econòmica inserida en el context de canvi social i creixement
econòmic del segle. Ramon Targa —besavi de Manuel Girona— s’especialitza en l’àmbit de les finances. Durant cinc dècades és adjudicatari
de les subhastes de drets i serveis. Sense les comptabilitats privades,
ignoro si es compromet sol o si distribueix “parts” dels arrendaments
entre altres subscriptors, però participa d’un mecanisme d’“acumulació
primitiva de capital”, i la garantia de la seva fortuna és un avantatge
per a esdevenir “col·lector” del cadastre, de l’Ajuntament i de l’esglé73. El 1763, Ignasi Castelltort assignà un valor econòmic a la casa de la plaça
Major de 8.000 lliures. AHPL, Fons divers, caixa 38/19. Inventari de béns de Josep Antoni
Girona, 1815. AHCC, notari J. A. Terez.
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sia.74 L’actuació dels Girona, com abans la dels Castelltort, en canvi,
es caracteritza per la polivalència i la diversificació de les activitats
comercials. Arrenden béns i drets públics i privats, realitzen operacions
amb censals, compren i venen finques rústiques i urbanes, mentre que
l’activitat pròpia de la botiga de teles es complementa amb l’adquisició i
venda de mercaderies vinculades a l’economia agrària i, paral·lelament,
a la pràctica d’operacions de préstec. Aquest és el gruix dels negocis
portats a terme a Tàrrega pels avis i els besavis de Manuel Girona.
Però la xarxa de relacions a la vila també s’alimenta i es consolida
en l’esfera del poder municipal. A Tàrrega, sense nobles residents, els
nivells de fortuna personal supleixen els requisits estamentals i polítics.
Al llarg del Set-cents, ja es tracti de càrrecs designats per l’Audiència
com d’extracció popular, els homes de la família Girona, Castelltort i
Targa, a banda de dedicar-se als negocis comercials, també participen
en el govern de l’Ajuntament borbònic. La presència en la jerarquia
municipal és útil: referma la preeminència social a la vila i té profitosos
efectes econòmics. El control dels arrendaments públics i la gestió dels
ingressos municipals, sense transgredir les normes d’inhabilitació per
parentiu, atrau l’interès dels Girona, els Castelltort i els Targa. Aquestes
activitats són un indicador palpable de l’entramat de relacions i negocis
que s’articulen a la vila.
Sense cap dubte, els Girona participen de la prosperitat econòmica del Set-cents,75 de la mateixa manera que pateixen, en la darrera
dècada del segle, un procés greu de dificultats econòmiques. Es tracta
d’un procés de crisi general, que de cap manera no es resoldrà a curt
termini. Les guerres contra França i Anglaterra afectaran el comerç
internacional, i les dificultats econòmiques els intercanvis peninsulars
i regionals. En conseqüència, les causes del problema econòmic dels
Girona no poden atribuir-se exclusivament als contratemps familiars.
La crisi és dramàtica per al conjunt del país i Josep Antoni Girona,

74. Aquesta pràctica té moltes similituds amb el cas de Miquel Alegre, de Barcelona, estudiat per P. Vilar. L’anàlisi de la participació d’Alegre en l’arrendament de drets
fa afirmar a Vilar: “De la mateixa manera que la bestreta dels drets senyorials se’ns ha
presentat repartida entre senyors i arrendataris de totes les categories, igualment la
bestreta fiscal, per la seva forma de percepció, d’una banda és molt més elevada que
no indiquen les xifres de la recaptació fiscal en el pressupost públic, i d’altra banda es
dirigeix en gran part cap a les caixes de negociants, de menestrals, d’homes de negocis
de tota mena. Entre les quantitats pagades per la massa de la població i els ingressos
públics hi ha un marge que hom pot considerar com una de les formes, generalment
negligida, d’acumulació primitiva de capital”. P. Vilar (1964-1968, 1986), vol. IV, p. 434.
75. Sobre l’expansió econòmica catalana a partir dels anys vint del segle XVIII,
vegeu C. Martínez Shaw (1981) (1985) i (1999).
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per afrontar-la, pretén reestructurar la botiga, eix vertebrador de tots
els seus negocis, associant-se amb Bassa. El contracte deixa molt clar
que si el soci vol retirar el capital avançat ha de fer-ho complint escrupolosament els pactes.76 Però la mort de Bassa obliga Girona a renovar
l’endeutament amb l’Església. La persistència de la crisi repercuteix en
el negoci familiar. La botiga de teles, que compra productes importats
a Barcelona i a Reus i ven a clients de Tàrrega i pobles veïns, pateix
les dificultats del comerç internacional i els efectes de la crisi a escala regional.77 La situació d’endeutament força la família a recórrer
als mecanismes de préstec amb censals que, a canvi de la cessió de
patrimoni, permeten l’obtenció de pensions. Malgrat el risc de l’alienació definitiva dels béns, Girona participa en aquest sistema de crèdit
perquè, per l’experiència que té com a prestamista de censataris més
pobres, coneix les dificultats de la redempció.
Ignoro fins a quin grau la falta de liquiditat dels Girona per a fer
front al crèdit de l’Església soscavà l’economia familiar, però la venda de
la casa de Tàrrega el 1816 adquireix un doble significat. D’una banda,
mort el pare, Ignasi Girona i Targa pretén desfer-se de la “teranyina
censalista” que ha heretat mitjançant la venda de l’habitatge. L’operació
serveix també per a pagar els dots matrimonials de les germanes. D’altra
banda, però, tot indica que d’ençà de la partença d’Ignasi i Ramon a
Barcelona s’hi han establert definitivament i, després de morir el pare,
la botiga de Tàrrega ha deixat d’exercir la seva funció per als Girona.
Ignasi, que ben aviat dóna mostres de ser un home d’horitzons més
amplis, es prepara amb afany per a un procés més ambiciós; està
clar que les dificultats de finals de segle han impedit que la botiga
esdevingués per als Girona el mitjà d’acumulació de capital, però per
a ell, que es convertirà en el futur en un dels principals dirigents de
l’economia catalana, sí que ha constituït, com deia Pierre Vilar, “un
trampolí cap a operacions més audaces”.78

76. “Y sempre que lo mateix Rt. Francisco Bassa vulga retirar lo referit capital
dega fer-ho de mil en mil lliuras, avisant en cada una de dita ocasió, quatre mesos
antes de retirar dita partida a l’expressat Anton Girona, y defalcant-se en cada una de
aquella lo corresponent a la dita quarta part de ganacial.” AHCC, notari M. Lloses, 1797.
77. J. Maluquer de Motes (1983), J. M. Fradera (1987), F. Valls (2004).
78. P. Vilar (1964-1968, 1986), vol. IV, p. 159.

VERTEBRAR UNA XARXA FAMILIAR

Un intent per llegir les seves ments mitjançant l’adquisició d’un
coneixement detallat de les seves trajectòries personals i l’ambient mental,
social i polític en què actuaren, en un esforç per explicar esdeveniments que,
com tots els fets humans, exigeixen una explicació històrica.
John H. ELLIOTT

Deia un home savi que és impossible col·locar bé les peces si no
es té al cap una visió del conjunt.1 Així que s’establí a Barcelona, Ignasi
Girona i Targa començà a gestar la seva singular “visió del conjunt”,
que incloïa la voluntat de formar una família i la intenció d’afrontar
nous reptes professionals. Es casà dos cops i en el curs d’un període de
gairebé vint-i-cinc anys tingué dotze fills, dels quals en sobrevisqueren
vuit, que afermaren el procés de consolidació del grup familiar. Simultàniament, es rodejà d’alguns socis que compartiren amb ell diversos
negocis i participaren en l’esfera de relacions familiars. El procés de
creació de la família Girona a Barcelona, que implicà consanguinis,
socis i altres col·laboradors, fou complex, com també ho fou la seva
consolidació posterior, quan entraren en escena els descendents.
L’anàlisi de l’evolució familiar, que passa per l’observació de les
pautes demogràfiques, dels factors que configuren l’estructura interna
de la família i de les relacions entre els seus membres, descobreix
múltiples aspectes del perfil d’uns personatges que constituiran, a la
segona meitat del segle XIX, l’elit del grup dominant de la ciutat. El
procés d’ascensió burgesa gira entorn de l’organització familiar i la
consolidació patrimonial, i la família és la referència bàsica que marca
la trajectòria empresa per aquells qui en formen part.

1.

M.

DE

MONTAIGNE, Assaigs, 2, I.
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HOME DE PENSAMENT MOLT AMPLI,

IGNASI GIRONA

I

TARGA

El pare de Manuel Girona fou l’element clau i el punt de partida
de la significació social i econòmica que assolí la família Girona. Ignasi
Girona i Targa no era rellotger. Tal com indico en el capítol anterior,
primer va ser botiguer i després comerciant. És una dada que tothom
ignora,2 però que és rellevant, perquè, atesa la influència que Ignasi
va tenir sobre els descendents, la seva activitat professional en el món
dels negocis resulta important per entendre l’evolució posterior de la
família. Dotat d’una gran personalitat i una extraordinària vitalitat,
formà part d’una generació que experimentava el trànsit d’un món
regit per les estructures tardofeudals cap a un altre de caire netament
capitalista. Actiu, brillant, llest i intuïtiu, sabé treure profit dels factors
de permanència i s’adaptà a les transformacions característiques d’una
societat en procés de canvi. És des d’aquesta posició d’enllaç, com
a protagonista dels canvis, que cal examinar i interpretar la figura i
l’actuació d’Ignasi.
Poc temps després de marxar de Tàrrega es casà, el 1806, amb
Antònia Agrafel i Obrador, filla d’un rellotger resident a Barcelona.3
Ignasi tenia vint-i-quatre anys, i d’ençà de l’establiment a la ciutat el
1803, una de les primeres notícies sobre la seva activitat professional
desenvolupada en el nou àmbit geogràfic data de 1807, en què en el
bateig d’un dels seus fills es defineix com a “fadrí corredor de canvis”.
Tot indica, per tant, que durant els primers anys passats a Barcelona
Ignasi es dedicava a les activitats mercantils que, tal com s’ha vist en el
capítol precedent, havia après en els primers anys de joventut al costat
del seu pare, a la botiga de Tàrrega. Als vint-i-dos anys, en establir-se
a Barcelona per seguir els estudis de comerç, el pare li atorgà poders
per intervenir en diverses operacions d’intercanvi de diners.4
2. Que Ignasi Girona i Targa (1781-1867) era rellotger és una dada que apareix
en els treballs d’À. Solà (1977), G. W. McDonogh (1989), F. Cabana (1994 i 2002) i
Y. Blasco (2005 i 2007). Aquesta informació no es correspon amb cap dels registres
parroquials ni dels documents notarials que he consultat dels segles XVIII i XIX. Sobre
els orígens d’I. Girona i Targa, vegeu L. Pla (1999a), col. 2, p. 277-294; sobre la seva
trajectòria vital, L. Pla (1999b), p. 736-748.
3. La data d’aquest matrimoni, la dedueixo en base al Llibre de Llicencias de
Esponsalles dels anys 1806-1808, de l’Arxiu Capitular de Barcelona (ACB). Segons l’índex, l’enllaç d’Ignasi Girona amb Antònia Agrafel constaria en el foli 19, avui arrencat,
corresponent al 26 de juny de 1806.
4. Josep Antoni Girona atorgà a Ignasi poders “per a que en nom seu puga llevar,
traurer, y soltar de la Taula dels Canvis i Comuns de la dita ciutat, i de qualsevol altres
arxius i deposits publics i privats de ella, totas y qualsevol quantitats de diners que fins
lo dia de vuy se li digan, escriguen y depositan en dita Taula y Arxiu (...) Y las mateixas quantitats en tot o en part puga girar i mudar a favor de si mateix o de qualsevol
altres personas que li aparega”. AHPL, notari R. Targa i Fontanet, 28 d’agost de 1805.
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No sé quines foren les vies utilitzades per Ignasi Girona per establir
contactes amb la família Agrafel. Ni si el seu futur sogre, Joan Agrafel,
a més de les tasques pròpies de l’ofici de rellotger, es dedicava també
a altres activitats comercials. El fet és que aquest enllaç s’apartava
de l’estratègia d’enllaços practicada pels Girona de Tàrrega i tenia un
sentit més social que professional. Atesa la joventut d’Ignasi i la curta
experiència a Barcelona, segurament tenia més possibilitats d’establir
relacions amb algú que es trobava en el mateix nivell social que no pas
introduir-se sense dificultats en el grup de membres plenament especialitzats en les activitats comercials. Els Agrafel, originaris de França
o de Suïssa,5 tenien almenys tres fills, Joan, Antònia i Rita. Les noies
havien nascut a Barcelona, però no Joan, el qual, segons s’indica en el
registre de baptisme de la seva filla, era “natural de Fransa”.6
En els capítols matrimonials d’Ignasi Girona i Antònia Agrafel7
s’indicava que el nuvi, instituït hereu universal dels béns de la casa
Girona, com que establia la residència a Barcelona, rebria del seu pare,
“en ajuda de cost de sos aliments y demés li convinga”, 2.000 lliures
en metàl·lic, tan aviat com el donador “puga còmodament recullirlas
per via de venda de part de alguns de sos bens o de altre qualsevol
recurs”. Mentre el pagament no és fes efectiu, s’assignaria al noi una
pensió anual de 60 lliures, corresponents a l’interès del tres per cent.
A causa de les difícils circumstàncies econòmiques que durant aquells
anys passava la família Girona de Tàrrega, quan es redactà l’inventari post mortem de Josep Antoni Girona el 1815, s’hi féu constar que
Ignasi no cobrà mai aquesta pensió en vida del pare. Per part de la
núvia, Joan Agrafel féu donació universal de tots els béns a la filla, atès
que “en la actualitat no té cap fill mascle ni esperansa de tenir-lo”, ja

5. En algunes fonts impreses Manuel Girona fa referència a l’origen suís de
la seva família materna. En el testament del seu avi, Joan Agrafel i Capiol, redactat
el 1807, s’indica que era “natural de la villa de Salra del Imperi de Fransa”, però “en
la present ciutat de molts anys populat, fill legítim de Joan Agrafel, també rellotger i
Joana Agrafel i Capiol”. AHPB, notari J. A. Quintana, 1807. Potser la procedència dels
Agrafel sigui la vila suïssa de Selzach, situada a la riba esquerra de l’Aar, al cantó de
Solothurn, integrat a la Confederació Helvètica pel Congrés de Viena de 1815, i on es
desenvolupà una indústria de rellotgeria. Vegeu V. de Saint-Martin, L. Rousselet (1892).
6. L’únic Agrafel registrat en els llibres de baptismes de la catedral de Barcelona
fou una nena, batejada el 10 de juny de 1803, amb el nom d’Antònia Esperança, Lutgarda,
filla legítima de Joan Agrafel, difunt, “natural de Fransa” i d’Antònia Ribet, natural de
Barcelona. Foren padrins de bateig l’avi matern, Josep Ribet, i l’àvia paterna, Esperança,
muller de Joan Agrafel, rellotger. La nena era neboda d’Antònia Agrafel, futura esposa
d’Ignasi Girona i Targa. ACB, Llibres sacramentals, Baptismes, 1802-1804.
7. Els capítols matrimonials es redactaren a Barcelona l’1 d’octubre de 1805.
AHPB, notari J. A. Quintana, 1805.
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que el seu únic noi, Joan, ja era mort. Agrafel es comprometia a acollir
a casa seva els futurs cònjuges, però s’especificava que “per lo cas de
no tenir-los en dita sa casa, o bé estos volguessen viurer separats de
la mateixa” pagaria a la noia 1.000 lliures i es reservaria la mateixa
quantitat per a testar i dotar l’altra filla, Rita. Ignasi oferia a la núvia un
creix de 500 lliures, de les quals podria disposar si tenien descendents.
Les característiques de l’enllaç indiquen que l’estratègia matrimonial
es regia per una aliança horitzontal, que no suposava cap ascens a un
nivell superior de l’escalafó social. En termes econòmics, tot i que ambdós cònjuges procedien de famílies benestants, res no indica que per a
Ignasi, que no havia assolit encara el nivell de riquesa que en el futur
distingiria el prestigi econòmic i social de la seva família, el matrimoni
signifiqués un mitjà d’ascens, ni que aquest fos el seu propòsit.
Del matrimoni entre Ignasi i Antònia va néixer a Barcelona, l’abril
de 1807, el seu primer fill, al qual s’anomenà Joan, com l’avi matern.8
L’any següent, quan la família s’instal·là temporalment a Tàrrega —a
causa de l’abandó bastant generalitzat que experimentà Barcelona durant els anys d’ocupació de l’exèrcit napoleònic9—, va néixer una nena,
Maria, que no va arribar a l’edat adulta.10 També a Tàrrega, entre 1810
i 1812, Ignasi i Antònia van tenir una altra nena, M. Mercè.11 El canvi
d’escenari durant la conjuntura bèl·lica no impedí a Ignasi seguir amb
algunes de les seves activitats, tal com explicava en una carta posterior als seus fills, als quals els deia que l’any 1812 l’assaltaren quatre
lladres pels plans de Granyena, quan portava 300 unces d’or dins de
tres càrregues de sabó de pedra, comprat a Tàrrega.12 Com que l’estada

8. Segons consta en els llibres sagramentals de la catedral de Barcelona, Joan
fou batejat el 8 d’abril de 1807. Foren padrins l’avi matern, Joan Agrafel, rellotger, i
l’avia paterna Antònia Girona i Targa, muller d’Antoni Girona, botiguer. ACB, Llibres
sacramentals. Baptismes, 1807-1813, foli 3.
9. M. Remisa assenyala que, a causa de la invasió napoleònica, en el cas de
Barcelona “l’emigració iniciada l’estiu de 1808 va deixar la població en menys d’una
quarta part de la que havia tingut”. M. Remisa (1995), p. 390. Sobre l’ocupació francesa,
vegeu també J. Mercader i Riba (1978).
10. El naixement de Maria Girona i Agrafel està registrat en els llibres índexs
dels registres parroquials de Tàrrega, però no en el llibre de baptismes, que és incomplet.
APT, Llibre índex de baptismes.
11. M. Mercè Girona tampoc no consta en els llibres de baptismes de Tàrrega.
Però en els documents notarials s’indica que era nascuda a la vila, tot i que no he
pogut determinar amb exactitud l’any del naixement. En els capítols matrimonials de
1832 s’afirma que tenia més de vint-i-dos anys i menys de vint-i-cinc. L’abril de 1867, en
l’escriptura de liquidació de béns del seu pare s’indica que en tenia cinquanta-set, però
en una carta de pagament del març del mateix any consta amb cinquanta-cinc. AHPB,
notaris: J. Prats, 1832; J. M. Planas i Compte, 1867; I. Carner, 1867.
12. AG, Correspondència, 1853.
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a la vila coincidí amb la mort del seu pare, Josep Antoni, amb tota
probabilitat Ignasi devia fer-se càrrec, provisionalment, de la botiga i
els negocis que s’hi relacionaven.
Però així que les tropes franceses abandonaren Barcelona, la família tornà a la capital, on l’agost de 1814 va néixer Antònia Girona
i Agrafel. A partir d’aleshores s’operaren canvis importants en la vida
d’Ignasi. Morí la seva esposa i el deixà amb tres fills, el major dels
quals, Joan, tenia poc més de set anys. Ignasi devia sospesar la necessitat de contraure aviat un segon matrimoni, de manera que optà
per casar-se amb Rita Agrafel, germana de la seva difunta esposa. Es
donava la circumstància que durant aquests anys Rita havia perdut
la seva família —els pares i els germans—, havia substituït la seva
germana en els drets successoris13 i compartia amb Ignasi i els seus
nebots el domicili familiar. Encara que ignoro els termes econòmics
en què es pactà l’enllaç entre Rita i Ignasi Girona, tot indica que amb
aquest matrimoni els nous cònjuges evitaven la segregació de la família
i la dispersió del patrimoni, alhora que asseguraven la protecció dels
fills d’Ignasi. Atès el grau de parentiu —Rita i Ignasi eren cunyats—,
calgué esperar la dispensa papal requerida en aquests casos i, un cop
aconseguida, es formalitzà l’enllaç.
Enumerar les circumstàncies pràctiques que afavorien aquest matrimoni no exclou l’avinença, o l’afecte mutu, entre els nous esposos.
De fet, en els quinze anys següents a l’enllaç, Ignasi i Rita tingueren
vuit fills. En sobrevisqueren cinc: Manuel, Ignasi, Esperança, Jaume
i Casimir.14 En dos matrimonis Ignasi Girona sumà dotze fills, amb
intervals intergenèsics d’entre dos i cinc anys. Aquesta actitud demogrà13. Mort el seu fill, Joan Agrafel expressà en les disposicions testamentàries la
voluntat que en cas de morir sense fills en edat de testar també la seva filla Antònia,
esposa d’Ignasi Girona, l’herència universal dels seus béns recaigués en Rita. AHPB,
notari J. Quintana, 1807.
14. Manuel Girona va ser batejat pel domer de la catedral de Barcelona l’1 de
gener de 1817; segurament fou anomenat així per la coincidència del naixement amb el
dia onomàstic. Foren padrins Antoni Mitjana, comerciant, i Margarida Ramon, esposa
de Gaspar Ramon, sastre. ACB, Llibres sacramentals, Baptismes, 1814-1818, foli 133.
Ignasi Girona fou batejat l’1 de novembre de 1819. Li foren padrins els mateixos que
ho havien estat del seu germà Manuel, ACB, Baptismes, 1818-1820, foli 101. Esperança
Girona fou batejada el 2 de gener de 1821, ACB, Baptismes, 1820-1825, foli 29. Jaume
Girona va néixer el 25 de juliol de 1826, i fou batejat el mateix dia, també coincidint amb
l’onomàstica. Li van ser padrins els seus germans Manuel i M. Mercè, ACB, Baptismes,
1826-1827, foli 45. Casimir Girona, nascut el 5 de març de 1834, fou batejat el mateix
dia, amb el nom que en el santoral se celebrava el dia anterior, i li foren padrins els seus
germans Joan i Antònia, ACB, Baptismes, 1833-1836. Els altres fills que no arribaren a
l’edat adulta foren M. Dolors, Rita i Isaac, nascuts respectivament el 1828, el 1830 i el
1832. ACB, Llibres sacramentals, Baptismes, 1828-1830 i 1830-1832.
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fica guardava moltes similituds amb la dels seus ascendents familiars i
s’allunyà, en canvi, de la que tindrien en el futur els seus descendents.
Però els canvis en la vida familiar no foren els únics que protagonitzà Ignasi. Liquidat el negoci de Tàrrega amb la venda de la casa i la
botiga, tancà definitivament el capítol obert a la vila per les primeres
generacions de la família i continuat també pel seu pare. Superades les
crisis que en el tombant de segle havien afectat profundament l’economia catalana, el país recuperava el dinamisme que havia caracteritzat
la segona meitat del Set-cents, i a Barcelona Ignasi Girona, sense variar substancialment la naturalesa de les activitats professionals, pogué
diversificar més els negocis i, sobretot, realitzar-los en major escala. El
món sorgit de la guerra napoleònica conservava encara molts elements
de l’Antic Règim, i Girona demostrà interès en diversos camps que li
procuraren els primers capitals importants. Inicià una etapa caracteritzada per una multiplicitat d’operacions mercantils, que aprofitava les
possibilitats de guany tant en l’antic ordre socioeconòmic que s’estava
desfent com en el nou que s’estava gestant. Aquesta actitud és reveladora de la ductilitat i l’adaptabilitat de la burgesia catalana sorgida
del creixement econòmic del Set-cents.
Durant els anys vint —tal com havia après a Tàrrega—, Ignasi
Girona es dedicà bàsicament a activitats financeres i comercials: els
préstecs a particulars, la compra de títols del deute de l’Estat, l’arrendament de drets senyorials, la comercialització de productes, la compra de béns afectats per processos d’endeutament o bé desamortitzats
durant el Trienni Constitucional... foren els seus negocis més habituals.
Inscrit com a comerciant matriculat en el llibre de la Junta de Comerç
el 1828,15 també féu alguna incursió en el camp de la indústria amb
l’establiment, junt amb el seu germà Ramon, d’una fàbrica de pintats
d’indianes, negoci que no devia resultar-los estrany del tot atesa la
tradició familiar de botiguers de teles.
Quan els seus nois començaven a entrar en l’edat adulta, Ignasi
Girona ja havia aconseguit acumular un capital considerable. Aquests
dos factors, units a les expectatives de desenvolupament econòmic que
es respiraven al país, el decidiren a afrontar un canvi d’estratègia en
la direcció dels negocis. El 1839 liquidà la seva pròpia casa de comerç16 per constituir amb els seus fills, i la col·laboració d’un soci de
15. La inscripció data del 24 d’abril de 1828. Llibre de matrícula de comerciants,
1758-1828. Biblioteca de Catalunya (BC), fons de la Junta de Comerç, registre 256, foli 83.
16. Ell mateix donava notícia d’aquesta liquidació, l’1 de novembre de 1839, en
la comunicació adreçada al Tribunal de Comerç sobre la constitució de la nova societat
mercantil: “La liquidación de mi casa de comercio que ha cesado en esta misma fecha
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confiança, Joan Baptista Clavé, la societat mercantil Girona Germans,
Clavé i Companyia. El despatx de la societat s’establí en el seu domicili
particular i, sota l’arbitri del pare, la família esdevindria la base d’un
procés de constitució de companyies que ell mateix i els seus contemporanis anomenarien la casa Girona i que amb el temps es configurà
amb capital exclusivament familiar.
La casa fou un element globalitzant al servei de la família que,
en termes econòmics, serví per a articular una complexa xarxa d’activitats i, en termes socials, constituí el punt de referència i de prestigi
per a identificar els seus membres. Com a eix vertebrador dels negocis
amb totes les seves connotacions socials la casa Girona de Barcelona
reemplaçà la casa-botiga de Tàrrega. L’empresa es liquidà el maig de
1867, només quatre mesos després de la mort d’Ignasi, i ja no es tornà
a constituir mai més amb un caràcter tan extens en termes familiars.
Un indicador de la progressió social i econòmica que experimentà el grup familiar són les activitats i els negocis en què participà
la casa Girona durant la seva existència de vint-i-cinc anys: comerç,
assegurances, finances, indústria, construcció de carreteres, de la xarxa ferroviària i de diversos edificis emblemàtics i singulars foren els
distints camps en què destacà la companyia constituïda pels Girona.
Tot i que les principals operacions coincidiren amb els darrers vint
anys de la vida d’Ignasi, i que la direcció i administració de les societats recaigué en els seus fills, el pare jugà un paper determinant en
l’organització dels negocis i guià algunes de les empreses de major
envergadura, com succeí amb la construcció del Canal d’Urgell. Casa
i família significaren per a ell la base de la preeminència social i el
poder econòmic i, mentre visqué, no renuncià ni a la direcció del grup
familiar ni al govern de la companyia. Sovint, en la correspondència,
oferia recomanacions sobre els negocis, opinava quant a disposicions
domèstiques i, tot i la maduresa dels fills, no els estalviava consells.
Procurà que la seva família disposés de les comoditats pròpies dels
grups benestants, però educà els fills amb exigència i austeritat, i es
preocupà que rebessin estudis i instrucció amb el ferm propòsit que
s’introduïssin aviat en el món dels negocis. Amb les filles mantingué
una actitud protectora i s’esforçà perquè els gendres, integrats a l’òrbita de relacions familiars, tinguessin el seu suport. El motiu d’aquest
comportament, cal atribuir-lo, en part, al caràcter patriarcal que Ignasi
conferí a la família. També és possible que el seu temperament decidit

corre a mi cargo y al de mi hijo Manuel bajo la firma de Ignacio Girona en liquidación.”
AG, Correspondència, 1839.
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i la pròpia experiència vital —no exempta de dificultats— determinessin l’esperit de direcció que el caracteritzà, així com el fet que fins al
darrer moment de la seva llarga vida conservés una salut excel·lent,
torbada només per una lleu sordesa.
Per preservar l’harmonia familiar i evitar l’enfrontament dels seus
descendents a causa del traspàs del patrimoni després de mort, decidí dividir els seus béns en vuit parts proporcionals, corresponents a
cadascun dels seus fills o, en cas de mort d’aquests, als descendents.
Conscient que amb aquesta decisió trencava una llarga tradició familiar
que durant generacions s’havia regit, com en moltes famílies catalanes,
per la institució de l’hereu, cedí simbòlicament les finques rústiques
de Tàrrega, les úniques que havia heretat, al primogènit: “A mi hijo de
mayor edad, Juan, le he cedido gratis, para que se conserve la memoria mía y de nuestros progenitores dos piezas de tierra, eras, pajar y
algunos pocos y pequeños censos que heredé...” Es tractava del llegat
que Ignasi havia rebut del seu pare, i que pertanyia a la família Girona
des de mitjan segle XVIII. Tret d’aquesta petita part, Ignasi Girona repartí
la resta del patrimoni entre els seus fills en termes d’igualtat, amb la
particularitat que, anys abans de la seva mort, procedí a un seguit de
donacions entre vius a canvi de la percepció anual d’una pensió sobre
el valor dels béns donats. És a dir, aquest sistema de cessió implicava
que els descendents rebrien, en vida del pare, una part de l’herència
a compte del que els correspongués una vegada mort.
És possible que Ignasi Girona optés per aquest repartiment tan
peculiar pel temor que un sistema diferent fos causa de disputes familiars. Anys abans, a causa del repartiment entre els fills del capital
que el pare posseïa en la societat familiar Girona Germans, la família
passà una etapa de desavinences per l’enfrontament amb Pau Henrich,
vidu d’Esperança Girona i Agrafel. El conflicte es desencadenà amb
la mort d’una de les filles d’Henrich. L’administració del capital i els
guanys que Ignasi havia cedit als néts —per la mort de la seva filla
Esperança— recaigué en el seu gendre, el qual no complí les condicions
pactades en la donació. L’afer no solament afectà les relacions familiars,
sinó que es contagià a la companyia comercial atès que mentre durà
l’enfrontament Henrich s’oposà, sistemàticament, a signar liquidacions,
inventaris i balanços. A causa de l’estret lligam entre casa i família el
conflicte, a banda del perjudici causat a l’empresa —al qual em refereixo
més endavant—, afligí amargament el patriarca perquè, segons ell, la
conducta d’Henrich significà “desvirtuar mi donación que es el acto
más meritorio que he hecho en toda mi vida del que estoy orgulloso”.17
17. AG, Caixa 2. Nota manuscrita d’Ignasi Girona i Targa, 1864?
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Quan Ignasi Girona tenia més de setanta anys i els seus fills es
feien càrrec de la gestió dels negocis, prengué el costum de passar
els mesos de primavera, i bona part de l’estiu, en una finca dita “la
Granja”, situada al terme d’Artesa de Segre, que tenia en copropietat
amb un dels seus socis. Els orígens familiars d’Ignasi van pesar en el
fet de mantenir un vincle permanent amb les terres de Lleida, però
la seva conducta sempre estigué determinada per la possibilitat de
fer negocis. Girona coneixia la importància de la relació que algunes
zones agràries de la Catalunya interior tenien amb les zones industrials del país. Els intercanvis d’Ignasi estigueren sempre vinculats amb
l’Urgell: arrendaments, proveïments a les tropes, adquisició de finques
desamortitzades i comercialització de productes agraris foren operacions freqüents.
Aquest factor és important per entendre com la burgesia catalana gestà un projecte global de creixement econòmic. Ignasi Girona
estava convençut que el progrés del país passava, necessàriament, pel
desenvolupament agrari. Sabia, per experiència pròpia, que les operacions comercials de productes agraris reportaven capitals importants.
En aquest context, quan es recuperà l’antic projecte de subministrar
aigua a les planes de l’Urgell, es preparà per esdevenir-ne un dels majors propietaris i l’impulsor més ferm. Quan la casa Girona culminà
totalment la construcció de l’obra, Ignasi va veure com l’aigua regava la
finca més gran que posseïa a l’Urgell, el Castell del Remei, de gairebé
mil jornals de terra. Aquesta fou l’única propietat que no cedí en vida
als fills, sinó que se’n reservà la titularitat fins al final “para llevarla
por administración, a fin de no estarme enteramente ocioso”. No hi
estigué: amb més de setanta anys seguí, ininterrompudament, sobre
el terreny les obres de construcció del canal, i substituí les estades a
Artesa pel Castell.
Contràriament al que havia succeït amb els seus ascendents de
Tàrrega i al destacat paper polític i social que tindrien alguns dels
seus fills i néts, Ignasi no participà en institucions polítiques ni ocupà
càrrecs de relleu dins l’àmbit social i cultural del país, encara que, des
de l’Urgell, es relacionà sovint amb individus que es dedicaven a la
política activament. L’únic espai en què tingué una presència constant
a Barcelona fou el Cercle del Liceu, atès que en fou soci fundador des
del 1847. La casa Girona fou la societat creditora per a la construcció del teatre, però el vincle de la família amb la institució no fou només
d’ordre econòmic. Tal com explico més endavant, l’insòlit projecte de la
seva construcció fou promogut dels Girona, i la ràpida reconstrucció,
després del primer incendi el 1861, es degué a l’afany que la família
tingué per la supervivència del teatre.
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Ignasi Girona i Targa morí a Barcelona el 19 de gener de 1867
als vuitanta-cinc anys. La mort el sorprengué en les mateixes circumstàncies que havien caracteritzat la seva vida: ple de salut i activitat. Un
mes abans patí un desmillorament que fou succeït per un restabliment
que semblava complet. Els fills es congratulaven del guariment del
pare sense presagiar el futur desenllaç.18 Per aquest motiu el certificat
de defunció indica que morí de “mort natural”, sense rebre els sants
sagraments.19 En el darrer testament, atorgat l’any anterior, tal com
havia anunciat, instituí hereus universals els seus set fills vius, amb la
condició que cedissin una setena part de la seva porció als marmessors,
per a destinar-la als néts, fills de la difunta Esperança Girona i Agrafel. Amb aquesta conducta testamentària, en què Ignasi fragmentava
en parts iguals el patrimoni, demostrava la seva especial preocupació
perquè cap dels descendents no es veiés desfavorit respecte als altres
en el repartiment de l’herència paterna, amb l’excepció simbòlica —per
no trencar la tradició testamentària catalana de l’hereu— de cedir al
primogènit els béns heretats de Tàrrega.
L’import total de l’herència deixada pel pare —sense fer cap valoració de les finques de Tàrrega— equivalia a més de tres milions de
pessetes, comptant el capital comercial que uns anys abans, el 1855,
havia repartit entre els fills. Hi ha dos aspectes essencials que s’han
de tenir en compte per a interpretar correctament la importància del
llegat material que deixava Ignasi Girona: cap dels béns valorats en
l’inventari no havia estat heretat, i en relació amb la naturalesa de la
fortuna, gairebé la meitat corresponia al capital comercial.20 Però Ignasi, a part del que deixava als seus fills, cedí objectes i quantitats de
diners a altres persones relacionades amb ell, principalment familiars
i servents. Donà tota la roba als seus criats, i entre germans, nebots,
cosins, cosins polítics i assistents —36 individus— es repartiren més
de 5.000 duros, segons les disposicions testamentàries.21 També deixà
prop de 1.000 duros a congregacions i germandats de beneficència,22 i
18. El 19 de desembre de 1866, Jaume Girona escriu, des de Madrid, al seu pare:
“Mi querido padre: por los hermanos que me han tenido frecuentemente al corriente del
curso de la enfermedad de V. he sabido también su completo restablecimiento gracias a
su privilegiada naturaleza y muy principalmente a la señalada protección de la Virgen
del Remedio...” Uns dies més tard, el 23 de desembre, en una carta de Jaume tramesa al
seu germà, Manuel Girona, indica: “Querido hermano: por tu muy grata del 21 corriente
veo con gusto que ya padre está completamente de alta.” AG, correspondència, 1866.
19. AHPB, J. M. Planas i Compte, 1867.
20. A la pàgina 215 el lector trobarà l’anàlisi de la formació, constitució i evolució del patrimoni d’Ignasi Girona i Targa.
21. AHPB, notari I. Carner, 1867, 1a Part.
22. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1866.

ELS GIRONA. LA

GRAN BURGESIA CATALANA DEL SEGLE XIX

65

manà que es destinessin 18.000 rals a la celebració de 2.000 misses i
aniversaris oficiats, preferentment per a sacerdots pobres. Creient i auster, disposà que les seves restes mortals fossin enterrades a terra, i no
en nínxol, sepultura o panteó, i que en les exèquies fúnebres s’evités
tota ostentació.
Tot indica que fins al darrer moment Ignasi es veié com l’ànima de la casa Girona. Consolidada la posició, esdevingué el punt de
referència de la seva extensa família, amb la qual, pel seu prestigi i
influència, tingué una relació cordial i protectora, sense renunciar mai
al seu sentit d’autoritat. Aquesta actitud, la mantingué també amb
els germans, Ramon i Gaspar, als quals defensà i afavorí segons les
necessitats. A Gaspar, militar liberal durant el Trienni, li donà suport
en les diligències que el Tribunal de Purificació li exigí una vegada
restaurat l’absolutisme,23 i també l’ajudà econòmicament. Nascut a
Tàrrega el 1785, Gaspar seguí la carrera militar i fou tinent coronel
i capità d’infanteria. En la correspondència amb Ignasi es planyia de
l’escàs reconeixement de la seva tasca militar i indicava: “yo he sido
recomendado al gobierno más de una vez pero me voy desengañando,
porqué el valor y serenidad, sin el favor, intriga y adulación vale muy
poco”.24 No es casà mai i passà els darrers anys de la seva vida a Tàrrega, on morí el 30 d’agost de 1858.25 Amb l’altre germà, Ramon, que
s’establí a Barcelona, Ignasi s’hi associà en diversos negocis, li prestà
algunes quantitats de diners sense demanar-n’hi el retorn, i li mostrà
la seva aprovació quan contragué matrimoni.26 Amb les germanes i els
cunyats de Tàrrega, Ignasi Girona hi mantingué una relació permanent,
reforçada sovint per la participació en alguns negocis relacionats amb
l’Urgell. No es estrany que aquest sentit extens i troncal que Ignasi
tenia de la família quedés plasmat en les disposicions testamentàries.
És evident que Ignasi Girona tramà una complexa xarxa de relacions que incloïen tant els qui estaven units per consanguinitat com
els qui per causes professionals, ja fossin socis o servents, havien collaborat en l’esfera econòmica familiar. Després de la seva mort, Manuel
23. A causa d’haver format part de l’exèrcit liberal, el 1824 rebé una llicència
indefinida que, entre 1825 i 1829, el portà a un llarg procés per obtenir l’expedient
de purificació que anul·lés la sentència. L’afer es degué resoldre satisfactòriament atès
que el 1834 es trobava de nou incorporat a l’exèrcit. AG. Correspondència, expedient
Gaspar Girona.
24. AG, Correspondència, 1834.
25. APT, Llibres de registres parroquials.
26. Ramon Girona es dedicà també a activitats comercials i industrials; quan
tenia més de quaranta anys es casà amb Àngela Font, amb la qual tingué dos fills: M.
del Remei, de la qual Ignasi Girona fou padrí de bateig, i Joan.
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Girona succeí el pare en la tasca de regir el destí familiar. Però les
característiques de la família, i de l’època, havien canviat i, malgrat
la preeminència moral i econòmica que Manuel assolí entre els qui
formaven part del cercle familiar, les connexions entre consanguinis,
socis i col·laboradors es modificaren, amb trets diferents respecte a la
generació anterior, tan condicionada per l’enèrgica i singular personalitat del pare.
EL

MÉS ESTRANGER DELS

GIRONA, JOAN GIRONA

I

AGRAFEL

La trajectòria vital de cadascun dels cinc nois d’Ignasi Girona
estigué marcada per la ferma influència del progenitor. Que Joan, a
diferència dels altres nois, fos fill de la primera esposa del pare repercutí en la naturalesa de les relacions internes entre els components de
la família. Però hi hagué altres factors, probablement de major transcendència, que en el cas de Joan estaven vinculats al llarg període de
temps que residí a l’estranger.
Era a mitjan abril de 1824. Feia just una setmana que Joan Girona havia complert els disset anys. A casa hi tenia cinc germans
més, dos dels quals eren nois, Manuel i Ignasi. A la família materna,
probablement d’ascendència suïssa, l’avi i el besavi de Joan havien
estat rellotgers. El país, i Barcelona, passats ja alguns anys d’ençà de
la guerra napoleònica, es recuperava demogràficament i econòmica.
El pare, assentat a la ciutat i dedicat principalment a negocis comercials i financers, havia aconseguit acumular uns quants milers de lliures, tot i que encara no gaudia de la solidesa econòmica que assoliria
posteriorment. El futur, després de la profunda crisi econòmica del
tombant de segle i del desgast per les guerres contra França i Anglaterra, es percebia incert. En aquest context, la continuïtat de l’ofici de
rellotger probablement fou vista per la família com la millor opció
professional per al primogènit. Ignasi Girona decidí que el seu fill gran
adquirís la millor formació tècnica possible, motiu pel qual l’envià a
Suïssa. El destí triat per a Joan fou les Bayards, un llogarret de la
vall de Verrières, a pocs quilòmetres de Neuchâtel, capital del cantó
homònim, on des del segle XVIII s’havia desenvolupat una indústria especialitzada de rellotgeria.27 Joan era un noi aplicat. Durant cinc anys
aprengué rellotgeria, alemany, francès, anglès, matemàtiques i dibuix.
Abans de deixar el país passà uns mesos a Ginebra per a perfeccionar
27. Sobre el procés de formació tècnica que Joan Girona seguí a l’estranger,
vegeu J. Nadal i F. Domènech (1994), p. 345-359. L’article està basat en la correspondència mantinguda amb la Junta de Comerç, conservada a la Biblioteca de Catalunya.
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la tècnica adquirida, i amb vint-i-un anys no tornà a Barcelona, sinó
que es dirigí a París per a completar estudis de mecànica, dibuix lineal
i geometria descriptiva. Envià al pare proves dels seus coneixements:
algunes obres de rellotgeria i el dibuix d’una maquineta de vapor en
la qual treballava. També es dedicà a la construcció d’una premsa i un
molí hidràulics, a més del muntatge i manteniment d’algunes fàbriques
de filats. L’estada de Joan a París durà més d’un any i costà a Ignasi
Girona més de 7.500 francs. Això el decidí a sol·licitar a la Junta de
Comerç, que tenia una antiga trajectòria de pensionistes a l’estranger,28
i de l’escola de dibuix de la qual Joan havia estat alumne, una ajuda
econòmica que permetés continuar la formació del jove.29 La junta li
concedí 6.000 rals que Ignasi Girona estimà insuficients. Per aquest
motiu s’adreçà a Manuel Matheu, agent seu a Madrid, per a saber si
podia comptar que el Govern concedís al noi una pensió complementària, ja que la despesa requerida superava les seves possibilitats per
garantir la continuïtat de la formació de Joan a Anglaterra: “... pasará
en Inglaterra, entrarà en los talleres mecànicos y robará (permítame
hablar así) cuanto pueda de aquella indústria para trasladarlo a la
nuestra, por lo que serían insignificantes los 6.000 r. y yo no estoy en
estado de sufragar gran cosa. Si contra mis esperanzas el gobierno de
S.M. no adjudica a mi hijo con otra pensión (...) mi hijo no pasará a
Inglaterra y el viaje de París a esa corte (dejando aparte los buenos
amigos que ha adquirido) sería perjudicial a su misma educación mecànica pues tendría de menos lo que en él ha gastado...”30
L’ajuda fou concedida i el 1830, abans de desplaçar-se a Anglaterra, Joan passà uns mesos a França, on visità diverses fàbriques
d’indústria tèxtil i metal·lúrgica. L’octubre marxà a Londres i, a principi
de 1831, s’instal·là a Birmingham, centre especialitzat en metal·lúrgia
i construccions mecàniques. Tot i quedar-s’hi diversos mesos i informar la Junta de Comerç sobre la seva activitat, la remesa de resultats
concrets es demorà, fet que desconcertà la família de Barcelona, atès
que ningú —ni els socis del pare, ni els germans, ni els cunyats— no
qüestionava el talent de Joan. El mes de juliol, mentre el pare es
trobava a l’Urgell atenent alguns negocis, Antoni Mitjana, soci i amic
de la família féu saber a Joan que: “Aquí tratan de proveer la cátedra

28. La tradició de la Junta de tenir pensionistes a l’estranger arrencava ja del
Vegeu R. Fernández (1987), p. 911-930.
29. L’Arxiu Girona conserva l’original manuscrit de la instància adreçada a la
Junta de Comerç amb data del 13 d’agost de 1829. AG, Correspondència, 1929.
30. L’esborrany de la carta fou escrit per Ignasi Girona entre els mesos de desembre de 1829 i març de 1830. AG, Correspondència.
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de Mecánica y como seguramente será por oposición no dejará de
haber muchos pretendientes, pues es un bocado muy bueno que es
preferible a que a uno le dieran 30.000 libras de capital (...) Yo creo
que no hubieran tratado jamás por oposición si tu hubieras sabido
ganar la voluntad de la Junta dándoles a menudo noticias interesantes de agricultura e industria, mandando algunos dibujos o planos
de máquinas o instrumentos con algunas observaciones tuyas a fin de
mostrarles tu agradecimiento (...) Si Mercedes hubiese estado en tu
lugar no (se) le habría escapado (...) En esta Provincia lo esencial es
conocer la maquinaria y conocimientos de los hilados, tejidos y pintados de algodón y lana que es de lo que vive la mayor parte (...) Tu
primera carta cuando regresaste a París fue del 12 de mayo y la última
del 23 de octubre, y en todo este tiempo ningún resultado vimos (...)
Yo creo que más conocimientos útiles podrías adquirir en Manchester
que en Liverpool”.31
Pel to, els retrets de Mitjana bé haurien pogut ser els del seu
pare. En l’enviament més immediat adreçat a la Junta, Joan incorporà
alguns dibuixos i es comprometé a enviar-ne més; també es desplaçà
a Manchester el 1832, per a introduir-se en la manufactura del cotó.
Mentrestant, a Barcelona, i contra els pronòstics de Mitjana, els darrers
mesos de 1831, l’afer de la càtedra de Mecànica la Junta el resolgué
per nomenament directe. L’afortunat fou Hilarión Bordege, madrileny
establert a París i format a les fàbriques angleses i franceses.32 Ignasi
Girona no acceptà una decisió que anava contra la normativa d’assignació de les càtedres. Per mitjà dels seus agents a Madrid,33 presentà
un memorial al rei al mateix temps que recomanava a la Junta que
tingués present Joan Girona si la càtedra s’atorgava per oposició. A
Madrid, les gestions tingueren efecte: el ministre d’Hisenda s’adreçà a
la Junta demanant explicacions sobre l’afer, transmetent el malestar
de la Corona i ordenant la suspensió dels ensenyaments de mecànica.
Segons indiquen J. Nadal i J. Domènech, allò que molestava a Madrid
“no és la manera com s’ha proveït la càtedra barcelonina de Mecànica,
sinó l’existència mateixa de l’establiment”.34 Naturalment, les gestions
fetes a instància d’Ignasi provocaren a Barcelona el malestar de la Junta.
Els agents de Madrid s’adreçaven a Girona en aquests termes: “Siento
que esa R. Junta haya llevado a mal que usted hubiese presentado

31. AG, Correspondència, 27 de juliol de 1831.
32. J. Nadal i F. Domènech (1994), p. 351 i següents.
33. Durant els anys trenta els agents d’Ignasi Girona a Madrid eren Pedro del
Muro i Juan José Anzizu, marit aquest darrer de Mercè Girona i Agrafel.
34. J. Nadal i F. Domènech (1994), p. 353-355.
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memorial al rey pidiendo una cosa tan justa, pero ella se desenfadaría mayormente si Juan hiciese alguna cosa para su aprobación. Ayer
hablábamos de esto con Muro y dijo que sentía mucho que no llegara
el dichoso puente, pues así se podía pedir prórroga de dos años...”35
Després de 1831 no hi ha cap altra al·lusió, en la correspondència familiar, a l’afer de la càtedra, que ocupà finalment Bordege. Joan
tornà d’Anglaterra el 1833 i s’esforçà a posar en pràctica la formació
adquirida a l’estranger. Antoni Mitjana s’adreçava a Ignasi en aquests
termes: “Mucho me alegro que produzca un buen resultado la idea que
ha formado Juan para prensar papel (...) y la máquina para ladrillos,
pues si van bien siempre dará crédito a Juan para otras cosas”.36 I també
Muro, l’agent de Madrid, felicitava el pare pels èxits del fill: “Mucho
celebro las satisfacciones que ahora le causa a usted D. Juanito y así
lo esperaba yo de él, y que habrá de aprovechar los cuatro años que
se ha llevado por los países extranjeros en donde habrá visto mucho y
bueno (...) estoy seguro de que irá contento a la Bélgica porqué tiene
genio de viajar y como es aplicado en todas partes aprenderá.”37 La
correspondència familiar dóna notícia que els anys posteriors Joan
s’ocupà del muntatge de diverses fàbriques en algunes de les viles que
participaven en el procés industrialitzador del Principat, com Terrassa,
Sabadell, Vilanova i Manresa, i que residí a Barcelona fins al 1838.
Però el 1839 es produí un gir decisiu en la trajectòria professional de Joan. A instància del seu pare, es traslladà a Lleida per a fer-se
càrrec dels negocis comercials i agraris del progenitor. A Lleida Joan
no tindria cap possibilitat d’exercir com a tècnic industrial, perquè la
ciutat i les seves comarques havien quedat al marge del primer procés
industrialitzador. Per aquests fets J. Nadal i F. Domènech interpreten
que Joan Girona, descoratjat per l’afer de la càtedra, renuncià voluntàriament a l’aplicació pràctica del bagatge tecnològic adquirit i que,
malgrat els intents del pare de retornar-lo a Barcelona, el pare es rendiria a la tossuderia de l’hereu: li llegaria en testament les finques de
Tàrrega i acabaria “consagrant la vocació agrícola o la traïció industrial
del seu noi gran”.38

35. AG, Correspondència. Carta de J. J. Anzizu a Ignasi Girona, datada a Madrid
el 10 de desembre de 1831.
36. AG, Correspondència, carta d’A. Mitjana a I. Girona, datada a Tàrrega el 9
de març de 1934.
37. AG, Correspondència, carta de P. del Muro a I. Girona, datada a Madrid el
22 de març de 1834.
38. A partir de l’article de J. Nadal i F. Domènech, defensen també aquesta
hipòtesi F. Cabana (2002), p. 10, i Y. Blasco (2005), p. 116.
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Discrepo. Les raons i les circumstàncies per a l’establiment de
Joan a Lleida foren més complexes. Dels documents notarials i la correspondència familiar no es pot deduir que el noi contravingués la
voluntat del pare. No descarto que l’afer de la càtedra de Mecànica
colpís les esperances de Joan, i de la família, respecte a una col·locació
professional immediata en tornar de l’estranger, però els Girona s’adonaren molt aviat que, tot i les gestions fetes a Madrid, la decisió de
la Junta no els seria favorable. Tanmateix confiaven que disposaria
d’altres oportunitats per exercir la seva professió, i l’aplicació de Joan
en tornar no indica que pensés en una renúncia. D’ençà que el noi
havia marxat a Suïssa el 1824, Ignasi Girona i Targa havia començat a
consolidar la seva fortuna i, atret per la comercialització de productes
agraris i per la possibilitat de desfer-se de paper del Deute, destinà
part del capital a l’adquisició de diverses finques. El seu interès obeïa,
lògicament, a l’obtenció de guanys, però també tenia ben present que
el desenvolupament econòmic del país havia de comptar, necessàriament, amb la millora de l’agricultura. Si bé és cert que Lleida restà
al marge de la primera onada industrialitzadora catalana, durant el
segle XVIII la ciutat, i els seus voltants, experimentaren un procés de
creixement econòmic molt notable, marcadament agrari, acompanyat
d’un no menys espectacular creixement demogràfic que, a finals del
Set-cents, darrere Barcelona i Reus, la convertiren en el tercer centre
més actiu i poblat de Catalunya. El caràcter agrari de Lleida no implicà,
per tant, que restés al marge de la dinàmica de transformacions que
afectaven el Principat, sinó que la ciutat i el seu entorn participaren
amb molta energia en la transformació econòmica catalana des de la
seva pròpia especificitat.39
En el trànsit de l’Antic Règim a la societat burgesa, els processos
desamortitzadors que afavoriren el canvi de la propietat resultaren especialment atractius per a comerciants-financers com Ignasi Girona que,
tot i viure a Barcelona, disposaven dels recursos econòmics necessaris.
L’intercanvi de paper del deute de l’Estat, molt devaluat, per les finques
de la desamortització de Mendizábal, Girona el materialitzà bàsicament
entre 1839 i 1844, precisament els anys en què Joan Girona, desplaçat
a Lleida, actuava com a apoderat del pare. Es dóna la circumstància,
a la qual ja he al·ludit, que el 1839 es constituí la companyia Girona
Germans, Clavé i Cia, la primera societat mercantil dels Girona amb
caràcter familiar, la direcció i administració de la qual fou comparti-

39. Sobre el procés de creixement econòmic i demogràfic de Lleida al Set-cents,
vegeu L. Pla i À. Serrano (1995).
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da per Joan i Manuel Girona amb Joan B. Clavé, mentre que Ignasi
Girona hi participà com a soci comanditari. Això em fa desestimar
que Joan Girona actués contra les intencions del pare. Ignasi era un
home de pensament molt ampli, i cal tenir present el seu ambiciós
projecte professional i familiar per a interpretar la conducta de Joan.
Formar part de la burgesia de negocis no significava participar únicament en el món industrial, ni tampoc combatre i marginar la dedicació
agrícola, perquè en cap cas foren enteses per Ignasi com a excloents,
sinó complementàries. L’estada del noi a les comarques lleidatanes es
perllongà amb l’expansió dels negocis familiars. Un procés de vendes i
noves adquisicions de terra amb possibilitat de ser regada per l’aigua
del futur Canal d’Urgell —un projecte concebut per Ignasi Girona i
realitzat per la pròpia societat familiar—, així com la construcció de la
línia ferroviària i diverses carreteres evidencien l’afany dels Girona pel
desenvolupament agrari, amb la confiança que els avenços tècnics —fer
realitat el Canal i la infraestructura viària— afavoririen la funcionalitat
econòmica de les comarques lleidatanes.
Tot i que n’ignoro el motiu, sé que el futur industrial de Joan
Girona es frustrà abans del desplaçament a Lleida i que, en aquelles
circumstàncies, el trasllat a les terres de l’interior fou vist pel seu pare
com una possibilitat, no només per al noi, sinó també per a l’empresa.
Ignasi tenia una visió del creixement econòmic del país molt polièdrica. Ell posà els fonaments de la casa Girona i decidí que el conjunt
de negocis empresos per la companyia, de naturalesa variada, havien
d’estar vertebrats pel sentit unitari que els conferia la família. Val a dir
que Joan Girona, des que marxà de casa per estudiar rellotgeria, passà
més de deu anys a l’estranger, sense conviure amb els seus, interval
durant el qual havien canviat les circumstàncies familiars. En tornar
a Barcelona, el “segon” primogènit del pare, Manuel, tenia ja un camí
marcat en les activitats financeres i comercials i, darrere d’ell, hi havia
tres nois més: Ignasi, Jaume i Casimir. Però no era només la casa de
Barcelona que havia canviat, sinó que l’agost de 1834 Joan tenia ja el
que seria la seva pròpia família: la seva esposa suïssa, Enriqueta Guyé,
del cantó de Neuchâtel, i el seu fill Marcel·lí, també nascut a Suïssa
entre 1833 i 1834.40 Els canvis familiars i la maduració fora de la casa
paterna van condicionar l’ordre de relacions que calia restablir a Bar-

40. Guyé és, encara, un cognom freqüent en aquest cantó de Suïssa. En el petit
cementiri al voltant de l’església de les Bayards, el llogarret on Joan visqué en la seva
estada a Suïssa, hi ha inscrit el cognom Guyé sobre diversos sepulcres del segle XIX.
Del lloc de naixement de l’esposa i el fill de Joan Girona en deixen constància diversos
documents notarials atorgats per Joan Girona a notaris de Barcelona, Lleida i Tàrrega.
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celona. Aquest i altres factors casuals que no descarto devien pesar en
les dificultats per a exercir com a tècnic industrial a Catalunya i que,
plegats, afavorissin la decisió paterna que es fes càrrec a Lleida, en
principi temporalment, dels negocis agraris del progenitor.
Joan Girona actuà com a apoderat del seu pare a Lleida durant
cinc anys, però el 1844 decidí separar-se de la societat familiar. Segons
les escriptures notarials, el motiu de Joan era que “no conveniéndole
pasar a residir en la ciudad de Barcelona acordó con su señor padre
retirarse de la compañía y que en vez de percibir los doce mil quinientos
duros con aumento de los beneficios (...) o deducción de las pérdidas
que pudiesen resultar, recibirá lo que su señor padre le prometió en
el convenio privado que firmaron...”.41 Sospito que la residència fora
de Barcelona no fou l’única causa per abandonar la societat. De fet,
d’ençà que la companyia s’havia fundat el 1839, Joan havia viscut
molt poc temps a la capital catalana. Atès que era soci director de la
companyia, no descarto que en la voluntat de retirar-se hi influís la
dificultat de compartir aquesta funció amb el seu germà Manuel. Tot
i que la casa Girona s’havia constituït per un termini de deu anys, el
pare, per qüestions pràctiques, proposà als altres socis la dissolució de
la societat, la liquidació dels comptes amb el fill gran i la reconstitució
de nou. A Manuel Girona i a Joan B. Clavé els desagradaren els termes
del conveni privat signat entre Ignasi Girona i Joan pel repartiment dels
beneficis, però Ignasi argumentà que l’estratègia era útil “para evitar
por este medio la venta precipitada de las pertenencias sociales que no
fueren de cómoda división”, raó que de bon principi no va complaure
ni a Manuel ni a Clavé, però que “después de varias conferencias se
conformaron”. Dels documents notarials es desprèn un grau de desacord
entre Joan, Manuel i Clavé, que el pare tractava de suavitzar. Resulta
significatiu que pare i fill signessin un conveni privat que excloïa els
altres socis, fet que indica que, malgrat el temperament resolutiu del
pare, Joan, que en força de voluntat s’hi devia assemblar, fermament
decidit a deixar la casa Girona, aconseguí el seu propòsit.
Insisteixo que no sé de tots els motius que impulsaren Joan a
retirar-se de la companyia, per això no en descarto cap. És possible
que amb el rumb que prenien els negocis a Barcelona se sentís desplaçat? Ell, tot i no exercir, era tècnic industrial, la seva família era
suïssa i encara que la relació familiar amb els Girona era bona, era
més intensa amb les germanes de mare, M. Mercè i Antònia. Des de la

41. Escriptura de poders de Joan Girona i Agrafel a Ignasi Girona i Targa. Notari,
Jaume Matarrodona, Lleida, 6 de novembre de 1844.
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fundació de la casa el 1839 la veritable direcció a Barcelona era obra
de Manuel Girona, que, mentre Joan era a l’estranger, havia après al
costat del seu pare els principis bàsics per moure’s hàbilment en la
complexitat del món empresarial, sabia què volia dels negocis i, animat
per les perspectives econòmiques i les possibilitats del país, tractava
d’obrir-se camí sense fer ni un pas equivocat. Però cal tenir present
un factor molt important: l’àrbitre entre casa i família era el pare, i ho
continuà sent fins al final. Per això, quan al cap de deu anys la societat
es reconstituí de nou amb capital exclusivament familiar per la sortida
de Joan B. Clavé, Joan Girona, per decisió expressa del pare, tornà a
la societat familiar. No hi tingué un paper director, però com els seus
germans Jaume i Casimir hi participà fins a la seva dissolució. No
era exactament com en principi havia pensat el pare; això no obstant, era
la fórmula més semblant que, malgrat haver transcorregut deu anys,
Ignasi no havia abandonat, és a dir, fusionar empresa i família.
A Lleida, als anys cinquanta, Joan continuà actuant com a apoderat del seu pare en tota mena d’operacions, especialment en el procés
de venda, entre 1855 i 1859, d’algunes finques adquirides per Ignasi
durant les desamortitzacions. En els documents notarials conservats
a la ciutat, Joan consta com a comerciant, fet que indica que a més
de l’administració de les finques familiars participà en altres activitats
mercantils, amb tota probabilitat relacionades amb l’intercanvi de productes agraris. Vivint a Lleida amb la família, es desplaçava sovint a
altres viles, com Tàrrega i Balaguer, passava temporades a Barcelona,
on tenia una residència, i efectuà diversos viatges a Suïssa. El 1844
fou nomenat diputat provincial de la Diputació de Lleida pel partit
judicial de Vielha, i el 1861 contribuïa per activitats industrials en
el vuitè lloc entre els majors contribuents de tota la província. Joan
Girona complí a Lleida les funcions encomanades pel seu pare, que,
com a mínim, segons consta en els fons notarials, li atorgà poders
de manera ininterrompuda entre 1840 i 1856.42 Quan el 1862, vivint
Joan a Barcelona, Ignasi revocà el darrers poders atorgats al seu fill

42. Els intents per reconstruir la trajectòria de Joan Girona a Lleida a través
de la documentació notarial han resultat dificultosos. La desaparició del fons de l’antic
Registre d’Hipoteques a causa d’un incendi durant la Guerra Civil i les mancances en el
fons notarial de l’Arxiu Històric Provincial de Lleida han obstaculitzat la localització dels
documents, d’alguns dels quals en tinc referència per notaris d’altres llocs. He intentat
suplir aquests embolics i entrebancs amb la consulta dels manuals que es conserven al
referit arxiu corresponents als anys 1844, 1845, 1846, 1848, 1855, 1856 i 1857 i, atesos
els nombrosos i inexplicables buits que presenta el fons en la segona meitat del segle
XIX, amb la consulta exhaustiva de tots els manuals des de 1865 fins a 1895.
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gran, sintetitzà per escrit i de manera concisa el compliment de les
funcions encarregades. Havia enviat el noi a Lleida “para comprar,
vender y permutar cualesquiera predios rústicos y urbanos, alquilar
y arrendar heredades y tierras, cobrar cantidades y otros objetos y
como queda ya realizado el fin que se propuso el señor otorgante,
y por otra parte debe dicho su hijo emprender cuanto antes un viaje
a la Suiza, por tanto declarando expresamente que el referido apoderado ha desempeñado su misión con recomendable celo y lealtad...”.43
El pare reconeixia, per escrit, que el rigor i la lleialtat havien regit la
conducta del seu fill gran.
Tornar a la companyia comercial el 1854 significà per a Joan
Girona implicar-se econòmicament en les operacions més rellevants,
com la resta dels membres de l’entorn familiar. En són signes evidents
l’estratègia matrimonial del seu únic fill, Marcel·lí Girona i Guyé. També
comerciant, per decisió expressa del seu pare, en contraure matrimoni
Marcel·lí participà en el negoci més important de la casa Girona, per
mitjà del dot concedit a la que seria la seva esposa, Victòria Llagostera
i Surís. Quan el 1861 es pactaren els termes del futur enllaç, s’atorgà a
la noia 10.000 duros a compte dels drets legitimaris, però s’especificava
que el seu pare “...en lugar de entregarle los citados diez mil duros, y
en virtud del convenio hecho con ella misma y con sus futuros suegro
y marido, promete el sr. Llagostera invertirlos en la compra de ciento
diez obligaciones del Ferro-Carril de Zaragoza (...) percibiendo el Sr.
donador los cupones vencidos y entregar su importe cada semestre a
su hija, o a los futuros suegro y marido de ésta (...) esta obligación
subsistirá hasta tanto quieran los Sres. padre e hijo Girona...”.44 Naturalment, la garantia de l’import era una finca del mateix valor, i si
moria el pare de la noia abans del lliurament complet, els seus hereus
el farien efectiu als Girona de manera immediata.
Victòria era filla de Daniel Llagostera, comerciant, i Francesca
Surís. Soltera i menor d’edat, tot i residir a Barcelona, havia nascut
com Marcel·lí fora del país, en aquest cas a la ciutat italiana de Civitavecchia, centre comercial i actiu port del Laci, antigament principal
port dels Estats Pontificis. Els joves esposos van acordar viure plegats

43. El document notarial es datat a Barcelona el 10 de novembre de 1862 i
notificat a Joan Girona el mateix dia a casa seva. AHPB, notari J. M. Planas i Compte,
1862, segon volum.
44. Capítols matrimonials signats a Barcelona el 23 de desembre de 1861. A banda
dels 10.000 duros, Victòria Llagostera rebé dos armaris, una calaixera i diverses peces
de roba i de vestir. Joan i Marcel·lí Girona feren un creix a la núvia de 5.000 duros, a
favor dels futurs fills del matrimoni. AHPB, notari M. Soler i Gelada, 1861, volum tercer.
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a la residència familiar de Joan Girona, encara que Marcel·lí podria
disposar lliurement dels guanys del seu propi treball. Si la companyia
decidia separar-se, Joan es comprometia a retornar íntegrament el dot
en “buena moneda metálica” a la parella. Aquesta peculiar transformació del dot de la núvia en quilòmetres de xarxa ferroviària no estava
exempta de coherència; tenia sentit en el particular univers econòmic
que vivien els contemporanis. Tal com han demostrat els treballs de
P. Pascual sobre la construcció i finançament dels ferrocarrils a Catalunya, durant aquests anys la companyia de la línia de Barcelona a
Saragossa, construïda per la casa Girona, hagué de fer front a una gran
demanda de capital. Quan el setembre de 1861 la línia entrà en funcionament (els capítols matrimonials de Marcel·lí i Victòria se signaren
el mes de desembre), “es tenia la convicció que s’havia de convertir
en el principal instrument per a connectar l’economia catalana amb
el mercat interior espanyol”,45 i res feia intuir que els resultats serien
decebedors. Per tant, no és estrany que Joan Girona i el seu fill consideressin la possibilitat d’amortització de les obligacions, àdhuc abans del
total compliment del pacte, perquè creien en les bones expectatives de
l’explotació de l’obra.
Però no fou el cas. La caiguda de les cotitzacions dels valors
ferroviaris va desencadenar la dissolució de la casa Girona el 1864.
Joan va rebre 190.000 duros en la liquidació, que li corresponien com
a soci segons el balanç del capital. Simultàniament, entre 1862 i 1865,
el seu pare decidí fer als seus fills una donació de béns entre vius a
compte dels drets legitimaris una vegada mort. En el cas de Joan, la
cessió es materialitzà el juliol de 1865. A canvi d’una pensió vitalícia
anual del 6% a favor del donador, Joan Girona rebé una finca de 15
jornals de terra de reg anomenada Gualda, amb un molí fariner, situada a l’horta de Lleida i valorada en 400.000 rals.46 Encara que en els
pactes de cessió de béns entre vius Ignasi Girona tractà tots els seus
fills en termes d’igualtat, l’única singularitat fou precisament a favor
del noi gran, a qui, en tractar-se del primogènit i per no trencar la
tradició catalana de l’hereu, cedí gratuïtament les finques rústiques
45. Vegeu P. Pascual (1991), p. 297 i següents.
46. La finca, situada a la dreta del riu Segre, tenia una bassa, un pati-corral i
una séquia que movia les tres moles del molí fariner. Antiga propietat del convent de
Santa Clara de Tarragona, la finca també tenia les dues terceres parts de set censals.
Fou adquirida per Ignasi Girona i Targa i dos socis més, Joan Viladot i Pau Figuerola,
durant el procés de desamortització de Mendizábal. AHPB, notari I. Carner, 1865, segon
volum. Girona n’adquirí la plena propietat i segons paraules pròpies “como funcionava
y las tierras anejas producen” Joan li satisféu “sin la menor rebaja” el 6% convingut en
la cessió. AG, nota manuscrita, 1866?
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de Tàrrega que havia heretat dels seus avantpassats. Atès l’escàs valor
que aquestes finques representaven en relació amb el conjunt del gran
patrimoni del pare, aquest fet s’ha d’interpretar com un gest simbòlic.
Posteriorment, el 1867, Joan comprà a la seva germana M. Mercè un
hort i tres peces de terra situats també al terme de Tàrrega, que la noia
havia rebut per l’adjudicació de l’herència del pare i que no formaven
part del conjunt de béns heretats per Ignasi Girona.47
Es dóna la circumstància que Joan Girona sobrevisqué poc més
de quatre anys el seu pare. A causa d’una malaltia pulmonar morí a
Lleida el 3 de maig de 1871, als seixanta-quatre anys d’edat. El 1859
havia lliurat el seu darrer testament a un notari de Tàrrega.48 Instituí
el seu únic fill, Marcel·lí, hereu universal de tots els seus béns i nomenà usufructuària la seva esposa, Enriqueta Guyé, la qual renuncià
al dret d’usdefruit a favor de l’hereu pocs dies després de la mort de
Joan. Disposà que fossin marmessors els seus cunyats, Joan J. Anzizu,
espòs de M. Mercè Girona, i Pere Rodríguez, marit d’Antònia Girona.
Eren les germanes que Joan tenia per part de mare. Aquesta decisió
indica que, tot i mantenir un bon nivell de relació amb els Girona, en
els assumptes importants preferia les germanes filles de seva mare. És
molt possible que la seva forma de viure, que el portà a desplaçar-se
sovint entre Barcelona, Lleida, i Suïssa, influís en el fet de demanar
que fos enterrat en el cementiri del lloc on ocorregués la mort, i que
les exèquies fúnebres se celebressin segons els costums de la parròquia.
Deixà a l’arbitri dels marmessors la disposició de misses pel descans de
la seva ànima i, seguint la tradició de la caritat cristina, disposà que
es repartissin 1.000 duros entre els pobres. També tingué presents les
persones del seu servei, als quals llegà 100 duros a cadascun. Manà
que la seva criada fos mantinguda “vestida i alimentada” durant tot
el temps que visqués a la casa, i que se li lliuressin 3.000 lliures si es
casava i decidia abandonar la llar familiar. Tots aquests factors indiquen
que, en la generació de Joan, el concepte de família s’havia modificat
respecte a la generació anterior. Encara que el seu testament precedia
cronològicament el darrer que havia lliurat el seu pare, a diferència
d’Ignasi, Joan no feia referència a cap familiar que no fos el seu fill
en relació amb el repartiment del patrimoni. La unitat familiar estava
constituïda per ell, la seva esposa i la família del seu fill, a més d’un
nombre determinat de criats i servents. Es repetia, per tant, el model
de grup domèstic múltiple, però entre consanguinis es limitava als
components de la família nuclear, molt allunyat del sentit extens que

47. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 8 de maig de 1867.
48. El testament data del 29 de gener de 1859. AHCC, notari M. Terez i Pascual.
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havia caracteritzat la família d’Ignasi Girona i Targa, l’ascensió burgesa
del qual implicava una coexistència d’elements que en la generació
següent estava ja superada.
El recorregut vital de Joan Girona indica que, per a ell, la família
i l’empresa —la casa Girona— foren els principals punts de referència
organitzatius que determinaren la seva trajectòria. Encara que, respecte
als altres germans, la formació i l’estada a l’estranger li conferissin un
perfil diferent i peculiar, les relacions familiars i l’activitat professional
revelen una implicació constant en l’esfera social i econòmica dels Girona,
tot i que amb un major grau d’avinences amb les germanes de mare.
No he trobat, entre els documents que es conserven a l’arxiu familiar,
cap al·lusió explícita per part del pare i dels germans a l’existència
concreta de conflictes. Les aliances matrimonials, la participació en
la companyia familiar, les disposicions testamentàries i la transmissió
del patrimoni mostren un conjunt de pràctiques i de conductes que
consoliden la hipòtesi que Joan Girona no restà al marge del projecte
de relacions econòmiques realitzades pels Girona, encara que en l’àmbit
d’actuació professional, i personal, seguís el seu camí particular.
LA

PASSIÓ PEL TREBALL BEN FET,

MANUEL GIRONA

I

AGRAFEL

Vet aquí la descripció de Manuel Girona als catorze anys, feta per
Antoni Mitjana, soci del pare, en una carta adreçada a Joan, mentre
aquest es formava a l’estranger: “Es un muchacho que despliega talento, tienen un genio dócil y como es juicioso se hace estimar.”49 Com
que de tots els descendents d’Ignasi Girona i Targa, Manuel fou el que
adquirí major projecció pública, això contribuí a eclipsar la notorietat
del pare i dels altres germans. Fou el personatge més emblemàtic de
la societat catalana de la seva època, i dels més destacats de l’àmbit
espanyol. Comprendre la significació de Manuel Girona exigeix una reflexió sobre la seva relació amb el context històric, perquè l’enumeració
de trets biogràfics aïllats no il·lustra el seu decisiu procés de formació
ni el peculiar rumb de la seva activitat en les negocis. Figura insigne
en l’esfera econòmica, política i social, al llarg de la seva vida Manuel
Girona ocupà diversos càrrecs i portà a terme nombroses activitats,
tot i que les de major significació foren les que exercí al capdavant
de la casa Girona i les que realitzà com a banquer, ja que fou pioner
i fundador d’un nou i modern sistema bancari, indispensable per a
oxigenar l’irreversible procés industrial que Catalunya havia iniciat al

49. AG, Correspondència, 25 de juliol de 1831.
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segle XVIII. Reflexiu, hàbil, instruït, i organitzat, tenia un temperament
amb poques similituds amb el seu pare, però fou, com ell, un home
d’un individualisme profund, d’un gran pragmatisme i d’una salut privilegiada. Més que cap dels seus germans, seguí les passes marcades
pel seu progenitor i assumí molt aviat el guió de primogènit en l’esfera
del projecte familiar. Des de molt aviat entengué el treball ben fet com
un valor, conducta que, amb tota probabilitat, imità del seu pare.
Tot i ser el segon fill baró d’Ignasi, era també el primer de la seva
segona esposa, Rita Agrafel. Aquesta circumstància, afegida a la llarga
absència de Joan Girona de la llar familiar, beneficià la consolidació
de la seva posició respecte als altres germans. La precoç aptitud que
demostrà pels negocis afavorí la seva situació preeminent al capdavant de la casa i la família Girona, que afermà després de la mort del
pare i conservà fins al final de la seva llarga vida. Durant l’adolescència, de 1825 a 1830, Manuel assistí a una escola de primeres lletres
on, segons el seu propi testimoni, “aprendí aritmética (...) cinco años
consecutivos de contar, leer, escribir, doctrina cristiana y nociones de
geografía, día por día, sin vacaciones en verano o en invierno, ni en
días de mal tiempo”.50 Posteriorment, rebé classes particulars i el seu
mestre es mostrava sorprès i satisfet per l’aplicació que tenia amb les
matemàtiques.51 Entre 1830 i 1831 també seguí classes d’arquitectura a
l’escola de la Junta de Comerç, que impartia l’arquitecte Antoni Cellés,
i seguí l’aprenentatge de matemàtiques amb el seu amic, i futur arquitecte, Josep Oriol Mestres, al qual li encarregà posteriorment el primer
projecte d’embelliment de la catedral de Barcelona.52 Paral·lelament a
la seva instrucció, d’adolescent Manuel Girona no deixà d’acompanyar
mai el seu pare en l’activitat comercial. Per aquest motiu, quan el 1839
Ignasi Girona constituí amb Joan B. Clavé i els seus dos fills grans la
primera companyia amb caràcter familiar, Manuel, que només tenia
vint-i-dos anys, fou designat director i administrador de la societat.
Feia gairebé una dècada que, amb el pare, observava i participava en
les tasques pròpies dels negocis practicats.
Manuel no defraudà. Molt aviat donà mostres del seu talent per
als negocis. Durant l’epidèmia de còlera de 1834 féu una reeixida importació de tubs de plom que recordava posteriorment en aquests termes

50. Diari de sessions del Senat, discurs del 4 de juliol de 1877.
51. AG, Correspondència, 1831. En una carta d’Antoni Mitjana adreçada a Joan
Girona, assegura que Manuel s’aplica molt en les matemàtiques i que el seu mestre està
molt content per la facilitat que demostra.
52. ACB, Memoria sobre la construcción de la fachada de la Catedral costeada
por Manuel Girona. 3 de maig de 1899.
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“...casi tengo afición al cólera desde el de 1834, en que puede decirse
que hice mi entrada en los negocios”.53 Posteriorment, amb vint-i-cinc
anys, des de la casa Girona començà les diligències per a fundar el
Banc de Barcelona, el primer banc de l’Estat amb capital privat, que
no fou autoritzat fins dos anys després, el 1844.54 Com a fundador i
director del banc, Manuel Girona inicià un camí de prosperitat en el
món de les finances. Gràcies a ell, la modernització del sistema bancari
fou una realitat no exempta de crisis i incerteses, inherents a qualsevol
procés de canvi del qual s’ignoren els resultats. La superació de les
crisis econòmiques del segle XIX, però, no féu sinó accentuar el seu
prestigi com a banquer i consolidar la seva rellevància al capdavant
d’una entitat que dirigí durant seixanta-un anys. Paral·lelament, combinà
la gestió del banc amb la direcció de la casa Girona, que endegà els
negocis de més envergadura del país. En els anys de maduresa, Manuel Girona també participà en altres societats financeres, i es mostrà
actiu fins a la seva mort. Entre l’interval de la sol·licitud per obrir el
Banc de Barcelona i la demora del Govern espanyol per a l’autorització, el 1843 realitzà amb èxit una operació amb deute públic que li
serví per a operacions posteriors en aquest tipus de negoci: “Uno de
los primeros buenos negocios que yo hice fue con la deuda pasiva en
Londres en el año 1843; se daban dos meses para la conversión (...)
en cuya conversión yo me gané una diferencia de 50 por 100 en el
precio, puesto que en Londres valía sólo 17 por 100, y, convertida en
deuda interior en España, la vendí al 25 por 100 de valor. Yo por una
casualidad lo supe, y el año 43 me fui a Londres y realicé y repetí en
otros años esta buena operación.”55
Aprovat el reial decret per a la creació del Banc de Barcelona
l’1 de maig de 1844, al cap de quatre setmanes, el 3 de juny, Manuel Girona es casà a l’església de Santa Maria del Mar amb Carolina
Vidal i Ramon. La núvia era filla i germana dels també banquers VidalQuadras. És possible que la proximitat de les dates no fos casual. A
diferència de bona part de la gran burgesia catalana del segle XIX,
l’èxit econòmic dels Girona no estigué relacionat de manera directa
amb la formació d’un gran capital en terres americanes. Cap membre
de la família no s’establí al continent americà per a realitzar activitats
mercantils, pràctica bastant estesa en nombroses famílies dels pobles
i viles del litoral català que, tal com ha estat documentat per diversos
53. Diari de sessions del Senat, discurs de l’1 de juliol de 1892.
54. Sobre l’origen i evolució del Banc de Barcelona, vegeu F. Cabana (1978),
J. Muñoz (1988) i Y. Blasco i C. Sudrià (2009).
55. Diari de sessions al Senat, discurs del 24 de juny de 1890.
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historiadors, determinà l’origen i l’evolució de posteriors fortunes i
negocis, alguns dels quals foren de màxima rellevància al Principat.
L’enllaç de Manuel Girona amb Carolina Vidal, filla i germana d’indians,
degué afavorir les relacions amb alguns dels comerciants, financers i
industrials que sí que tenien en comú els seus vincles amb les Antilles
i que, un cop obert el Banc de Barcelona, els seus capitals hi van tenir
un pes molt important.
Carolina era filla de Manuel Vidal i Quadras, originari de Sitges,
que emigrà a Amèrica amb el seu germà Aleix i on es dedicaren, amb
el seu pare, a diversos negocis comercials. A Veneçuela, Manuel Vidal es
casà amb Anna Ramon i Marquès, originària de Torredembarra. Manuel
i Anna, pares de Carolina, van tenir vuit fills, dels quals només quatre
arribaren a l’edat adulta. Carolina Vidal va néixer a Maracaibo, com el
seu germà Manuel, però va tornar amb la seva família a la capital catalana on, cap a mitjan segle XIX, el seu pare i el seu oncle crearen la casa de banca Vidal Quadras Germans.56 Quan el 1844 se signaren els
capítols matrimonials entre Carolina Vidal i Manuel Girona, la noia,
de vint-i-quatre anys, aportà un dot de 16.000 duros: 13.000 per drets de
llegítima paterna i 3.000 pels de la materna, a més de dues còmodes
amb la roba corresponent. Per la banda del nuvi, Ignasi Girona i Targa atorgà 5.000 duros a Manuel també per drets legitimaris i 8.000
“como premio de los trabajos hechos por el donatario a favor de la
casa paterna”; fou l’obsequi del pare al reconeixement del treball del
fill, però s’afirmava que Manuel havia rebut els 13.000 duros “de mucho
tiempo a esta parte, para que con ellos pudiese formar una porción del
capital, con que después de legítimamente emancipado por el donador,
interesa en la sociedad de Girona Hermanos Clavé y Compañía”. En
els pactes Manuel féu un creix a Carolina pel mateix import que el dot
aportat per la noia.57 Tant per la procedència social dels protagonistes
56. Dels vuit fills que van tenir Manuel Vidal i Anna Ramon, només Manuel,
Carolina, Aleix i Antoni arribaren a l’edat adulta. Antoni morí solter a Barcelona el 1855,
als vint-i-vuit anys. Manuel i Carolina havien nascut a Veneçuela, i Aleix a Santiago de
Cuba, on el 1828 va morir la seva mare. El pare, que, a causa d’una meningitis morí
el 1861 a Barcelona als seixanta-vuit anys, deixà una fortuna valorada en 320.000 duros. Dels germans de Carolina, Manuel es casà el 1844 a Santiago de Cuba amb Isabel
Bauch, nascuda a Hamburg, germana del primer cònsol de Prússia a Santiago de Cuba,
i amb vincles familiars amb altres famílies d’origen alemany. Aleix es casà a Barcelona
el 1856 amb Isabel Rabassa Milà de la Roca, filla de Jeroni Rabassa i néta de Josep
Milà, socis fundadors del Banc de Barcelona, que també havien tingut negocis comercials amb Amèrica. AHPB, Testament i divisió d’herència dels béns de Manuel Vidal i
Quadras, notari F. Jordana, 1861 i 1862. Sobre la família i negocis dels Vidal Quadras,
vegeu també M. Rodrigo (2009).
57. Els capítols matrimonials se signaren a Barcelona el 12 de juny de 1844.
AHPB, notari J. Mazorla i Prats.
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com per les aportacions per dots i drets legitimaris, el matrimoni de
Manuel Girona no fou un instrument d’ascens en l’escala social i econòmica, sinó mes aviat un mecanisme per a preservar el patrimoni i
consolidar l’estatus que la família ja havia començat a adquirir. Aquesta
característica fou una pràctica singular i repetida pels altres membres
de la família Girona, molt allunyada d’alguns dels membres més rics i
destacats de la gran burgesia de l’època, que aprofitaren el matrimoni
per a fer la seva entrada accelerada en els negocis. Fou, per exemple,
el cas d’Antonio López, més endavant marquès de Comillas, que en
casar-se amb Lluïsa Bru no disposava de recursos propis, i gràcies al
dot de la seva esposa començà a comprar vapors i hisendes que foren
l’origen de la seva posterior gran fortuna.58 Manuel Girona, en canvi,
comptava de bon començament amb una base sòlida: el capital que
tenia invertit en la societat familiar, fet que demostra que casa i família exercien una força de cohesió que condicionava les relacions que,
naturalment, podrien eixamplar-se a través del matrimoni.
Quan el dot de Carolina Vidal es veié copiosament augmentat el
1862 a causa del repartiment de l’herència deixada pel seu pare, destinà
els 85.000 duros rebuts a un augment de dot, amb les mateixes condicions
i pactes contrets en els capítols matrimonials de 1844. Manuel Girona
s’afanyà a compensar l’aportació dotal de la seva esposa pel mateix
import “con demostración de la más viva gratitud espontaneamente y
en prueba del amor y cariño que profesa a la misma Doña Carolina
Vidal de Girona, le hace ahora nuevo aumento de dote y donación de
esponsalicio llamado en catalán creix, de igual cantidad...”.59 Manuel
i Carolina van tenir només dos descendents, Manuel i Anna. Tal com
havia succeït amb Joan Girona, i també amb els altres germans, en
aquesta segona generació hi hagué una clara tendència a la disminució
del nombre de fills. El nou comportament demogràfic estava determinat
pel context. La posició social i econòmica assolida pels Girona ja no
feia indispensable procurar-se un nombre de descendents tan elevat,
tal com havia succeït en l’etapa d’ascens, quan calia configurar la casa
comercial a partir d’una sòlida estructura familiar i augmentar la xarxa
de relacions socials per mitjà dels futurs enllaços matrimonials.
Manuel dedicà els anys de joventut i maduresa a dirigir dues
empreses: la companyia familiar i el Banc de Barcelona. Tingué una
58. Tal com afirma M. Rodrigo “...el propio inicio de su progresión patrimonial
en el oriente cubano no se puede explicar si no es a partir de su boda con Luisa Bru
(...) si pudo contar con capital suficiente (...) fue merced a la dote que recibió por su
matrimonio”. M. Rodrigo (2000), p. 135
59. AHPB, notari F. Jordana, 1862.
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participació molt activa en l’esfera de les finances catalanes que, per
efecte, incidí com un referent en el panorama espanyol. La trajectòria
professional de Manuel Girona fou, en el seu conjunt, llarga i reeixida, però això no significa que estigués exempta de fracassos, crisis,
revessos i dificultats. La situació econòmica que Catalunya suportà els
anys seixanta significà la fractura més devastadora i incisiva que el país
patí durant el segle XIX. Manuel Girona, que pressentí la perillositat de
la crisi abans que es desencadenés, començà a preparar la liquidació
definitiva de la companyia familiar, que va ser dissolta definitivament el
1867 coincidint cronològicament amb la mort del pare, Ignasi Girona.
Aquestes factors conferiren un gir en l’evolució familiar. La societat, tal
com s’havia concebut, deixà d’existir i això repercutí no solament en
la manera de fer negocis sinó també en la cohesió del grup familiar.
Els germans Girona iniciaren aleshores una trajectòria individual que,
sense trencar la unitat de la família, gràcies al prestigi que els donava
el nom de la casa comercial ja liquidada, constituïa una nova etapa,
desvinculada de la concepció del negoci familiar. Manuel, que en vida
del pare havia assumit les funcions de rector en l’esfera privada de
la família, amb la mort del patriarca reemplaçà la seva preeminència
moral i econòmica tot i que, a causa de les noves circumstàncies,
amb un paper distint al que havia assolit el progenitor. La dissolució
de la casa Girona suposà un canvi en les activitats de Manuel, que,
amb una menor dedicació a les activitats professionals, emprengué una
trajectòria en l’esfera social que el portà a ocupar diversos càrrecs en
institucions públiques i privades fins als darrers dies de la seva vida.
Manuel Girona s’estrenà com a diputat pel districte de la Seu
d’Urgell el 1863. Diverses irregularitats portaren a l’anul·lació de l’acta
i, a instància del Congrés de Diputats, la celebració de noves eleccions
refermà el seu càrrec el 1864, que renovà el 1865 pel districte de
Lleida, dins la candidatura d’Unió Liberal.60 El mateix any publicava
un fullet amb el títol Ensayos para arreglar el crédito y la situación de
España, uns escrits sobre l’ús del crèdit en l’Administració de l’Estat
on apuntava ja el que serien les seves dues principals preocupacions en
política econòmica: la situació pressupostària i el deute públic.61 Passats
uns anys, el 1872, afinà la seva capacitat d’anàlisi crítica i demostrà
els seus coneixements en matèria financera amb un nou assaig de títol
ben significatiu: Errores trascendentales de los proyectos presentados a
60. Sobre l’anul·lació de l’acta, la celebració de noves eleccions i els enfrontaments entre els candidats Manuel Girona i Macari Codoñet, vegeu J. M. Pons i Altés
(2001), p. 476-479 i 528.
61. M. Girona (1865).
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las Cortes por el Exmo. S. Ministro de Hacienda. Enumerava els errors
de càlcul del deute flotant, alertava sobre la necessitat d’emprendre
mesures pràctiques per evitat el desastre financer i assegurava que
“...si han de seguir confeccionándose los presupuestos, discutiéndolos
y aprobándolos los que lejos de pagar contribución, en su mayoría
cobran del presupuesto, resultará como siempre, que el de gastos será
el preferente y superior al de ingresos...”.62
Acabada la seva època de diputat, després de la Restauració borbònica, el 1876 fou nomenat alcalde de Barcelona, quan quedava menys
d’un any per les eleccions de 1877. El seu principal objectiu fou el
sanejament de l’economia municipal, però no per això i malgrat l’escàs
marge de temps descuidà la tasca de reorganitzar serveis, que materialitzà en més d’una vintena de projectes de reformes urbanístiques,
millora d’infraestructures i dotació de serveis socials assistencials.63
Cal advertir que, donada la seva rellevància social, posteriorment la
memòria popular ha imputat anècdotes a la seva gestió que no tenen
cap fonament, tot i que la literatura hi ha fet esment i el periodisme
de poc rigor, sense proves documentals, els ha atribuït validesa.64
Després del seu pas per l’alcaldia, el 1877 fou elegit senador, càrrec
que ocupà fins al 1879, i que consolidà el 1885 en ser nomenat senador
vitalici.65 Tot i ser conservador, amb motiu de l’Exposició Universal
de 1888, quatre mesos abans de la inauguració, es produí la situació
insòlita que a instància del Govern liberal fou designat per la Corona
comissari regi, ja que segons ell mateix deia “había serios apuros”.66 Un
cop clausurada amb èxit l’Exposició el desembre de 1888, malgrat el
dèficit important que representava per al pressupost municipal,67 Manuel
Girona presentà la liquidació dels comptes, amb la particularitat que
del crèdit de 1.500.000 pessetes autoritzat pel Govern per aixecar les
instal·lacions oficials de l’Estat, en retornà més d’un milió en concepte
de “sobrant o economia”, i renuncià a la suma que li fou concedida per
a despeses d’indemnització i representació. Sense menystenir l’ajuda

62. El fullet, editat poques setmanes després de la publicació de les propostes
del ministre, indicava que les mesures, lluny de millorar els resultats, no portarien sinó
a desnivellar encara més el pressupost. M. Girona (1872), p. 14 i 19.
63. Ell mateix publicà un balanç sobre els mesos passats a l’alcaldia i els projectes que restaven: M. Girona (1877a).
64. Sobre la història social de la política municipal en els primers cinquanta
anys de la Restauració borbònica, vegeu C. Cañellas i R. Toran (1996).
65. M. Girona (1890).
66. M. Girona (1890), p. 22.
67. M. Girona presentà una minuciosa memòria relativa a la gestió al capdavant
de la comissaria: M. Girona (1889). Sobre els resultats econòmics, p. 30-33 i p. 8.
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dels seus col·laboradors, atribuí la bona gestió al “resultado naturalmente de hacerlo yo todo y cuidarme personalísimamente de cuanto
se necesitaba, cooperando con eficacia los inteligentes y activos funcionarios que el Gobierno envió a mis órdenes. Las instrucciones me
autorizaban para pedir al Gobierno todos los demás funcionarios que
fueran precisos; mas con aquellos cuatro que me enviaron (...) tuve
bastante, y sólo nombré tres simples escribientes...”.68 Quan retornà al
Senat reprengué la tasca que més coneixia: discutir els pressupostos,
alertar sobre l’increment del deute públic i criticar la política financera exercida pel Banc d’Espanya. Reiterà que el seu propòsit no era
esdevenir ministre d’Hisenda, sinó ocupar-se, proposant solucions i
mitjans, d’allò pel que creia estar capacitat: “En todas las legislaturas,
cuando se han discutido los presupuestos, siempre he estado aquí,
desde que soy Senador; claro está que no he venido cuando se han
tratado cuestiones jurídicas o de un orden que no está dentro de mis
conocimientos, porqué me parece que es inútil venir a perturbar (...)
y de tratar asuntos que no se entienden, cuando yo sólo acostumbro
a hablar de las cosas en que tengo alguna competencia”.69 No costa
deduir que les seves intervencions públiques, com els discursos al Senat, devien fer un gran efecte enmig del to demagògic de la política
espanyola del segle XIX.
Durant més de vint-i-cinc anys mantingué un vincle permanent
amb les institucions públiques, ja es tractés de l’Ajuntament, les Corts
o el Senat. Aquesta conducta no obeïa a ambicions materials. Més aviat
tractava d’aprofitar un marc on afavorir els interessos de la nova classe
burgesa, a la qual pertanyia, i adquiria matisos diferents segons l’entorn en què es desenvolupava. A Madrid hi tractava temes de política
econòmica; a Barcelona, l’abast d’actuació des de l’Ajuntament era més
ampli. No era un estadista, però en les intervencions parlamentàries
pretenia corregir els defectes de l’Administració de l’Estat. Molt crític
amb les despeses, afirmava que “los Gobiernos, por la misma razón
que son Gobiernos (...) ven las cosas de color de rosa, y creen que
mañana todo se podrá arreglar, viviendo de esperanzas (...) Yo, que veo
las cosas tal como son porqué no soy Gobierno ni pienso serlo, voy a
buscar la verdad positiva, y esta es la que al formar los presupuestos
los Gobiernos los hacen (...) con grandes ilusiones”.70 Era conservador,
però no es considerava un home de partit, i la seva prioritat no fou
exercir la gestió política, sinó implantar el seu ideari i aplicar la seva
68. M. Girona (1890), discurs del 13 de juny de 1890, p. 24
69. Diari de sessions al Senat, discurs del 13 de juny de 1890.
70. Diari de sessions al Senat, 1890.
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influència per a consolidar el control econòmic i polític de la burgesia.
Del seu esperit pragmàtic en queda la prova que, en dues ocasions,
tot i estar vinculat al conservadorisme polític, fos justament el Govern
liberal qui li demanés organitzar la ja citada Exposició Universal de
1888, i la creació de la Cambra de Comerç el 1886.71 Per la seva posició
consolidada al capdavant de l’elit de la burgesia comercial i financera,
ocupà càrrecs en institucions públiques de Barcelona que no tenien
funcionalitat política, però sí una notable influència sobre la societat
catalana de l’època. Entre 1883 i 1886 fou president de l’Ateneu Barcelonès, i des de 1886 fundador, i també president fins al 1901, de la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació. La presència en ambdues
entitats, de caire ben distint, no comportà cap diferència en la naturalesa dels seus interessos, sempre relacionats amb temes econòmics;
els discursos inaugurals com a president de l’Ateneu tracten sobre la
política aranzelària i la reforma de la Marina, temes reiteradament
plantejats també al Senat; al capdavant de la Cambra, la necessitat de
l’ampliació del port i la construcció de la duana esdevingueren objectius prioritaris. En deixar ambdues institucions, el bon estat en què
quedaren les finances demostrà l’especial atenció que sempre dedicava als pressupostos. És obvi reiterar que la gestió de Manuel Girona
com a personatge públic es caracteritzà per un profund sentit pràctic,
auster i pedagògic. Expressà reiteradament el seu malestar i la seva
disconformitat per la política econòmica espanyola, i s’aplicà a proposar
mesures urgents per evitar el col·lapse financer i endegar la reforma de
l’Administració. Escrigué, publicà i repartí exemplars dels seus assaigs
i opuscles amb el propòsit de “sanear, arreglar, remediar, equilibrar,
ordenar, mejorar...” les finances públiques, el Crèdit, els pressupostos,
l’administració, la Marina... i els errors dels ministres. Sentia una necessitat especial de posar remei als efectes de les irresponsabilitats
polítiques que, en matèria econòmica, considerava nefastes. Tot i que
amb el tancament de la casa Girona la seva activitat pública guanyà
un important protagonisme els darrers vint-i-cinc anys de la seva vida,
no es retirà mai dels negocis. Quan el 1876 es creà la major societat
anònima catalana, el Banc Hispano Colonial, Manuel Girona ocupà el
càrrec de vicepresident, a banda de figurar entre els principals accio-

71. B. de Riquer data el distanciament entre els intel·lectuals conservadors i els
grans burgesos catalans a partir de 1875: “Per a la classe alta catalana el fet que Cánovas
respectés poc o molt els principis conservadors tenia una relativa importància, al costat
d’aspectes més concrets, com ara la política econòmica. Ells no tenien els “escrúpols”
ideològics dels intel·lectuals i, malgrat els seus desacords amb molts aspectes de la política oficial, la seva actitud seria d’adhesió”. B. de Riquer (1981), p. 69.
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nistes, junt al Banc de Barcelona, dirigit per ell, i el Banco de Castilla,
de Madrid, fundat pel seu germà Jaume Girona.
Manuel Girona morí a Barcelona el 31 d’octubre de 1905, a l’edat
de vuitanta-vuit anys, dos mesos abans de complir-ne vuitanta-nou.
La mort s’esdevingué a casa seva, a causa d’una angina de pit. En el
darrer testament, lliurat el mes de febrer de l’any anterior, nomenava
marmessors vuit membres de la seva família més pròxima: fills, néts,
germans, un cunyat i el seu gendre havien de disposar la forma de
l’enterrament, funeral i sufragis adequats a la seva posició social.72
L’únic requisit demanat sobre les pràctiques funeràries era evitar “que
se coloquen coronas en mi ataúd ni en el cortejo fúnebre”. Encara que
no es prohibí explícitament cap mena d’ostentació, i que tampoc no
es prescriví la realització d’un funeral senzill, en la tradició cristiana
de la família hauria resultat contradictòria la disposició d’un funeral
sumptuós. Tanmateix la manca de precisió constituí un codi ben entès
per les persones de l’entorn: l’alt nivell de riquesa, el prestigi públic
del personatge i la consolidació de la seva rellevant posició social deixaven la via oberta a un ritu funerari d’acord amb la representació
pública que, en vida, havia tingut el difunt.73 La sobrietat de les prescripcions testamentàries contrasta amb el resultat dels fets. Com que
Manuel Girona havia finançat les obres de la façana neogòtica de la
catedral de Barcelona, el bisbat li conferí el dret de ser-hi enterrat.
La sepultura no destacava pel luxe arquitectònic, tan freqüent en els
panteons de les famílies de l’elit de la burgesia del segle XIX, sinó pel
lloc exclusiu que ocupava; sense pertànyer a la noblesa ni al clergat,
fou l’únic individu amb el privilegi de ser enterrat dins el recinte de la
seu. El total de despeses funeràries costà a la família 47.000 pessetes,
una tercera part de les quals es destinà a misses i almoines. Tots els
elements que configuraren el dol —el lloc de l’enterrament, la generositat de les almoines, l’import destinat a les misses, els anuncis a
la premsa...— indiquen que, a la pràctica, es complí la representació
adequada a la rellevància del difunt. El 14 de novembre se celebraren
a la catedral els funerals, oficiats pel bisbe auxiliar i diversos canonges.
72. Els marmessors designats foren els seus dos fills, Manuel i Anna,, dons net,
Lluís i Carles Girona, els seus germans, Jaume i Casimir, el cunyat Aleix Vidal-Quadras
i el gendre, Domènech Joan Sanllehy. AG, Inventari dels béns de Manuel Girona, 1906.
73. Aquesta actitud davant la mort, que estableix un codi dirigit a marmessors
i hereus per evitar la confusió respecte l’ànima i el patrimoni, és un fenomen detectat
per altres historiadors. En el cas de la burgesia comercial i financera del País Valencià,
A. Pons i J. Serna destaquen nombrosos exemples en què “existe una clara contradicción
entre esa voluntad de humildad que expresa la mayor parte de la burguesía valenciana,
y la realización efectiva de sus funerales”, A. Pons, J. Serna (1992) p. 161.
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La capella cantà una missa de rèquiem i també se celebraren oficis a
la basílica de la Mercè i a les esglésies de Sant Miquel del Port, Sant
Felip Neri, el Sagrat Cor i la Casa de la Caritat. La premsa de Barcelona
publicà puntualment la concurrència que assistí als oficis.74
En les disposicions testamentàries, la divisió d’un patrimoni d’aproximadament vint milions de pessetes, i que constituïa una de les fortunes més importants de Barcelona, no significà cap amenaça per al
nivell de consolidació social.75 Manuel Girona instituí hereus universals
els seus fills Manuel i Anna, amb la particularitat que el noi en rebés
dues terceres parts i la noia una. La cessió a favor del fill indica la
preocupació que la major part del patrimoni es conservés a la casa
que l’havia generat, i es reforçava pel fet que el testament especificava
que alguns béns, precisament els que millor representaven el poder
econòmic de la família, restessin indivisos i en poder del noi: les cases
que complien la funció d’habitatge, i les accions de les empreses de
major significació en l’esfera de les activitats econòmiques. La relació
entre família i patrimoni era simbiòtica i aplicava aquesta pràctica
successòria “con el objeto de que pueda conservarse dignamente el
nombre y rango de la casa Girona, conquistado tras largos años de
laboriosidad y de preferente consagración de mis medios de fortuna
con ella obtenida, en importantes empresas, negocios y obras útiles al
país, llevadas a feliz término sin favor ni subvenciones del Gobierno ni
de nadie...”.76 El text plasmava en realitat el testimoni final del sentit
que, al seu entendre, havia regit la seva obra pública i professional.
L’anàlisi dels trets biogràfics més rellevants indica bàsicament que
Manuel Girona ocupà el lloc més destacat en l’àmbit de les activitats
econòmiques, tingué una enorme influència en l’esfera de les finances
i, sobretot després de la liquidació de la casa de comerç, portà a terme
una intensa activitat pública. En realitat, el procés d’ascensió econòmica i social iniciat pel seu pare, Ignasi, en les primeres dècades del
vuit-cents trobà el punt culminant en la generació posterior, ja que fou
Manuel qui millor exemplificà l’èxit del procés. Tot i el pas del temps,
74. Vegeu La Vanguardia del 15 de novembre de 1905. També, Ilustración Católica
“La Hormiga de Oro” de l’11 de novembre de 1905.
75. A nivell comparatiu, Antonio López López (1817-1883), primer marquès de
Comillas i un dels homes més rics de Barcelona, deixà, en morir, una herència valorada
en 14.395.241 pessetes. El seu germà, Claudi López, que morí el 1888, tenia un patrimoni valorat en 8.602.832 pessetes. Josep M. Serra, fundador amb M. Girona del Banc
de Barcelona i propietari d’una de les cases comercials més importants de la ciutat,
en morir el 1882 deixà un patrimoni valorat en 5.326.766 pessetes. M. Rodrigo (2000)
p. 86, 122, 126.
76. AG, Testament de Manuel Girona, 1904.
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Manuel Girona continua sorprenent per la capacitat i disposició per als
negocis, la magnitud de la seva obra empresarial i la passió i intensitat
amb què participà en els canvis que transformaren el Principat al segle XIX. No hi ha cap dubte que posseïa un gran talent natural, però la
seva instrucció no fou diferent de la que rebien la majoria de joves i
adolescents de les famílies de comerciants de Barcelona. La singularitat
rau en el fet que tingué l’oportunitat de formar-se a la millor “escola”
de pràctica comercial, és a dir, entre el selecte grup de socis i amics
del seu pare, actius protagonistes del primer procés d’industrialització del
país. Tenia raó Pierre Vilar quan, amb la seva saviesa històrica, advertia
subtilment que no s’havia d’ignorar la importància de la botiga, no solament com a mitjà d’acumulació de capital, sinó com a primer procés
de formació de la burgesia comercial. Manuel Girona, que esdevingué
el membre més destacat de la gran burgesia catalana i espanyola del
segle XIX, s’havia format amb els primers protagonistes de la Revolució Industrial, que tenien els seus orígens en els canvis assajats al segle XVIII. Aquest és un fet fonamental si volem comprendre el procés
de formació de la gran burgesia del Principat.
A diferència de Manuel Girona, el seu únic fill, Manuel Girona i
Vidal, no es dedicà a dirigir negocis ni a ocupar càrrecs de projecció
pública. Es casà el 1876 amb Odília Fernández Maqueira i tingueren
quatre descendents: Lluís, Carles, Xavier i Manuel. Es dóna la circumstància que Odília morí set anys després de contraure matrimoni, el
1883. Manuel Girona, que era vidu de Carolina Vidal des de 1873, va
sobreviure en més de vint anys la seva nora i va conviure amb el seu
fill Manuel i els seus quatre néts. L’activitat professional de Manuel
Girona i Vidal, es caracteritzà per les singulars circumstàncies familiars:
acompanyà el pare i el sobrevisqué pocs anys, ja que morí d’accident
d’automòbil, prop de Ripoll, el 25 d’agost de 1920. La filla de Manuel
Girona, Anna Girona i Vidal, es casà amb Domènec Joan Sanllehy
i Alrich (1847-1911), que fou diputat provincial el 1901 i alcalde de
Barcelona de 1906 a 1908. Anna Girona, que fou marquesa de Caldes
de Montbui, va tenir també quatre descendents: Carles, Manuel, Joan
i Àgata.
LA

LLEIALTAT AL PROJECTE FAMILIAR,

IGNASI GIRONA

I

AGRAFEL

Les aliances matrimonials d’Ignasi Girona i Targa i els seus descendents no s’utilitzaren per a ascendir en l’escala econòmica i social,
sinó que es desenvoluparen en termes d’horitzontalitat, més aviat determinats per les exigències de la posició social i econòmica que, amb el
pas dels anys, la família va anar adquirint. Ni Ignasi ni cap dels seus
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fills esdevingueren rics, ni nobles, per mitjà dels enllaços matrimonials.
Un dels exemples més evidents d’aquesta pràctica fou el matrimoni celebrat el 1853 entre Ignasi Girona i Agrafel i Amèlia Vilanova i Nadal.
Ignasi obtingué del seu pare 30.000 duros, que eren part del capital
que el patriarca tenia en la companyia familiar. Aquest import s’afegia als 5.000 duros que el pare havia posat el 1844 a compte del fill,
quan aquest ingressà a la companyia. En l’escriptura de donació prèvia
a l’enllaç s’especificava que junt amb els beneficis, segons el balanç,
aquells 5.000 duros d’aleshores importaven ja una suma superior a
28.000. El propòsit de la donació era fer constar davant notari que el
noi posseïa en plena propietat, i de manera irrevocable, un capital de
gairebé 60.000 duros. El jove necessitava disposar d’aquesta quantitat
per la proximitat del seu matrimoni amb Amèlia, que aportaria en dot
la substanciosa quantitat de 40.000 duros.77
L’enllaç entre Ignasi i Amèlia se celebrà a Barcelona el 24 d’octubre
de 1853. El nuvi tenia trenta-dos anys, i la núvia, vint-i-set. Es donava la circumstància que la noia era vídua d’Antoni Bruguera i Martí,
hisendat i comerciant de Barcelona que havia mort el 1846. D’aquest
primer matrimoni havien nascut dos descendents, Antoni i Anna, però
en el moment de l’enllaç amb Ignasi Girona només sobrevivia la nena.
Com que amb el segon matrimoni Amèlia perdia el dret d’usdefruit
que li havia llegat el primer marit, per compensar-la de la pèrdua,
el nuvi li féu donació de 50.000 duros, amb la condició de cedir-los
als futurs descendents en cas de tenir-los. També es convingué en els
pactes que els nous esposos es farien càrrec de la filla d’Amèlia, Anna
Bruguera, i que Ignasi assignaria a la seva muller 500 duros anuals
“para alfileres o gastos de cámara”, pagats per trimestres anticipats.78
Naturalment, el dot de la núvia es destinà íntegrament a la companyia
familiar, perquè paral·lelament a la celebració de l’enllaç es donaren
dues coincidències: la casa Girona enllestia un dels negocis que major
transcendència havien de tenir en les seves activitats posteriors, com
fou la construcció i explotació de la línia de ferrocarril de Barcelona a
Granollers, a la vegada que escripturava la construcció d’un dels seus
projectes més ambiciosos, la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa. Quan això succeïa les expectatives de guanys eren molt altes.

77. L’escriptura de donació d’Ignasi Girona i Targa a favor del seu fill, Ignasi,
data del 9 de setembre de 1853. El propòsit del pare era fer constar que els capitals
pertanyien al seu fill, atesa la proximitat del seu matrimoni amb Amèlia Vilanova. AHPB,
notari L. G. Pallós, 1853.
78. Capítols matrimonials entre Ignasi Girona i Agrafel i Amèlia de Vilanova.
AHPB, 23 de setembre de 1853, notari L. G. Pallós.
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I també ho devien ser en els anys immediatament posteriors, perquè
Amèlia arribà a dipositar a la casa Girona un capital total, comptant el
dot, de 80.000 duros. En fer-se efectiva la dissolució de la companyia
familiar el 1866, el seu espòs, en compliment dels pactes d’igualtat
contrets en els capítols matrimonials, li féu un reconeixement notarial
del rendiment del capital dipositat que ascendia a més de 225.00 duros,
dels quals n’hi foren lliurats més de 130.000 en metàl·lic.79
Des de 1844, en què Ignasi Girona i Agrafel, amb vint-i-cinc anys,
s’incorporà com a soci a la companyia familiar, es dedicà professionalment a la casa Girona. Segons la voluntat expressa del pare, tindria
l’obligació d’assistir diàriament al despatx “ocupándose en los negocios
de la compañía y desempeñar con esmerado celo todos los encargos
o comisiones que le confíen los socios directores o administradores”,
a canvi d’un tres per cent dels beneficis pel treball fet, a banda dels
guanys que generés el capital. Així ho va fer. Mentre estigué oberta la
companyia familiar, ajudà el seu germà Manuel en tota mena de gestions i negocis, el substituí en cas d’absència i esdevingué l’autèntica mà
dreta del germà gran. A mesura que la casa prosperava, Ignasi guanyà
espais de control dins la societat, n’esdevingué el segon soci en ordre
d’importància i posseí una tercera part del capital de la companyia
comercial familiar. Amb Amèlia Vilanova van tenir quatre descendents:
Ignasi, Joan, Maria i Helena. Quan es dissolgué definitivament la casa
Girona, Ignasi es dedicà principalment a activitats financeres i invertí
bona part del fons de la dissolta companyia en empreses industrials,
associat amb el més jove dels seus germans, Casimir Girona i Agrafel.
Redactà testament, com la majoria dels socis que havien integrat la societat familiar, just després de la liquidació definitiva de la casa Girona.
Aquest fet explica que introduís unes instruccions ben peculiars en les
voluntats testamentàries: si moria actiu en els negocis, els marmessors
—la seva esposa Amèlia i els seus germans de mare, Manuel, Jaume i
Casimir— procedirien “inmediatamente” a la liquidació de les empreses, amb l’encàrrec que “a medida que se vayan realizando fondos se
invertirán en fincas de producto” perquè “prohibo terminantemente a
mi esposa que siga la casa de comercio a menos que mis hijos varones
o alguno de ellos haya estado a mi lado y dado pruebas de capacidad
y suficiencia en el manejo de los negocios, pero les aconsejo por la
experiencia que he adquirido que no tomen parte ninguno de mis hijos
en las asociaciones mercantiles y que cuiden sólo y exclusivamente de

79. L’octubre de 1868 Amèlia Vilanova reconeixia, en una carta de pagament,
haver rebut el total de l’import acordat amb el seu marit. AHPB, notari J. Falp.
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sus intereses propios, porqué así adquirirán honra y provecho y su
fama no podrá ser denigrada”.80
No es poden desvincular les disposicions testamentàries d’Ignasi
del context en què foren dictades. És a dir, l’esclat de la crisi financera
de 1866 i el seu posterior contagi cap a altres àmbits de l’economia
catalana. Catalunya, per l’especificitat del seu sistema financer i el peculiar model d’inversió en les línies ferroviàries, patí molt intensament
els efectes de veure esgotat el seu mercat financer. La crisi fou devastadora, arrossegà societats de crèdit i companyies ferroviàries, i la casa
Girona, que el 1866 tenia invertits més del setanta per cent dels seus
valors en el sector ferroviari, es veié afectada mortalment per la conjuntura econòmica. D’aquí el to desesperançat d’Ignasi Girona i Agrafel
en redactar el testament, precisament quan el país patia els efectes
de la pitjor crisi financera del segle XIX i els valors de les companyies
ferroviàries estaven, irremeiablement, abocats al descens. Però lluny del
que podia imaginar el pare, el seu hereu, Ignasi Girona i de Vilanova
(1857-1923), fou un membre molt brillant de la societat catalana del
seu temps. Enginyer, estudià agronomia a París i va heretar la finca
del Castell del Remei, que va pertànyer als Girona fins ben avançat el
segle XX. Fou president de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre de
1902 a 1906, i repetí en el càrrec de 1915 a 1923. Estigué molt activament vinculat al món de les finances i de l’agronomia. També destacà
en l’àmbit de la política de caire catalanista: fou membre fundador
de la Unió Regionalista i de la Lliga, diputat a Corts per Barcelona
el 1905, per Granollers per Solidaritat Catalana el 1907, i senador
per Lleida de 1911 a 1914. Acompanyà Prat de la Riba a presentar a
Madrid l’avantprojecte del que seria posteriorment la Mancomunitat.81
ELS GIRONA

A

MADRID, JAUME GIRONA

I

AGRAFEL

A diferència dels seus germans, Jaume Girona i Agrafel exercí tota
la seva activitat professional a Madrid. Per decisió del seu pare, quan
tenia divuit anys fou enviat a la capital de l’Estat per actuar d’agent de
la casa de Barcelona. No fou el primer membre de la família que s’es80. Testament d’Ignasi Girona i Agrafel, 17 de maig de 1867. AHPB, notari J. Falp.
81. Ignasi Girona i de Vilanova es casà dos cops: primer amb Concepció Ferrer
i Solers, que morí el 1885, i després amb Anna Jover i Peix, el 23 d’abril de 1893. A la
cerimònia de celebració del seu segon matrimoni hi assistí una completa representació
de la família Girona. En foren padrins els seus oncles paterns, Manuel, Jaume i Casimir. Vegeu Senado de España, “Expediente personal del senador Sr. D. Ignacio Girona
Vilanova, por la provincia de Lérida”, Bases de dades: sig. HIS-0192-07. També, J. Planes
(2006), Institut Agrícola Català de Sant Isidre (1923) i I. Molas (1972).
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tablí a Madrid per portar els negocis del progenitor, ja que, prèviament,
féu aquesta funció Joan J. Anzizu, marit de M. Mercè Girona. Quan
J. J. Anzizu i Mercè tornaren a la capital catalana, el 1844 Jaume es
convertí en la persona de confiança dels Girona a Madrid. Els primers
anys no li van resultar fàcils. Segons el seu propi testimoni, treballà
amb tenacitat i s’aplicà molt en tota mena d’activitats que, des de la
capital espanyola, estiguessin relacionades amb la pràctica financera i
comercial. Aviat esdevingué una peça clau en l’engranatge dels negocis
articulats per la casa Girona de Barcelona: tramitava les concessions
necessàries per a obres d’infraestructura, gestionava subvencions, negociava valors i títols del deute, informava sobre l’evolució dels negocis i
enviava impressions relatives a la situació política espanyola. S’especialitzà, gràcies a les instruccions del seu germà Manuel, en les activitats
financeres i constituí i dirigí la casa Girona de Madrid, la societat
Girona i Companyia, dedicada, com la de Barcelona, a les activitats
mercantils. Aprengué a moure’s en els corrents de la política i fou diputat i senador. Quan el 1864, amb motiu del procés de liquidació de la
societat familiar Girona Germans, Manuel Girona li comunicà l’import
de la participació del seu capital, Jaume expressà alguns desacords.
Entenia que, amb el repartiment, la casa de Barcelona no valorava
justament la contribució del seu esforç i treball, tot i l’èxit assolit en
els negocis. El 1864 escrivia a Manuel en aquests termes: “Mi suerte
o mi desgracia, puesto que estoy hoy muy contento con mi situación,
hicieron que viniera a Madrid; desde mi llegada en Noviembre del 44
hasta 1851 trabajé hasta donde alcanzaba mi inteligencia, sin que se me
diera la más pequeña asignación, mantenido y medianamente vestido
nada más, fueron por consiguiente 7 años infructuosos para mi, del 51
al 55 la asignación de beneficios fue tan nula que (...) para saldar mi
cuenta de gastos por todos conceptos, incluso mis visitas a la familia,
tuve que disponer de los $ 8.000 y pico que me correspondieron de
la legítima de nuestra buena Madre que en P. D. De suerte que para
mi bolsillo el resultado del trabajo de 11 años fue una perdida real y
positiva para mi de 8.000 duros sin haber cometido ningún disparate
y habiendo trabajado todo cuanto de mi pudo exigirse...”82
Sense cap intenció de perjudicar el reconeixement del treball que
havien fet els altres germans, Jaume Girona indicava a Manuel que, com
a prova, i en part gràcies a la seva gestió, el capital que la casa Girona
de Barcelona tenia a la casa Girona de Madrid s’havia quadruplicat
en quatre anys: “A parte tu trabajo y el de Ignacio, muy justamente

82. Carta datada a Madrid el 13 de febrer de 1864. AG, Correspondència, 1864.
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recompensado, creo que yo he podido prestar a la casa más servicios
que los demás hermanos reunidos, sobretodo desde que yo quedé jefe
único de la de aquí y los resultados que he presentado aumentando
el capital que aquí tenía esa de 30.000 a cien mil y pico, no creo que
sea despreciable puesto que casi he cuadruplicado en 8 años; pero a
la vez que tengo una verdadera satisfacción que Casimiro toque una
buena parte de los resultados por la cesión que tu e Ignacio le hicisteis, sin aspirar ni pretender remotamente ni por asomo que se me
haga la más pequeña bonificación, he creído oportuno entrar en esos
pormenores haciéndote una reseña de mi historia desde mi venida a
Madrid, porqué la de la época anterior es de la más completa y absoluta nulidad y que por salir de ella vine gustoso aquí como habría
ido al fin del Mundo”.
Els “cien mil y pico” duros a què al·ludeix la carta de Jaume són
l’import dels 114.837 duros del capital comanditari de Girona Germans
de Barcelona a Girona i Cia. de Madrid el 1864. Tot i que pel repartiment de la liquidació de la casa de Barcelona a Jaume li assignaren un
capital de 196.762 duros, insistí a Manuel que una suma més elevada
no causaria cap perjudici als altres socis, ni podria esdevenir motiu de
desavinences entre germans. Manuel posà com a condició que Jaume
resolgués el pagament d’un crèdit pendent amb el comte de Parcent,
que portava la casa de Madrid. Segons la correspondència familiar, el
negoci es realitzà favorablement, de manera que malgrat que en les
actes del repartiment del capital de la casa Girona no consti aquest
assumpte, segurament la demanda de Jaume es satisféu posteriorment
a favor seu. La resolució d’aquest afer sense perjudicis degué afavorir
que, els anys següents, Jaume continués mantenint amb els germans
de Barcelona una relació confiada, cordial i afectuosa.
Per motius personals i professionals Jaume es quedà definitivament
a la capital de l’Estat. El 1855, amb vint-i-nou anys, contragué matrimoni amb Saturnina Canaleta i Morales, amb qui tingué quatre fills:
Jaume, Milagros, Manuel i Isabel.83 Mantingué permanentment contacte
amb la família i la casa de Barcelona, fet que possibilità i afavorí la
participació comuna en múltiples negocis. Soci fundador del Banco de
Castilla, també intervingué en les institucions financeres promogudes
a Catalunya pel seu germà Manuel, com el Banc Hispano Colonial i
la Companyia de Tabacs de Filipines. Des del Banco de Castilla igual-

83. L’enllaç de Jaume Girona i Saturnina Canaleta se celebrà a Madrid el 10 de
novembre de 1855. AG, Correspondència, carta de Jaume Girona adreçada al seu pare,
Ignasi Girona, el 10 de novembre de 1855.
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ment participà en diverses empreses ferroviàries com la Companyia
de Ferrocarrils del Nord. Cap a finals del segle dedicà part de la seva
activitat a impulsar el sector metal·lúrgic i miner d’Astúries i el País
Basc, establí contactes amb la burgesia basca i esdevingué vicepresident
dels Altos Hornos de Vizcaya i de la societat Duró-Felguera. Com el seu
germà Manuel fou diputat i senador; primer el 1881 per la “província”
de Puerto Rico, de 1891 a 1892 per Lleida, i senador vitalici des de
1891. Morí a Madrid el 3 d’octubre de 1907 als vuitanta-un anys.84
ALTRES

MEMBRES DE LA FAMÍLIA

La documentació disponible no permet reconstruir tan extensament
la trajectòria vital dels altres components de la família Girona. Però els
documents notarials i la correspondència familiar ofereixen dades sobre
elements bàsics del procés de vertebració del projecte i de l’evolució del
grup familiar. Un d’aquests elements és que les aliances matrimonials
dels fills d’Ignasi Girona i Targa s’anaven adaptant al context familiar
canviant. Per aquest motiu, les condicions dels matrimonis celebrats
presenten trets diferenciats entre els germans, segons la posició social
i econòmica que la família anava adquirint.
M. Mercè Girona i Agrafel es casà amb el catedràtic de Farmàcia
Juan José Anzizu el 1831. El noi era natural d’Hernani, a Guipúscoa,
i quan se celebrà el matrimoni amb M. Mercè residia a Madrid, on
tenia la càtedra. En el casament per poders, fou Antoni Mitjana, l’amic
i soci del pare, qui actuà d’apoderat del nuvi. Ignasi Girona, per drets
de llegítima paterna i materna, atorgà a la seva filla un dot de 50.000
rals (12.500 pessetes) en metàl·lic. N’hi lliurà més de 9.000, a més de
les peces de roba i vestits corresponents, i acompanyà la filla en el seu
viatge cap a Madrid. Quan al cap d’uns mesos se signaren els capítols
matrimonials, Ignasi Girona pagà a la noia els més de 40.000 rals
restants, mentre que el nuvi, per la seva part, li concedí un creix per
la meitat de l’import del dot. Com que en celebrar-se el casament de
M. Mercè, Joan Girona era a l’estranger, Antoni Mitjana li traslladà la
satisfacció de la família Girona per l’enllaç, indicant que un noi amb
les qualitats d’Anzizu “no es trobava” i que la família confiava que
amb el temps “habrá proporción de que pueda don Juan permutar
su cátedra con alguien de esa”, amb relació al fet que Anzizu pogués
ocupar una càtedra de Farmàcia a Barcelona. De totes les filles d’Ig84. Senado de España, “Expediente personal del senador D. Jaime Girona y
Agrafel, por las provincias de Puerto Rico y Lérida, y vitalicio”, Bases de dades, signatura HIS-0192-06.
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nasi, M. Mercè, fou la que tingué més afinitats amb el seu pare; de la
correspondència familiar es desprèn que tenia una viva intel·ligència
i un temperament resolutiu. Molt lligada als Girona, no s’adaptà mai
a l’ambient de Madrid: enyorava la família de Barcelona, detestava el
clima, i se sentí alleugerida en tornar amb el seu marit a la capital
catalana, quan Anzizu pogué ocupar una càtedra a la universitat. Del
matrimoni van néixer almenys set fills, dels quals en sobrevisqueren
quatre: Ignasi, Joan, Joana i M. Remei. Durant els anys en què la família residí a Madrid, sense deixar la pràctica de la seva carrera, Anzizu
establí una col·laboració professional molt estreta amb el seu sogre,
actuant com a agent seu. Aquest fet fou el precedent d’una estratègia
professional practicada pels Girona durant més de setanta anys. Un
membre de la pròpia família, és a dir, de la màxima confiança, establia un vincle permanent i indispensable per a l’evolució dels negocis
amb la capital de l’Estat. A Madrid, a instància del seu sogre, Anzizu
assistia a les subhastes de béns i drets senyorials, negociava lletres,
efectuava operacions amb deute de l’Estat, gestionava el cobrament de
crèdits, i també agilitzava assumptes familiars, com el ja citat relatiu
a Joan Girona.
Però el lligam amb Barcelona no era unilateral. El 1834 Anzizu
demanà i obtingué del seu pare polític 44.000 rals (11.000 pessetes)
“para compra de una botica”, dels quals 16.000 quedaren pendents
de retorn. El compte se saldà definitivament a favor del gendre —o de
la filla— quan el 1843 Ignasi Girona lliurà a la noia, en concepte
d’augment de dot, 50.000 rals més. La tramesa de capital revela una
relació de dependència econòmica respecte a la casa paterna, al mateix
temps que la naturalesa de la relació professional es mantingué fins
que la família s’establi definitivament a Barcelona. Amb el canvi de
residència les funcions d’Anzizu com a agent del seu sogre ja no foren
necessàries, però no per això quedà exclòs de l’esfera dels negocis que
emprengué la casa Girona, sinó que, com els altres fills d’Ignasi, hi
tingué una participació constant fins a la seva liquidació definitiva. Els
vincles amb la família Girona foren afectius i també econòmics. Juan
J. Anzizu premorí en dos anys el seu sogre, el 27 de març de 1865.
El 1861 lliurà el darrer testament, en el qual deixà hereva universal
dels seus béns la seva esposa M. Mercè. Anzizu no disposava de béns
immobles en el moment de la seva mort, però sí que tenia en propietat
valors del ferrocarril de Barcelona a Saragossa. M. Mercè Girona era
la propietària de les finques urbanes de la família —un pis al carrer
d’Avinyó i una finca a Sarrià—, que li havien estat cedides pel pare.
Uns mesos després de morir el seu espòs, el setembre de 1865, a causa del segon repartiment de capital que comportava la liquidació de

96

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ

Girona Germans, M. Mercè sumà 62.689 duros als 129.475 que havia
rebut un any abans pel mateix concepte. De manera que, vídua, era
titular d’un import superior als 192.000 duros, una fortuna en tot molt
superior a la que havia tingut el seu marit. Això, però, no la dissuadí
de reclamar a la Universitat de Barcelona el que era just: 85 duros en
concepte de l’assignació que el seu marit havia de percebre pel darrer
mes que hi havia treballat com a catedràtic de Farmàcia.85 Val a dir
que, seguint les voluntats testamentàries d’Anzizu, el 1865 M. Mercè
repartí entre els seus quatre fills la major part dels valors mobiliaris
deixats pel seu marit. A causa de la liquidació de la casa Girona, el 1865
M. Mercè redactà un nou testament, que revocava l’anterior, del 1856.
Instituïa hereus els seus quatre fills a parts iguals en el repartiment
de l’herència, demanà que es resessin 500 misses a 8 rals cadascuna,
i que en el seu enterrament s’evités “toda pompa y boato” i que en la
celebració religiosa hi hagués “canto llano y acompañamiento de fagot
y contrabajo solamente”. Deixava una joia per valor de 100 duros al
seu pare i a Antònia Girona —la seva germana de mare—, i instituí
marmessors el marit d’aquesta, Pere Rodríguez, i un cosí de Tàrrega.
També destinà 250 duros a obres benèfiques.86
L’altra filla d’Ignasi Girona i de la seva primera esposa, Antònia
Girona i Agrafel, es casà el 1843 amb Pere Rodríguez i Borlet, natural
de Múrcia, però resident a Barcelona. Per expressa voluntat del pare,
el mateix dia que es redactaren els capítols matrimonials entre els
nous esposos, Ignasi Girona protocol·litzà davant notari un augment
del dot atorgat anys abans a la seva filla M. Mercè, per evitar greuges
a causa de la donació de capital.87 Antònia Girona rebé, per drets de
llegítima paterna i materna, 5.000 duros, dels quals 4.500 es pagaren
en metàl·lic, i la resta en còmodes, roba de casa, vestits i adreços. El
nuvi, per la seva part, oferí un creix a la núvia de 2.500 duros, sense
indicar —igual que en el cas d’Anzizu— cap altra aportació material al
contracte matrimonial. Pere Rodríguez era comerciant i orfe de pares
en el moment de contraure matrimoni. Sembla que la família Girona
acceptà de molt bon grat el futur marit d’Antònia, tal com reconeixia
Anzizu, des de Madrid, en una carta adreçada a Manuel Girona “Me

85. AHPB, notari I. Carner, 1865.
86. M. Mercè llegà 50 duros a cadascuna de les cinc institucions benèfiques de
Barcelona: la Casa de la caritat, la Casa de la Misericòrdia, l’Hospital de la Santa Creu,
la Maternitat i el Retir. AHPB, notari I. Carner, 1865.
87. Els capítols matrimonials entre Antònia Girona i Pere Rodríguez daten del
18 d’abril de 1843, el mateix dia que Ignasi Girona i Targa signà l’augment de dot de
la seva filla M. Mercè. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1843.
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alegra infinito que la Antonia contraiga enlace con el sujeto, que tan
bueno me pintas, y que Padre tenga esa satisfacción en lugar del disgusto que hubiera tenido si se hubiese efectuado con el otro, que no
le acomodaba...” Ignasi Girona havia expressat el seu desacord per un
pretendent anterior, i la noia l’escoltà, potser moguda per la necessitat que el seu futur espòs no quedés exclòs de l’òrbita de relacions
familiars. Antònia i Pere no van tenir descendents i aquest fet degué
afavorir que la relació amb Ignasi Girona fos continuada i freqüent.
Filla i gendre foren per a ell una companyia constant. L’edat avançada
del pare, malgrat gaudir d’una salut excel·lent, i la seva condició de
viduïtat a partir de 1849, propiciaren que Antònia dediqués bona part
del temps a tenir-ne cura i, junt amb el seu espòs, acompanyaren Ignasi
en els desplaçaments de primavera i estiu a les finques de l’Urgell. No
em consta que la relació de Pere Rodríguez amb la família política
adquirís el matís professional que assumí Anzizu, però, com els altres
fills polítics d’Ignasi, també hi participà activament. En morir Ignasi, s’adjudicaren a la filla algunes finques rústiques que posseïa a les
terres de Lleida i, posteriorment, els germans Manuel, Ignasi i Jaume
vengueren a Antònia i el seu marit totes les que posseïen per herència
paterna a Artesa de Segre, Vilves, Collfred, Foradada i Montsonís, a
més del convent de Salgar.88
Si bé les relacions entre germans i cunyats de la família Girona
foren, en general, cordials i afectuoses, també és cert que el grau d’intensitat va estar sempre condicionat pel diferent origen matern dels vuit
fills d’Ignasi. Antònia i Pere, M. Mercè i J. J. Anzizu, i Joan i Enriqueta
es relacionaven més entre ells que amb els germans descendents de
la segona esposa del pare. El mateix Pere Rodríguez, en redactar el
testament el 1865, instituí marmessors a “mi venerado padre político”,
a la seva esposa, al nebot d’aquesta, Marcel·lí Girona i Guyé (fill de
Joan Girona), i a un nebot carnal. Llegà 100 duros a cadascun dels
seus parents, però 200 als nebots polítics fills de M. Mercè i de Joan.89
I semblantment féu Antònia, la seva esposa. Nomenà marmessors el
pare, el marit i el seu nebot Ignasi Anzizu, fill de M. Mercè. Instituí
hereu universal el seu marit amb la condició que, una vegada mort,
la meitat dels seus béns passarien a la seva germana M. Mercè o als
seus descendents. Era una manera clara d’expressar preferència pels
88. Antònia Girona i Pere Rodríguez compraren les finques, les masies, els molins
i el convent al·ludits als seus germans, per un import total de 21.000 duros, el 1867.
AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1867.
89. Testament de Pere Rodríguez, lliurat al notari el 23 de juny de 1865. AHPB,
notari J. Carner.
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fills i néts de la seva pròpia mare. En cap cas un gest simbòlic, atès
que, amb el repartiment del capital de la casa Girona, Antònia havia
afegit al seu important patrimoni immoble més de 192.000 duros en
valors mobiliaris.90
La tercera filla d’Ignasi, Esperança Girona i Agrafel, també rebé,
com les seves germanes, 5.000 duros de dot en contraure matrimoni el
1847 amb Pau Henrich i Prat. El nuvi, que era escrivà de l’Audiència
de Barcelona i fou nomenat en els capítols hereu universal dels béns
i drets del seu pare, oferí a la seva futura esposa un creix de 3.000
duros.91 Esperança i Henrich mantingueren durant anys una relació
estreta amb la família Girona que canvià radicalment amb la mort d’Esperança; a partir d’aleshores començaren les desavinences dels Girona
amb Pau Henrich. Amb tot, els fills del matrimoni —Amèlia, Joaquim,
Ignasi, Manuel i Carolina— no acusaren el distanciament perquè la
casa Girona actuava com un element cohesionador dels lligams familiars.92 Això no obstant, dos fets posteriors posaren en evidència que
les relacions amb Henrich no eren harmonioses. La mort d’una de les
nenes, Amèlia, i el repartiment del capital comercial d’Ignasi Girona i
Targa entre els seus descendents enfrontaren Henrich amb la família,
pels drets de la néta d’Ignasi, morta precoçment. En aquest context,
amb la dissolució de la companyia comercial s’inicià una espiral de
diferències atès que els Girona interpretaren que Henrich actuava en
interès propi i no dels seus descendents. L’assumpte es resolgué amb
la cessió de 138.000 duros a favor dels fills d’Esperança, dels més de
190.000 cedits a Henrich amb la liquidació de Girona Germans. Empresa
i família, inextricablement lligades, patien mútuament els efectes de
les seves pròpies forces. Tal com es veu en el capítol següent, aquests
factors tingueren conseqüències no tan sols sobre la família, sinó sobre
la distribució del capital comercial de la companyia de comerç.
Pel que fa a Casimir Girona i Agrafel, el més jove dels germans
Girona, les fonts documentals indiquen que seguí unes pautes matrimonials similars a les dels altres fills d’Ignasi. Les condicions del seu
casament amb Emília Clavé es regiren essencialment pels mateixos
principis d’igualtat dels capítols dels altres germans. Emília, que tenia

90. Testament d’Antònia Girona i Agrafel. AHPB, notari J. Carner, 1865.
91. Els capítols matrimonials entre Esperança Girona i Pau Henrich se signaren
a Barcelona el 19 de juny de 1847. AHPB, notari J. M. Planas i Compte.
92. Un dels descendents d’Esperança Girona i Pau Henrich, Manuel Henrich i
Girona (1852-1925), va ser alcalde de Barcelona, diputat provincial i vicepresident de la
Diputació de Barcelona. Era enginyer i tècnic impressor amb impremta pròpia. També
presidí la Federació d’Arts del Llibre i la Unión Sindical de Industrias del Libro.
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vint-i-quatre anys en celebrar-se l’enllaç, era filla de Miquel Clavé, comerciant i membre destacat de la burgesia barcelonina del segle XIX,
molt vinculat a l’esfera dels negocis de la casa Girona. El 1858, en
la redacció dels capítols matrimonials entre Casimir i Emília, Ignasi
Girona ratificà al seu fill dues donacions de capital anteriors, que sumaven 38.500 duros de participació en la societat comercial familiar;
per part de la núvia, el pare, Miquel Clavé, concedí a la filla un dot de
20.000 duros pagats en metàl·lic, a més de dos armaris amb la roba
corresponent. Casimir compensà la donació amb un creix del mateix
import, amb l’única condició que la noia podria disposar-ne només en
el cas de tenir descendents.93 Del matrimoni entre Casimir Girona i
Emília Clavé van néixer quatre fills: Joaquim, Maria, Anna i Manuela.
Com que Casimir Girona era el menor dels fills d’Ignasi, fou el darrer a
incorporar-se a les activitats de la casa Girona, fundada quan ell només
tenia cinc anys. Tot i que la seva trajectòria professional en la societat
familiar fou més breu que la dels seus germans, Manuel i Ignasi, s’hi
incorporà també ben aviat. El 1861 estava plenament integrat en el
marc dels negocis familiars, i com a soci comanditari els seus germans
li atorgaren tota mena d’atribucions perquè “pugui substituir-los en el
règim i govern de la casa de comerç”.94 Participar activament en els
negocis de la casa Girona li suposà, en termes econòmics, disposar
d’una suma superior als 400.000 duros quan tenia poc més de trenta
anys, com a conseqüència de la dissolució de la companyia. El capital
adquirit, afegit a l’experiència professional, li va resultar molt útil en
els negocis que posteriorment emprengué un cop dissolta la societat
familiar. Sense separar-se del marc d’influència dels Girona, Casimir
constituí amb el seu germà Ignasi una societat mercantil dedicada,
bàsicament, a activitats industrials en els sectors de la metal·lúrgia,
amb la Ferreria Ntra. Senyora del Remei, i del tèxtil, amb la Colònia
Sedó, d’Esparreguera.
RELACIONS

AFECTIVES I PROJECCIÓ EMPRESARIAL

El recorregut biogràfic, bé que necessàriament desigual, dels components de la família Girona de Barcelona indica que la família constitueix el punt de referència bàsic sobre el qual s’articulen relacions
afectives i projecció empresarial. Mentre es va gestant i consolidant el

93. Els capítols es redactaren a Barcelona el 24 de març de 1858. AHPB, notari
J. M. Planas i Compte, 1858.
94. Escriptura de poders atorgada per Manuel i Ignasi Girona a favor de Casimir
Girona, del 18 de novembre de 1861. AHPB, notari J. M. Planas i Compte.
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camí d’ascens econòmic i social anhelat per Ignasi Girona i Targa, la família marca, indefectiblement, la trajectòria individual de cadascun dels
seus membres, alhora que s’insereix en la dinàmica de transformacions
que caracteritzen el segle XIX. Sense cap mena de dubte, l’observació
i l’anàlisi dels seus trets i peculiaritats brinda un escenari excel·lent,
un punt de mira privilegiat, per comprendre elements essencials del
complex procés de formació dels qui constitueixen l’elit de la burgesia
catalana que esdevindrà, en realitat, el nou grup social dominant.
Ignasi Girona és el fundador de la família a Barcelona, i assumeix la funció d’organitzar, des d’una estructura patriarcal, el conjunt
de membres que en formen part. És de destacar la significació que
la institució del matrimoni juga en la projecció del grup familiar. La
doble nupcialitat d’Ignasi i el nombre de fills tenen la seva importància en l’estratègia familiar. Per mitjà dels descendents s’eixamplen les
relacions fora dels llaços de consanguinitat, s’assegura la continuïtat de
la família, i hi ha possibilitats de col·laboració econòmica amb altres
membres del mateix grup social. Tot suma quan es té al pensament
forjar un projecte de casa comercial. Ignasi Girona pertany al nou
grup social que emergeix a Catalunya a conseqüència del creixement
econòmic del segle XVIII. Però és a Barcelona on la família arriba a
acumular un gran capital. Certament, els inicis són incerts. En començar el XIX, el país es troba submergit en un context de crisi i de guerra
que fa retrocedir els nivells de prosperitat assolits al segle anterior.
L’ocupació de Barcelona per les tropes de Napoleó determina Ignasi
a traslladar-se, per raons de seguretat, amb la família a Tàrrega. Però
no abandona les activitats mercantils; n’interromp la freqüència i la
intensitat a causa de la guerra, però les reprendrà de nou a Barcelona
així que les tropes franceses, vençudes, es retirin de la capital. Durant
els anys vint Ignasi Girona no sap cap on aniran els seus negocis; per
això, seguint la tradició dels Agrafel, envia el fill primogènit, Joan, a
Suïssa a estudiar rellotgeria. Al cap de deu anys, l’escenari ha canviat:
el corrent industrialitzador pren protagonisme i s’expandeix per les
regions més avançades d’Europa i Ignasi, des de la seva condició de
“comerciant”, comença a percebre que les necessitats del país són, en
tot, canviants i que cal afrontar les expectatives de desenvolupament
econòmic des d’una nova estratègia professional.
Com a comerciant, seguint les pautes de la burgesia de negocis
del segle XVIII, Ignasi Girona practica una diversificació de les inversions
per a minimitzar els riscos: arrenda drets senyorials, comercialitza productes, adquireix béns desamortitzats, compra deute de l’Estat, presta
diners... Tot plegat li permet acumular un capital important. El 1839
funda, amb els fills més grans i un soci de la seva confiança, la casa
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comercial. No pot preveure, encara, que amb el temps esdevindrà una
companyia exclusivament familiar i, molt menys, que es convertirà en
la primera en volum de negoci a Catalunya. Ignasi posa els fonaments
de la casa Girona del segle XIX, i la família és a la base del seu poder
econòmic i la seva preeminència social. Els nois hi participen econòmicament així que arriben a la majoria d’edat, però, professionalment,
el pare s’ocupa que s’hi incorporin abans. La casa Girona pren part en
la dinàmica de canvis que el país va experimentant, i ho fa des d’una
visió global de projecte econòmic: obres d’infraestructura —ferrocarrils, ponts, carreteres, Canal d’Urgell...— indústries, finances i comerç
articulen un model de creixement integrador per a modernitzar el país,
amb l’objectiu, lògic, d’obtenir guanys materials. Casa i família constitueixen, al llarg de vint-i-cinc anys, una relació simbiòtica, fins al
punt que, per als Girona, ambdós conceptes tenen el mateix significat.
Manuel Girona, que és l’encarregat de dirigir la casa de comerç i de
suplir el pare en l’esfera de relacions familiars, deixarà escrit en el
seu testament que “la casa Girona s’ha de conservar dignament”. En
realitat, vol dir la família, perquè la societat comercial, quan redacta
el document, s’ha dissolt fa més de quaranta anys.
La família, instrument essencial en l’àmbit de la producció econòmica, no ho és menys en l’escenari social. L’estratègia d’aliances
matrimonials és un indicador de la posició i les exigències del grup
familiar. Els enllaços es fan en termes d’horitzontalitat. Els Girona
no utilitzen el matrimoni per a ascendir en la posició social. El que
passa, és que des de la generació d’Ignasi, la família ha experimentat
un canvi substancial, fet que possibilita un nivell d’exigència més alt.
Els enllaços dels fills d’Ignasi consoliden la posició entre membres
de la mateixa classe social, alhora que es van adaptant a les novetats
econòmiques i socials. No obstant això, hi ha diferències de gènere.
Les filles d’Ignasi, que reben un dot adequat al benestar econòmic
familiar, obtenen a canvi un creix que oscil·la al voltant de la meitat
de la donació paterna. Aquest fet afavoreix la incorporació dels fills
polítics d’Ignasi en l’esfera dels Girona. Els fills, en canvi, aporten al
matrimoni donacions molt superiors a les de les seves germanes, capitals sempre vinculats a la companyia comercial, i ofereixen un creix
que iguala o supera els dots de les respectives futures esposes. Aquesta
conducta diferenciada pel gènere plasma la distinció de rols a l’interior del grup familiar. Els nois participen activament en els negocis
de la casa comercial, representen la companyia i s’identifiquen com a
elements constituents de la casa Girona; són ells qui situen la família
en l’escalafó més alt de la societat.
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El grau assolit dins del propi grup social troba la màxima projecció en el protagonisme de Manuel Girona, la figura més destacada del
grup familiar, present en diverses entitats i institucions públiques. La
família ja ocupa un lloc molt elevat entre l’elit catalana del segle XIX,
i Manuel el reforça emprenent una trajectòria d’activitats en escenaris,
públics i privats, d’ampla repercussió social: Senat, Ajuntament, Corts,
Cambra de Comerç, Ateneu, Exposició Universal... En tots aquestes
espais, amb major o menor grau d’influència, Manuel Girona hi té un
paper destacat. Vol intervenir en la política espanyola, després d’haver
contribuït a canviar el país, per a posar remei als factors que han
abocat el projecte modernitzador, impulsat per la burgesia catalana, a
la crisi econòmica més profunda del segle XIX.
Certament, des dels orígens d’ascens de la família, en què Ignasi
Girona i Targa va prendre una posició clarament a favor del projecte liberal i molt contrari al carlisme, a mesura que avança el segle
Manuel Girona es va posicionant a favor del conservadorisme. No es
veu, tot i declarar-se conservador, com un ideòleg ni com un home de
partit. Però sí que s’aplica en una actitud molt crítica amb la gestió
de l’Administració de l’Estat: creu que l’equilibri dels pressupostos i la
reforma de l’Administració són essencials per a la prosperitat del país.
La mort del pare, la dissolució de la companyia comercial i la crisi
econòmica marquen un punt d’inflexió dins el marc de les relacions
familiars. La força de cohesió que han exercit la casa i la família s’afebleix, tot i que els germans mantenen entre ells una bona connexió
afectiva. Els testaments indiquen que els lligams entre els qui formen
part del cercle familiar ja no impliquen socis, col·laboradors, ni l’extens conjunt de consanguinis —com en la generació anterior—, sinó
que, fora de l’estricta família nuclear i del servei domèstic, es limiten
entre els germans, nebots i cunyats. La funció de la família ha canviat.
Manuel Girona, que ha succeït el pare en la tasca de regir el futur
familiar, conserva fins al final de la seva vida la preeminència moral
al capdavant dels Girona i assumeix que li correspon a ell mantenir el
record de la rellevància social i la solidesa econòmica assolits. Assumir el cost de la construcció de la façana de la catedral de Barcelona,
l’edifici més emblemàtic de la ciutat, és el seu testament simbòlic, el
testimoni de la magnitud del llegat que l’obra de la família ha deixat
al país i a la ciutat.

SOBRE LA IMPORTÀNCIA DEL CAPITAL COMERCIAL

El reconeixement dels corrents profunds de la Història,
amb majúscules, de cap manera no ha de ser incompatible
amb el de l’originalitat de les històries nacionals.
Jordi NADAL

I

OLLER

Explicava Ignasi Girona al seu fill Casimir que, quan només tenia vint-i-tres anys i feia pocs mesos que vivia a Barcelona, el balanç
dels seus negocis era “000.00, pero con la protección de la Virgen, mis
sudores y economías, a la edad de treinta años había logrado reunir
treinta mil libras catalanas y tres chiquillos...”.1 En la correspondència de l’arxiu privat la sinceritat d’Ignasi en adreçar-se als seus fills és
una constant. Contrastada la informació de les cartes amb les fonts
notarials, tot indica que, coincidint amb el seu propi testimoni, els fonaments de la fortuna els posà en les primeres dècades del Vuit-cents,
i que aquest procés fou paral·lel a la formació del grup familiar. La
progressió arrenca de la dècada de 1820 quan, superades les guerres
i la crisi del tombant de segle, Catalunya inicia una etapa decisiva de
recuperació econòmica. Ignasi Girona aprofita aquests anys per a dedicar-se a múltiples activitats, sempre relacionades amb el comerç i el
préstec de diners, amb un interès marginal per a la indústria. Aquests
negocis —intercanvis comercials, arrendaments, descompte de lletres,
avituallament a l’exèrcit, compra de béns desamortitzats...— són l’origen
de la principal acumulació dels primers capitals i els que li permeten
la progressió social que, cap a finals dels anys trenta, el convertirà en
el comerciant més important de la ciutat.
1. Carta d’Ignasi Girona i Targa al seu fill, Casimir Girona, del 6 de juny de
1857. AG, Correspondència.
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És precisament en la dècada de 1830 que Ignasi Girona figura
entre els primers contribuents de Barcelona. Des dels anys vint els
negocis han adquirit un gran relleu i el 1839 decideix fundar la seva
companyia comercial, la casa Girona, amb la intenció d’introduir els
descendents en l’empresa familiar. En la constitució de la casa hi té un
pes decisiu el prestigi guanyat per Ignasi Girona durant dues dècades
d’activitat. Segons la riquesa valorada pel cadastre, a partir de la dècada de 1840 Ignasi se situa permanentment en els nivells de cotització més alts de la ciutat i, afavorit pel dinamisme econòmic d’aquells
anys, el seu patrimoni es va consolidant. El 1852, en una llista única
tant de propietaris d’immobles com del sector professional i productiu,
figura en el dotzè lloc. Paral·lelament, la casa Girona esdevé una de
les principals companyies comercials fins a assolir, el 1861, el primer
lloc entre les cases de comerç de Barcelona.2 De la progressió en el
rànquing de les empreses comercials, en deixen constància també, a
partir de 1845, els llibres de recaptació d’Hisenda. Comptats tots els
conceptes fiscals de contribució, el 1845 la casa Girona ocupa el sisè
lloc, el cinquè el 1851 segons la quota industrial i de comerç, i el
primer el 1856 i també el 1862. A partir d’aquests anys, altres noms
vinculats a societats mercantils i bancàries també molt actives —com
els Serra, Safont, Compte i Cia., Vidal Quadras Germans, Dotres Clavé
i Fabra, Maresch i Ros, Villavecchia, Güell, Puig i Carreras, Ferrer i
Vidal...— segueixen els Girona en els llocs posteriors del rànquing a
una distància considerable.
La progressió econòmica i social dels Girona segueix, de manera
simplificada, l’evolució següent: al segle XVIII s’especialitzen a Tàrrega
en les pràctiques comercials i s’adapten als canvis estructurals del país;
a Barcelona, durant les dues primeres dècades del segle XIX posen els
fonaments de les activitats professionals que es consolidaran als anys
trenta; i a partir dels anys quaranta canvien la manera de fer negocis i intensifiquen amb força les operacions. El balanç és que en els anys
decisius del procés industrialitzador del país, de 1815 a 1866, segons
el còmput de capital aportat en les empreses inscrites pels notaris,3 els
Girona esdevenen el principal grup inversor del Principat. L’import de
capital registrat —molt superior als vint milions de pessetes— duplica

2. AHMB, Cadastre 1835 (I-32), 1839 (C IX-12), 1861 (IX-45).
3. Segons les dades recollides amb el buidatge sistemàtic de tots els protocols
notarials entre 1815 i 1866. Base de dades “Empreses i empresaris de Catalunya al
segle XIX”, del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de
Barcelona. Vegeu C. Sudrià i P. Pascual (1999), R. Soler (2003). Sobre els criteris dels
càlculs d’inversió dels Girona, vegeu L. Pla (2010).
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en quantitat l’inversor més immediat, una important societat financera
(la Catalana General de Crèdit), i s’allunya dels noms més destacats
de l’economia catalana del segle XIX. Tot seguit analitzo per etapes i
sectors les característiques d’aquesta aventura econòmica tan singular.
ELS

BENEFICIS D’ARRENDAR ANTICS DRETS SENYORIALS

Malgrat que les fonts documentals per a reconstruir l’evolució
dels negocis en les primeres dècades del Vuit-cents són escasses i fragmentàries, els manuals de notaris i els documents de l’arxiu familiar
mostren proves sobre la importància dels negocis empresos per Ignasi
Girona abans de la fundació de la companyia comercial el 1839. Encara que el còmput de capital no és exhaustiu, entenc que és vàlid a
títol indicatiu. Com a mínim, entre 1822 i 1836, segons els documents
consultats, Ignasi Girona participà en transaccions que globalment requeriren un valor superior al mig milió de lliures. Més de dues terceres
parts es destinaren als arrendaments i subarrendaments de drets i
rendes, una cinquena part a les operacions de préstec i la resta a activitats industrials.4 Els arrendaments foren la pràctica dominant, la que
captà més recursos i, molt probablement, la que generà més guanys.
No procuraren a Ignasi Girona una acumulació ràpida de capitals,
però sí sòlida i segura, que li permeté participar en el comerç de gra
a l’engròs quan aquest era el principal producte que es negociava a la
Llotja de Barcelona. La seva preferència pels arrendaments el portà a
intervenir en operacions que sumaren, com a mínim, més de 300.000
lliures, algunes de les quals compartia amb altres socis. Tot i que els
documents indiquen que l’import dels casos en què actuava sol supera
el dels arrendaments en què actuava acompanyat, no s’ha de descartar la possibilitat que subdividís posteriorment la seva part, atès que
l’associació fou el model que regí bona part dels seus negocis durant
aquests anys (vegeu l’apèndix 14).
L’associació consistia en el fet que un grup petit de comerciants
—no més de deu persones— actuaven plegats per interessos professionals, encara que, per separat, alguns portessin a terme altres activitats o
disposessin de companyia pròpia. Aquesta fou una pràctica habitual per
part d’Ignasi Girona, pròpia de la seva experiència com a comerciant,
perquè els seus pares i avis ja l’havien practicat amb èxit a Tàrrega al
4. No es tracta de la totalitat dels imports, perquè en alguns documents no figura
el preu de les operacions; altres les podien haver registrat notaris de fora de Barcelona, i no es conserven tots dels documents privats. Per als valors desagregats, vegeu els
apèndixs 14, 15 i 16. També L. Pla (2010), p. 256-279.

106

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ

segle XVIII. Ara la diferència no consistia en l’estratègia, sinó en l’escala.
Durant els anys vint i trenta, a Barcelona, els negocis van prendre una
major volada. Per a Ignasi, els socis, amb qui l’unien relacions d’amistat
i parentiu, foren decisius perquè aquest mode d’associació determinava
l’èxit en els resultats. Anar junts en el negoci dels arrendaments els
permetia conèixer amb més detall la situació dels mercats, les expectatives dels preus i l’estat de les subhastes. Els arrendaments de béns
i drets comprenien delmes, primícies, parts de fruits, censos, herbes,
pastures, molins, pontatges, avituallament a l’exèrcit, assentaments i
assistència de malalts en els hospitals... Els arrendadors eren sovint
nobles, eclesiàstics —el duc de Medinaceli, la marquesa de Gironella,
la baronessa d’Albi, l’obra pia d’Olivella, el monestir de Sant Joan de
Barcelona, la diòcesi de Tarragona...— o bé la Reial Hisenda. Com que
els béns i drets arrendats s’estenien per diversos indrets del Principat,
calia mantenir contacte permanent amb apoderats, procuradors i altres
persones en qui delegaven assumptes econòmics i jurídics. Ignasi Girona i els seus socis necessitaven informació concreta i puntual sobre
la comercialització de gra, un dels negocis més importants que es derivaven dels arrendaments, motiu pel qual viatjaven sovint a les terres
de Lleida i de l’Urgell, el principal graner del Principat.
Amb alguns dels seus socis, Ignasi Girona hi mantingué una relació professional constant, amb lligams afectius, que conservà al llarg
de tota la seva vida. Fou el cas de Joan Viladot,5 que era d’Agramunt,
i d’Antoni Mitjana,6 nascut a Andorra, que posseïen i compartien amb

5. Joan Viladot i Noró havia nascut a Agramunt entre 1790 i 1791, ja que morí
el 15 de març de 1863 als setanta-dos anys. En el moment de la mort era vidu i deixà
quatre filles: Teresa, Dolors, Ramona i Rosa. També havia tingut un fill al qual sobrevisqué. Deixà en herència diverses finques, cases, molins i altres edificis i heretats a
Lleida, Agramunt, Artesa de Segre, Torregrossa, Vilves, Collfred i Montsonís. Repartí
entre les filles 200 accions i 30 obligacions del ferrocarril de Barcelona a Saragossa.
AHCB, notari E. Miró i Escaler, 1863.
6. Antoni Mitjana i Planes havia nascut a Sant Julià de Lòria, a Andorra, d’on
era el seu pare. Es casà amb Teresa Oms i Vilanova, de Prats de Lluçanès. S’establí a
Barcelona, on el 1840 va néixer la seva única filla, Elvira. Quan el 1848 lliurà el darrer
testament, nomenà marmessors els seus amics Ignasi Girona i Targa, Manuel Girona
i Agrafel i Joan J. Anzizu, gendre d’Ignasi. Devia morir pocs mesos després. Quan el
1849 es publicà el testament, deixà una casa a Tàrrega, una masia a Balaguer, un pis a
Barcelona al carrer de l’Hospital i altres finques rústiques i urbanes a Tàrrega, Almassor
i Vallverd, diners en metàl·lic, crèdits i comptes corrents per valor de més de 20.000
lliures. AHPB, notari J. M. Planas Compte, 1849. La seva filla, Elvira Mitjana, es casà
amb Jeroni Montiu, de Cervera. Dictà testament el 23 d’octubre de 1856 “estando de
salud robusta, clara palabra y entendimiento, però por razón de hallarme embarazada y
pròxima al parto...”. Morí de part tres setmanes més tard, als dinou anys, i fou sepultada
a Santa Maria de Balaguer. AHCB, notari D. Pi i Piquer, 1856.
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Ignasi, a més d’alguns arrendaments, diverses finques a les comarques
lleidatanes. La confiança mútua era un valor afegit als negocis, perquè
entre ells fluïa informació directa sobre preus, existències i collites.
Lleida, Arbeca, Agramunt, Artesa de Segre, Balaguer, Bellpuig, Tàrrega,
Torregrossa, Verdú, Vilanova de Segrià, l’Albi, Montsonís i Foradada...
entre altres viles, eren llocs d’interès comú i destins freqüents en els
desplaçaments per motiu dels intercanvis.7 La correspondència que
es conserva a l’arxiu familiar dóna proves, no solament dels aspectes
concrets que els ocupen, sinó del grau de confiança que regia els seus
missatges. El setembre de 1832, Antoni Mitjana, des de la seva hisenda
de Tàrrega, recomanava a Girona que es desfés del seu blat perquè “en
el mercado del jueves último hubo mucha calma en los precios (...) y
según el rumbo que tomen los asuntos políticos temo que los que tienen los principales acopios de granos, como arrendadores de diezmos
y corporaciones todos querrán vender, pero por ahora no venden mas
que los necesitados”. Només dos mesos més tard, Mitjana, que amb
Joan Viladot s’havia traslladat a Lleida, Castelldans i Artesa, informava
de nou Ignasi sobre els preus del blat i l’ordi, “todo lo cual da un mal
aspecto a tus negocios sobre provisiones”.8 El 1833 es repetien els mateixos temes en les lletres de Mitjana i es vinculaven a l’evolució dels
esdeveniments polítics; el mes de novembre afirmava que “los cuerpos
eclesiásticos se dan prisa a vender los granos (...) cuando concluyan
confío volverán a sostenerse los precios (...) Tengo mucha confianza
(que) los curas no podrán triunfar, pues si se desarman los realistas ya
habrá paz”; el mes de desembre però, indicava que “en cuanto a trigos
creo que ninguna época hasta la cosecha próxima estarán más abatidos
que en esta, las existencias con la gran siembra (que) se ha hecho han
disminuido mucho y sólo las muchas ventas de los eclesiásticos son
causa de su baratura, pero éstas van acabando (...) Observo con gusto
que en la parte de Castilla y Vizcaya van en derrota los carlistas”.9
La inestabilitat política, els desplaçaments de tropes i les existències de gra tenien efectes sobre els preus, d’aquí el protagonisme
d’aquests temes en les missives. El 1834, Antoni Mitjana expressava el
seu malestar a Ignasi Girona sobre la situació política: “Se conoce que
tienen mucho ánimo los carlistas, y cuanto más tarde el Gobierno atacar

7. En una carta del 25 de juliol de 1831 que Antoni Mitjana tramet, des de
Barcelona, a Joan Girona i Agrafel a França, li indica que el seu pare, Ignasi Girona,
ha anat a Agramunt, Tàrrega i altres pobles de l’Urgell per quinze o vint dies. AG,
Correspondència, 1831.
8. AG, Correspondència, 1832.
9. AG, Correspondència, 1833.
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los caudales del clero más nos costará de sofocar la rebelión (...) Los
últimos dos mercados han sido muy fríos. Las noticias de Madrid no
me gustan pues se ve que la Reyna debe repugnar a que tome mucho
incremento el partido liberal. Creo que nos costará el poder vivir en
paz y seguridad”.10 Després de la mort de Ferrant VII, Girona i els
seus socis estaven clarament posicionats contra els carlins i el clergat
que els donava suport, perquè la guerra i la crisi suposaven l’atur del
comerç. Els desconcertava que la regent, Maria Cristina, no introduís
cap canvi en el govern.11 El seu suport al liberalisme estava relacionat
amb la necessitat d’acabar amb els obstacles que impedien la circulació
de productes agraris, encara que la persistència d’antics drets senyorials
els permetia actuar d’intermediaris d’aquest comerç. Malgrat aquesta
ambigüitat, amb la perspectiva que els donava el dinamisme econòmic
que es vivia a Catalunya, entenien que el creixement no seria possible
sense la introducció de canvis polítics, perquè el règim de monarquia
absoluta ja havia demostrat la seva inoperància en matèria de política
econòmica.12
A banda de Viladot i Mitjana, un altre soci d’Ignasi Girona fou
Domènec de Santamaria. Comerciant establert a Barcelona, Santamaria
actuava d’enllaç en una àmplia zona que comprenia els termes d’Arbeca,
Miralcamp i Torregrossa. Des de 1826 hi ha constància documental
que amb Ignasi Girona arrendà els drets del duc de Medinaceli en
aquells territoris —delmes, censos, quísties, molins, forns de pa, molins
d’oli...—.13 Com els altres socis, Santamaria tenia finques a l’Urgell, on
es desplaçava regularment. El novembre de 1832, en tornar d’un viatge
a Lleida per veure els procuradors d’Ignasi Girona, Antoni Mitjana i
Joan Viladot passaren per Torregrossa a veure Santamaria, i informaren

10. Carta d’A. Mitjana a I. Girona, del 23 de març de 1834. AG, Correspondència, 1834.
11. A Catalunya “…els liberals s’impacientaven quan veien la lentitud dels canvis
i la llibertat amb que, en aparença, es deixava conspirar els partidaris dels carlins, i en
especial —com dirà l’anònim milicià barceloní— ‘esta vil canalla de fraras (…) que ab
la una mà enpunyàban al St. Cristo i ab la altre el punyal’”. J. Fontana (1988), p. 252.
12. Sobre les actituds de la burgesia catalana davant l’Estat dels liberals, vegeu
B. de Riquer (1985) (1990) (2000).
13. Dedueixo aquests negocis pels rebuts signats per Juan de Balle, assessor i
apoderat dels Cardona-Medinaceli, que es conserven a l’arxiu familiar. AG, 1826-1830.
També el 1833 la correspondència entre Antoni Mitjana i Ignasi Girona dóna notícia
que, per mitjà de Santamaria, s’aconseguiren els arrendaments d’Arbeca. Vegeu L. Pla
(2010), p. 261.263. Pel que fa a l’apoderat dels ducs de Medinaceli, Juan de Balle, fou
estudiat per Ernest Lluch com a exemple representatiu de l’ambigüitat de la burgesia
catalana entre la defensa de la propietat feudal i la visió industrialista del futur. Vegeu
E. Lluch (1973), p. 221-225.
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que “ha fet allí moltas milloras (...) a la hisenda de la que està molt
content”; aprofitaven la carta per afegir: “A Lleida veiérem la Gazeta i
nos contaren noticias (...) hi ha la major part de l’Urgell per sembrar i
tot lo Aragó. Si plou no hi ha terra millor que esta, i si no plou temo
que augmentaran massa los preus dels grans, pero lo temps inclina
molt a pluja. Déu te oigo, Ramonet”.14
Fou també durant els anys vint que Ignasi Girona establí relacions
professionals amb Cristòfol Cassanyes i Jaume Canadell. El 1826 arrendà
els drets, fruits, herbes, pastures, i molins d’oli de la baronessa d’Albi,
per un període de cinc anys. Cassanyes i Canadell eren arrendataris i
comerciants, i ocupaven, en volum de negoci, els primers llocs de la
Llotja de Barcelona. Tal com han indicat en els seus estudis L. Castañeda
i X. Tafunell, al segle XIX es negociaven nombrosos productes a la Llotja
barcelonina, però la major part de transaccions n’afectaven ben pocs i
l’activitat mercantil es concentrava principalment en alguns venedors
i compradors. C. Cassanyes venia principalment blat, ocupava el segon
lloc entre tots els venedors i movia el 9 per cent de vendes totals de la
Llotja. J. Canadell també s’especialitzà en les transaccions de cereals,
ocupava el setzè lloc entre els venedors i, amb més del 5 per cent de
totes les compres, era el primer comprador de Barcelona.15 Ignasi Girona
es relacionava amb els venedors i els compradors més especialitzats del
mercat barceloní a l’engròs, és a dir, amb els que millor coneixien el
comerç de gra a la capital catalana. Amb Cassanyes, Canadell i altres
socis, com Manuel Mateu, Ignasi Girona hi compartí fins a mitjan
anys trenta, més negocis, com els drets pel consum de l’aiguardent al
Principat, l’assentament, assistència i curació de malalts en els hospitals civils i militars de Catalunya, el subministrament de palla i ordi
a les tropes, i l’abastiment de pa blanc. L’activitat conjunta no exclou
la possibilitat que Ignasi Girona actués individualment. Encara que
no s’ha de descartar la hipòtesi que posteriorment subdividís la seva
part, hi ha testimonis notarials que durant aquests anys destinà més de
200.000 lliures a arrendaments en què, aparentment, actuava sol o bé,
en algun cas, acompanyat del seu germà Ramon. El 1824 subarrendà
a Manuel Mateu el portatge del pont de Molins de Rei per dos anys,
a canvi de 38.000 lliures que Girona pagà en metàl·lic i per avançat.

14. Carta d’Antoni Mitjana a Ignasi Girona, tramesa des d’Arbeca a Barcelona
el 13 de novembre de 1832. AG, Correspondència, 1832.
15. Segons l’anàlisi exhaustiva dels llibres de corredors de canvis de 1817, 1840,
1848 i 1860 efectuada per L. Castañeda i X. Tafunell. La documentació dels corredors de
canvis es troba a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Vegeu L. Castañeda i X. Tafunelll
(1994) i L. Castañeda (2001).
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El negoci adquirí major relleu quan Mateu li cedí, un any més tard,
l’arrendament bianual de tots els portatges de Catalunya, per un import
de 104.000 lliures, que Ignasi Girona satisféu, en part, directament als
creditors de Mateu.16
FER

DE BANQUER SENSE BANC

Part dels guanys obtinguts en els arrendaments, l’avituallament a
l’exèrcit i la comercialització de productes, Ignasi Girona els canalitzava
cap al préstec de diners. Era un negociant que exercia de banquer. Cal
tenir present que, abans de la creació de la banca privada, l’absència
d’un sistema financer organitzat es suplia amb l’ús d’instruments de
crèdit que, per les seves característiques, resultaven especialment atractius per als qui disposaven de capital per actuar de prestadors. Encara
que no fou l’única, aquesta era una manera bastant generalitzada per
a portar a terme operacions de crèdit, com el descompte de lletres
de canvi i altres efectes endossables. Abans de la creació de la casa
Girona el 1839, Ignasi prestava diners a particulars, comprava finques
urbanes de propietaris endeutats, o bé, avançant els diners, adquiria
el dret de cobrar-ne els lloguers. Durant dues dècades aquestes transaccions financeres foren freqüents i, a banda dels beneficis econòmics
obtinguts, li procuraren un prestigi i la confiança que resultaren molt
útils en l’èxit posterior de bona part dels negocis empresos pels Girona,
tant per la companyia comercial com pel Banc de Barcelona, fundat
posteriorment per Manuel Girona.
Tot i que l’arxiu familiar no conté la comptabilitat privada, altres proves documentals testimonien la rellevància que Ignasi Girona
tingué en el mercat de lletres de canvi. Segons les investigacions de
L. Castañeda, el 1817 operaven a Barcelona un miler de tenidors d’instruments financers; Girona estigué sempre entre els trenta primers.17
L’estratègia consistia a avançar diners amb l’adquisició de lletres que,
16. Es tracta dels arrendaments següents: la barca d’Amposta, coll de Balaguer,
Serafina, Gaià, Cantallops, Ganxo, el Bruc, Pont de Molins, Caldetes i Molins de Rei.
Les escriptures foren formalitzades per Ramon Girona, que tenia poders per a cobrar
en nom del seu germà Ignasi, “per raó de crèdits, mutus dipòsits, pensions de censos,
i censals, lloguers de cases i terres, arrendaments, laudemis, delmes, parts de fruits i
altres coses”. AHPB, notari J. Prats, 1825.
17. Les bases de dades elaborades per L. Castañeda a partir dels llibres de corredors de canvis de Barcelona contenen uns trenta mil efectes, majoritàriament lletres
de canvi. El 1817 Ignasi Girona ocupà el 20è lloc entre els compradors i el 31è entre els
cedidors, amb un import anual acumulat de 152.787 lliures. Agraeixo a L. Castañeda la
generositat i la col·laboració que m’ha brindat per a la consulta d’aquestes dades. Vegeu
L. Castañeda (2001), p. 191-238.

ELS GIRONA. LA

GRAN BURGESIA CATALANA DEL SEGLE XIX

111

després, recuperava amb la revenda, enviant-les a una altra plaça o bé
cobrant-les directament. Tal com succeïa amb la comercialització de
productes agraris, fruit dels arrendaments, és pràcticament segur que
el negoci de les lletres era resultat de les seves activitats mercantils, i
que destinava part del capital comercial a les operacions de préstec.
Cal tenir present que la crisi política i econòmica de finals del segle XVIII i principi del segle XIX, l’emancipació de les colònies espanyoles
i la reorientació dels intercanvis cap al mercat interior espanyol portaren Catalunya cap a un nou sistema de relacions comercials extern.
J. M. Fradera i F. Valls han explicat com, a partir de 1820, s’operaren
canvis estructurals en el comerç d’exportació, i com a partir de la dècada de 1830 aquest comerç, principalment per la importància de les
Antilles, esdevingué progressivament atlàntic.18 Els primers vint anys
del Vuit-cents foren especialment crítics per al comerç exterior, ja que
els nivells dels intercanvis amb Amèrica de finals del segle XVIII no es
recuperaren fins pràcticament als anys trenta del segle XIX. En aquell
context, el volum de lletres negociades per Ignasi Girona i la seva vinculació, per mitjà dels arrendaments, amb els principals comerciants
a l’engròs de Barcelona fou progressivament més important i creixent.
Però no tot el préstec era per mitjà de lletres. A banda de canalitzar capitals cap al mercat dels instruments financers, entre 1822 i
1830 Girona va passar per notari escriptures de crèdits amb garanties
hipotecàries per un import superior a 100.000 lliures (vegeu l’apèndix 15). Una vintena d’operacions apareixen registrades en els protocols
notarials entre adquisició de deute públic, drets de lloguers a particulars
i compra de debitoris, per l’increment d’aquest instrument de crèdit en
substitució dels antics censals.19 Ja he indicat que els Girona de Tàrrega
s’havien convertit en prestamistes utilitzant les diferents modalitats de
censals que, en temps de bonança econòmica, els procuraren rendes i
béns immobles. Instal·lat a Barcelona, Ignasi Girona continuà aquesta
pràctica amb els debitoris, que resultaven especialment atractius perquè
implicaven la hipoteca dels béns del creditor i, en el cas de no pagar
els interessos, la cessió dels béns hipotecats als prestamistes. O el que
és el mateix, la possibilitat que el préstec es convertís en patrimoni.
Girona tingué una preferència especial per préstecs que li garantien
drets de propietari (vegeu l’apèndix 16). De 1832 a 1838 ingressava un
import aproximat de 5.000 lliures anuals pel concepte de lloguer de

18. Vegeu J. M. Fradera (1987) i F. Valls (2004).
19. Sobre el procés de substitució del censal per un altre mitjà de crèdit, com el
debitori, de 1800 a 1860, vegeu L. Castañeda i X. Tafunell (1994) i L. Castañeda (1991).
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tretze finques urbanes, deu de les quals, com a mínim, eren d’antics
deutors.20 En alguns casos, el contracte establia que el prestador cobraria
parcialment, o en la seva totalitat, l’import del préstec directament als
arrendataris, parcers o inquilins de les finques hipotecades. El 1827
un deutor exclamava que la venda dels béns en garantia per a saldar
el deute amb Girona el perjudicava atesa “la escasesa de numerari
que generalment se experimenta”.21 La queixa era justa perquè durant
aquests anys la insuficient circulació de metàl·lic s’agreujà a causa d’una
política monetària netament deflacionista, desastrosa per a Catalunya.22
Sense bancs ni banquers, l’oferta de crèdit era rígida, sotmesa a les
limitacions d’ús que els prestadors feien dels instruments financers.
Certament, durant els anys trenta, Ignasi Girona incrementà el seu
patrimoni immobiliari a conseqüència de les obligacions hipotecàries
contretes pels deutors i, a més, obtingué unes rendes anuals segures.
Però això no excloïa que —a causa de la precarietat del sistema financer— ocasionalment el préstec generés pocs guanys, o hi hagués
dificultats per a cobrar. La prova és que, entre 1830 i 1840, Ignasi
Girona, actuant com a demandant, va portar deu plets al Tribunal de
Comerç per la reclamació de lletres, vals i crèdits impagats per un
import superior a 20.000 lliures. Val a dir que, en tots els casos, la
sentència fou favorable a Girona.23 No en va perdre cap. La resolució
dels plets, a banda de recuperar els diners, va contribuir a augmentar
el seu prestigi com a comerciant.
UNA

FÀBRICA PRÒPIA DE PINTATS D’INDIANES

La seva progressiva consolidació com a comerciant i financer a
Barcelona potser explica el tímid interès que, en un principi, Ignasi
Girona demostrà per les activitats industrials. Malgrat tot, a causa

20. En l’apèndix 16 he calculat uns ingressos de 4.870 lliures per conceptes desagregats de pisos, botigues, i habitatges segons anotacions manuscrites per Ignasi Girona.
No és un llibre de comptabilitat, però, en absència d’altres documents, he considerat
d’utilitat agregar les finques i els imports en una taula, per tenir notícia de les rendes.
AG, “Renta que producen las fincas notadas en este libro, propias de Ignacio Girona”.
21. AHPB, notari J. Prats, 1827.
22. La restauració absolutista de Ferran VII suposà la supressió de la Casa de
Moneda de Barcelona i, fins al 1834, un ritme d’encunyacions lent i insuficient per les
necessitats del país, tal com indica J. Sardà (1948). Entre 1836 i 1847, atesa la insuficiència monetària, es reprengué l’encunyació a Catalunya, amb els intents reiterats, i
fallits, per part del Govern d’Espanya de tancar de nou la Casa de Moneda de Barcelona.
P. Pascual (2004), p. 57-100.
23. ACA, Audiència, Fons del Tribunal de Comerç.
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probablement del seu origen com a botiguer de teles,24 no es resistí
a invertir en una companyia de pintats d’indianes. El 1825 signà un
contracte privat de societat amb dos socis més, “ab objecte de seguir
en la fabrica de pintar indianas que tenen situada en eixa ciutat”.25 La
fàbrica era anterior, però es constituí de nou com a Selvas, Sunyol i
Cia. amb un modest capital de 10.000 lliures, per un període de quatre
anys. J. Selvas hi participà amb la meitat del capital, que compartí
amb un soci de Berga al qual I. Girona comprà la seva part el 1828,
de manera que n’esdevingué el soci majoritari. Selvas quedà encarregat
“de la fabricació i maneig total de la fàbrica”, de la caixa i del treball
de “compondrer los colors”, amb un sou de quatre duros a la setmana.
La societat és reconstituí de nou els anys següents i el 1833, amb el
nom de J. Selvas i Cia., els socis es reduïren a dos: I. Girona, amb un
capital de 38.079 lliures, i J. Selvas, amb 9.007.26 Desconec l’import
dels beneficis, però tot indica que el negoci no deixà de prosperar. El
1835 la fàbrica s’instal·là al pati de l’habitatge familiar d’Ignasi Girona,
situada al carrer Més Baix de Sant Pere des de 1830, tal com ho testimonia una carta d’Antoni Mitjana enviada a Joan Girona: “Tu padre
está ahora edificando el huerto de su casa para tener allí la fábrica
de pintados...”27 Amb tot, Selvas continuà component colors i “no sent
possible al socio Ignasi Girona, per raho d’altres negocis propis, atendrer
als de la fàbrica, queda encarregat i representat per ell en sa ausencia
son germà Ramon, ab facultat de firmar tot lo que convinguia”. Ignasi
no se sentia temptat per la gestió industrial, tot i que com a negociant
hi estava interessat atès que disposà que Ramon Girona assumís les
seves funcions. El 1836, amb un capital de 57.000 lliures, la societat
es reconstituí de nou; I. Girona hi participà amb 50.000 lliures, Selvas
amb 3.000 i Ramon Girona amb 4.000, i amb la missió de fer-se càrrec
de la caixa, reduint, per tant, les funcions de Selvas.28 En deu anys
s’havien introduït canvis subtils en les escriptures: la societat s’havia
enfortit i havia guanyat en capital, era pràcticament controlada per la
família Girona, i la representativitat econòmica de Selvas esdevingué

24. P. Vilar (1964-1968, 1986), vol. IV. També, J. Maluquer de Motes (1976), p. 133148, Á. Sánchez (1989), p. 9-24, i F. Valls (1999), p. 936-964.
25. AG, Contracte privat de societat d’Ignasi Girona amb Bartomeu Sunyol i
Jaume Selvas, 30 d’octubre de 1825.
26. AG, Contracte privat de societat, 1833.
27. AG, Correspondència, 27 de juliol de 1835.
28. AHPB, Escriptura de constitució de societat. Notari J. M. Planas i Compte,
1836, vol. I.
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testimonial. Quatre anys més tard, J. Selvas comunicà a Ignasi Girona
el desig d’apartar-se de l’empresa.29
La història de J. Selvas i Cia. no és rellevant en el rànquing industrial de Catalunya, però és important perquè il·lustra amb precisió
les incerteses i les vicissituds de la manufactura catalana tradicional als
primers decennis del Vuit-cents. Els nivells assolits a la segona meitat
del segle XVIII, a causa de les guerres i la crisi, no es recuperaren fins
als anys vint del segle següent.30 El viratge proteccionista de 1820, la
pràctica desaparició dels aiguardents catalans cap al nord d’Europa —que
va eliminar la importació de teles de lli per estampar— i l’emancipació
de les colònies americanes forjaren un nou model de comerç exterior
basat, cap a finals de la dècada de 1820, en l’exportació vitícola cap a
Amèrica i la importació creixent de cotó en floca. Posteriorment, amb
la introducció del vapor, la indústria tèxtil esdevingué el sector líder
del procés industrialitzador que caracteritzà l’economia catalana del
segle XIX.
Tot indica que, en començar el negoci, a causa d’una conjuntura
tan incerta, Ignasi Girona no tingué cap ganes de comprometre’s sol.
A més, les dificultats que patia el Principat per aconseguir el subministrament de matèria primera devien afavorir que es decantés per
una operació d’envergadura més aviat modesta amb altres associats,
algun dels quals fins i tot dividí la seva part. Però, passats uns anys,
el 1828, quan els fluxos del comerç americà garantien l’arribada de
cotó a Catalunya, Ignasi Girona comprà una de les quatre parts de la
societat, augmentà el capital en una següent reconstitució i introduí
Ramon Girona, home clau del seu cercle de relacions familiars, en el
negoci. El 1836, quan el proveïment de cotó semblava assegurat, Ignasi absorbí la major part del capital i assignà al seu germà Ramon la
gestió i el control comptable de la fàbrica. “A l’escala del temps i del
medi observats”,31 malgrat les dificultats primeres, l’evolució del capital

29. Jaume Selvas adduí motius familiars per abandonar la societat el 9 de gener
de 1840. Ignasi Girona ordenà els aspectes formals del tràmit, no sense lamentar no
haver estat avisat uns mesos abans, en el moment de fer balanç i tancar els comptes.
AG, Correspondència, 1840.
30. “A mayor abundamiento, después de destruir las fábricas, la guerra franqueó
la entrada a las manufacturas de fuera y precipitó el colapso definitivo del comercio
colonial. De modo que, al producirse, en 1814, la retirada de los ejércitos napoleónicos,
el Principado había perdido una parte muy considerable de sus bienes de equipo y de
sus mercados, siéndole imposible volver a la situación de 1805.” J. Nadal (1975, 1982),
p. 192. Sobre l’evolució de la indústria tèxtil del cotó a final del segle XVIII i primera
meitat del XIX, vegeu Á. Sánchez (1996) (2000).
31. P. Vilar (1964-1968, 1986), vol. IV, p. 447.
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durant onze anys resultà important, com també devia ser-ho el balanç
del negoci. Fou l’oportunitat perduda per Ignasi Girona d’esdevenir
fabricant? No, perquè la fàbrica, per a ell, només tenia un significat
comptable. Cal destacar que aquest model de comportament té moltes
semblances amb el de la burgesia comercial catalana del segle XVIII.32
Però Ignasi Girona era un home a cavall entre dos segles: dedicar-se
exclusivament a la indústria hauria desbaratat els seus plans d’introduir
en els negocis comercials els descendents, per mitjà de la constitució
de la companyia familiar.
L’ATRACTIU

DELS NEGOCIS AGRARIS

Precisament per la seva condició de comerciant, i pels seus orígens familiars vinculats a l’Urgell, Ignasi Girona dedicà sempre atenció
als negocis agraris. En el context general del país, la importància de
la propietat agrària com a sector d’inversió estigué molt relacionada
amb les oportunitats avantatjoses de la liberalització del mercat de la
propietat que portaren els processos desamortitzadors del segle XIX. La
coincidència cronològica de les compres de finques rústiques portades
a terme per Ignasi amb els processos desamortitzadors indica que
aquest factor fou determinant. Adquirí les primeres propietats durant
les desamortitzacions del Trienni, intensificà les adquisicions als anys
quaranta, quan es posaren a la venda els béns afectats per la llei de
Mendizábal, i culminà el procés cap a la dècada dels seixanta. Comprà
afavorit pel nou marc legal perquè, per les seves activitats comercials i
financeres, disposava de paper del deute públic per a pagar les finques
subhastades per l’Estat. En el trànsit de l’Antic Règim a la societat
burgesa, els processos desamortitzadors que afavoriren el canvi de propietat resultaren especialment atractius per a comerciants-financers
com Ignasi Girona, que disposaven dels recursos econòmics necessaris.
L’intercanvi de paper del deute, molt devaluat, per les finques de la
desamortització de Mendizábal fou una oportunitat de convertir crèdit
en patrimoni. Però, en el cas de Girona, aquesta conducta inversora
es veié reforçada, justament a partir dels anys trenta, per un altre
element de pes: com a comerciant de productes agraris a l’engròs i,
32. P. Vilar afirma: “En l’economia comercial del segle XVIII català, s’esdevé sovint
que la ‘companyia’ només té per al veritable empresari un significat comptable. Aquests
són uns fets que cal no oblidar, perquè l’aparença modesta, efímera, fragmentària, sovint deficitària, de les ‘companyies’ podria ocultar (o fer poc explicables) la formació,
tanmateix freqüent, de les fortunes individuals i la realitat de les ascensions familiars.”
P. Vilar (1964-1968, 1986), vol. IV, p. 159. Sobre la naturalesa i les conductes de la
burgesia comercial del Set-cents, vegeu també R. Fernández (1982).
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durant dècades, un dels actors principals de la Llotja de Barcelona,
estava convençut que si s’introduïen millores tècniques s’obtindrien
grans guanys del rendiment de la terra.
Amb tot, desfer-se de paper del deute per comprar finques agràries,
sovint no va ser un camí planer. A causa de l’espinosa evolució de la
política espanyola, finques adquirides legítimament a l’Administració de
l’Estat als anys vint foren retornades als seus antics propietaris amb la
restauració de l’absolutisme i la conseqüent abolició de tots els actes
constitucionals. El 1822, en ple Trienni, Ignasi Girona comprà una
finca de més de 90 jornals al terme de Castellserà, que devia regar-se
parcialment atès que confrontava amb una séquia comunal. També el
mateix any, en societat amb Joan Viladot, adquirí béns al Cogul, prop
del riu Segre, que comprenien dos molins —d’oli i de farina— i peces
de terra, propietat del monestir de Poblet. L’anulació de les vendes
s’executà el 1823, i les finques foren retornades al monestir. El decret
de retorn als compradors no arribà fins al 1835. Aquest fet suposà
que les finques del Cogul no estiguessin escripturades fins al 1840 a
nom dels propietaris, i la de Castellserà, que comprenia diverses peces
de terra i edificis —una era, un corral amb farraginar, deu sitges i
un magatzem de gra—, requerí un conjunt d’escriptures notarials que
allargà el procés fins al 1858.33 Ignasi, com a comerciant, estava realment interessat en aquestes propietats perquè li resultaven útils per a
emmagatzemar existències, tal com indicava des d’Agramunt el 1840,
en una carta al seu fill Manuel: “Me parece que poco se arriesgaría en
comprar a su tiempo aceite en las Garrigas y conservarlo allí mismo,
como igualmente granos si no varían los precios (...) Para colocar éstos
tengo lugar muy a propósito en mi propio almacén o botica y 15 silos
todos en Castellserá en que cabrían 15.000 cuarteras (...) tengo noticias
de la Garrigas de que ya se han abierto los molinos aceiteros (...) Tu
puedes calcular en vista de las noticias de Marsella y otros puntos de
dicho líquido si conviene o no especular y hasta que precio, y yo me
encargaré de buscar quien execute las compras y los lugares para su
colocación.”34
Malgrat les atzaroses circumstàncies posteriors al Trienni Constitucional, impulsat un nou procés de vendes a partir de 1836 per Mendizábal —a causa de les necessitats de la Hisenda pública—, Girona
33. AHPL, Notaris J. Fuster, J. Soldevila i P. Aixalà. Sobre la cronologia de les
adquisicions, les característiques de les finques, ubicació, preus, antics propietaris i
processos judicials, vegeu L. Pla (2010), p. 291-311 i 356-359.
34. Carta d’Ignasi Girona a Manuel Girona, del 10 de novembre de 1840. AG,
Correspondència, 1840.
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adquirí més finques a les comarques lleidatanes (vegeu l’apèndix 17).
Aquests anys disposava de major solidesa econòmica, volia desfer-se del
paper del deute i intuïa que la liberalització de la propietat seria irreversible.35 Entre 1840 i 1842, en companyia de J. Viladot i un altre soci,
tots comerciants, comprà finques a Artesa de Segre, Collfred, Foradada,
Montsonís, i Vilves. Encara que aquestes operacions es pagaren amb
paper de l’Estat molt devaluat, no es poden considerar especulatives,
atès que Girona i Viladot no les realitzaren amb ànim de revendre. La
demanda de cereal, sobretot blat, deficitari en els mercats del litoral,
convertia les terres de l’interior, en els anys bons, en un graner per
al Principat.36 Les expectatives de rendibilitat de la producció queden
paleses en les característiques de les finques, com l’extensió, els tipus
de cultius i l’explotació. Tenint present que les de Foradada i Montsonís
eren limítrofes, majoritàriament les hisendes superaven les cinquanta
hectàrees i, situades prop del riu Segre o afavorides per algunes de
les seves séquies, considerades globalment més d’una tercera part eren
terres de reg. El secà, predominantment plantat de vinya i oliveres,
n’ocupava aproximadament la meitat i la resta era bosc i erm; en totes
hi havia eres i diverses edificacions: molins, masies, sitges, corrals,
magatzems de grans...
Entre 1840 i 1845, l’import pagat en les adquisicions de la desamortització de Mendizábal per Ignasi Girona i algun dels seus socis
superà com a mínim les 350.000 lliures, tot i que no sempre figura en
les escriptures notarials el preu assolit en la subhasta. A banda de les
finques indicades, adquiriren el convent de Salgar i diverses propietats
a Lleida, Castelldans, Sant Pere dels Arquells, Cervera, Torrefarrera i
Sant Pere de Ribes. A partir de 1850 s’operà un canvi important en
l’estratègia dels negocis agraris d’ I. Girona. Vengué algunes heretats que
tenia en copropietat amb altres socis a petits propietaris locals, sobretot
molins i finques disperses situats a les Garrigues (vegeu l’apèndix 18).
Joan Girona, desplaçat a Lleida, en nom del seu pare materialitzà les
vendes, que també incloïen alguns patis situats a la ciutat. És possible que Ignasi Girona es desprengués de les finques a causa del seu
35. À. Solà indicava en la seva tesi doctoral que Ignasi Girona i Targa fou un
dels únics compradors que figurava en les llistes d’ambdues desamortitzacions.
36. De les finques al·ludides, les d’Artesa, Vilves, Collfred i part de Montsonís
pertanyien al monestir de Montserrat i foren adquirides directament a l’Estat en virtut
de diverses vendes judicials. Les restants els pertanyien per la cessió que els féu el primer comprador un any després d’adquirir-les en subhasta pública. AHPL, Escriptures
notarials de Manuel Fuster, notari de Lleida, anys 1840, 1841 i 1842. E. Miró i Escaler,
notari d’Agramunt, anys 1852 i 1862. AHPB, J. M. Planas i Compte, 1867, i I. Carner,
1865 i 1866.
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baix rendiment, però la coincidència cronològica de les vendes amb
l’adquisició d’una finca situada al terme de Penelles, i altres adjacents,
inclina a creure que decidí desviar la seva atenció i els seus recursos
cap a la que, amb els anys, esdevindria la joia de la família Girona,
el Castell del Remei.
EL CANAL D’URGELL,

CONSTRUIR EL CANAL PER TRANSFORMAR EL TERRITORI

A diferència d’algunes finques rústiques comprades en companyia
d’altres socis, el 1839 Ignasi Girona inicià les gestions per esdevenir
únic propietari d’una hisenda estratègicament situada a les planes de
l’Urgell. Propietat del Capítol de Solsona —anomenada Torre Neral o
Torre del Bisbe—, es veié afectada per les lleis desamortitzadores de
Mendizábal i amb el propòsit de quedar-se-la, Ignasi envià un agent
seu a la subhasta de Madrid. No hi reeixí. El primer comprador la
vengué més tard, el 1844, a Jaume Torrents i Sarramalera, que la vengué a Ignasi Girona el 1853.37 L’heretat, situada prop de Linyola, dins
del terme de Penelles, formava un cos unitari de 763 jornals de terra,
una casa, una era, corrals, diversos accessoris i una peça de terra
agregada de 9 jornals. Girona pagà 40.000 lliures per la finca, però,
prèviament a la protocol·lització de la compra, signà amb J. Torrents
un contracte privat pel qual convingueren que, si en un termini de deu
anys la Torre del Bisbe podia utilitzar per al reg les aigües del futur
Canal d’Urgell, Girona lliuraria en concepte d’augment de preu 30.000
lliures més al venedor. L’existència d’aquest contracte demostra que,
abans d’adquirir la finca, Girona tenia en ment la construcció del canal. Encara que el projecte d’un gran canal de reg venia de molt antic,
executar-ne la construcció no deixava de ser pura quimera. A partir
de les seves estades a l’Urgell, Ignasi Girona va començar a madurar
la possibilitat de fer realitat l’obra. Creia que el projecte no resultaria
desassenyat si es calculaven bé les possibilitats tècniques i econòmiques.
I en aquests camps els Girona ja eren uns experts. Ignasi es convertí
en l’ànima del projecte de subministrar aigua a les planes de l’Urgell
i, de manera simplificada, seguí la seqüència cronològica següent: en
un principi, examinà sobre el terreny les possibilitats de suport que
el projecte tindria entre els propietaris agraris; després, s’aplicà amb
afany per obtenir la concessió de la construcció, posteriorment es convertí en un dels majors propietaris i, finalment, va fer el seguiment en
l’organització dels treballs perquè l’obra s’executés.

37. AHPB, 1 de març de 1853, notari Josep Pich.
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Les primeres informacions documentades a l’arxiu familiar sobre
el canal són de la primavera de 1852. Aprofitant l’estada a la fira d’Agramunt, Ignasi Girona escrivia al seu fill, Manuel, en aquests termes: “Mi
único objeto ha sido ver algunos urgeleses de los aficionados al Canal
que regularmente concurren a esta feria (...) los he hallado animosos
de que se llevara a cabo por la sociedad de D. Jerónimo (Ferrer) el
cual junto con los comisionados de buscar accionistas siguen todos
los pueblos haciendo proclamas y pidiendo como pordioseros a los
propietarios y a los que ninguna o muy poca tierra tienen, y hasta a
los jornaleros para que se suscriban, con lo que ha hallado algunos
suscriptores que dificulto lleguen a dos mil acciones, y que seguramente se retirarían al primer dividendo que se pidiese. Algunos me han
preguntado mi parecer. Les he contestado que a la Junta directiva hay
algunas personas de talento y crédito que pueden llevar a cabo mejor
que D. Jerónimo y que en cuanto a mi estoy a la expectativa...”38 Val
a dir que Jeroni Ferrer havia obtingut provisionalment la concessió de
la construcció del canal el 1850, però aquesta concessió, com passà
amb la que havia obtingut Gaspar de Remisa anteriorment, el 1847,
no tingué efecte. Els Girona sempre mostraren un recel especial en les
diligències fetes per Ferrer. Potser per això el 1852 Ignasi Girona anava
fent gestions per veure les possibilitats que tindria la casa Girona en
la concessió: “Magín Macià, alias Marcobau de Boldú, muy canalista
y partidario del concesionario D. Jerónimo Ferrer, de quien parece
tienen grande confianza, aunque no la tendrá toda porque después de
hablar delante de todos los feriantes que teníamos a la mesa, me dijo,
si la casa de usted a lo menos tomase algún interés en el negocio (...)
contaríamos seguro con el Canal, porqué son muchísimos los propietarios que estamos de observación sobre dicha su casa para según
lo que haga, gobernarnos.”39 En la mateixa carta Ignasi advertia als
seus fills, Manuel i Ignasi, que dirigien els negocis de la casa Girona
a Barcelona: “Si hacéis uso de lo que os digo sobre lo del Canal,
me presumo que lo haréis con la prudencia necesaria, porqué aquí
hay grande entusiasmo por D. Jerónimo, que los tiene embaucados y
podría tener consecuencias desagradables si decían que nosotros les
contrariamos, así como serían agradables por los propietarios si nosotros los pudiéramos animar.” Al cap d’un mes i mig, el 21 de juny
de 1852, la situació havia fet un gir; les gestions de la casa Girona

38. Carta des d’Agramunt, d’Ignasi Girona i Targa a Manuel Girona, del 3 de
juny de 1852. AG, Correspondència.
39. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des d’Agramunt, del 5 de maig de 1852. AG,
Correspondència.
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estaven avançades perquè Ignasi donava confiança als seus fills amb
relació al futur suport a la subscripció: “Gracias (por las) noticias del
Canal y no dudo que si conviene poneros al frente luego de verificado
tendréis muchos pedidos de acciones y no dudo se llenará pronto la
suscripción.”40 Pocs dies després, Ignasi escriu de nou als fills: “Ja he
vist lo del diari sobre lo Canal, i me alegraria trobàsseu marge per
entrar a la societat. Aquí també se’n parla, però com los sap mal se
facia, diuen que no se farà.”41
Tot i que els Girona no tenien encara la concessió de l’obra, el
projecte anava agafant consistència mentre la casa Girona construïa
la línia de ferrocarril de Barcelona a Granollers, la segona que es feia
a Catalunya. La coincidència és determinant perquè en aquells trenta
quilòmetres de via la casa aprenia no tan sols a fer treballs tècnics i
d’organització d’una obra de gran envergadura, sinó també a gestionar el tema del finançament. La concessió de la construcció del Canal
d’Urgell es féu efectiva el 3 de novembre de 1852 a favor de Girona
Germans, Clavé i Cia,42 i quatre mesos més tard, l’1 de març de 1853,
Ignasi adquirí la finca de Penelles. Estava convençut de les possibilitats del projecte, però passats dos mesos, en veure que les obres es
retardaven, expressava als fills les seves inquietuds i els efectes que la
falta d’activitat tindrien sobre el terreny: “No es extraño que algunos
desconfíen de que llegue a empezarse la tan interesante obra del Canal, no viendo más que un miserable artífice auxiliar. Si vieran a D.
Pedro Puigdollers, u otro acreditado de su facultad, ya tendrían más
confianza (...) Puigdollers debe saber y sabe lo difícil que es y que
raya a lo imposible en este país el procurarse lo preciso al momento que se necesita, aunque sea pagándolo a precios excesivos.”43 Les
expressions del pare tingueren el seu efecte; el mes de juny Manuel
Girona es desplaçà a l’Urgell amb els enginyers, i Ignasi afegí el seus
particulars suggeriments a la visita: “Sólo falta que el país vea que se
hacen acopios sea de lo que fuere, luego de concluida la siega y la
trilla, lo que lejos de perjudicar a la empresa soy del parecer (que) se
lograría más baratura que cuando vean empezar las obras; hablamos
40. Carta d’Ignasi Girona i Targa des d’Artesa de Segre, del 21 de juny de 1852.
AG, Correspondència.
41. Carta d’Ignasi Girona i Targa des d’Artesa de Segre, del 26 de juny de 1852.
AG, Correspondència.
42. El reial decret sobre la concessió de la construcció a la casa Girona data
del 3 de novembre de 1852.
43. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des d’Artesa de Segre, del 20 d’abril de 1853.
P. Andrés i Puigdollers (1814-1886) era l’enginyer director de les obres del ferrocarril
de Barcelona a Granollers. AG, Correspondència.
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muy poco sobre ese particular, que no es insignificante, atendidos los
escasos recursos del país; pensaba volver a la carga pero no me dio
lugar el imprevisto regreso de Manuel con los señores ingenieros. Deseo
saber si nos daría buena cal la piedra de nuestro Santuario de Salgar
porque la montaña es propiedad de la Granja y me complaceré mucho
en darla, y permitir hacer un camino para extraerla.”44
Així que es va fer efectiva per reial decret la concessió de la
construcció, el 1853 se signà un conveni amb vint individus interessats
en el projecte, segons el qual es traspassava la concessió, es decidia
la constitució d’una societat i es disposava que la casa Girona realitzaria la construcció del canal. Així va ser com el 28 de maig de 1853
es constituí la societat Canal d’Urgell, amb un termini de duració de
noranta-nou anys, i amb l’objecte de construir i explotar el canal de
reg. El capital social, de 1.600.000 duros (8.000.000 de pessetes) es dividí en 16.000 accions, i la llista d’accionistes s’amplià fins a trenta-set,
alguns més dels que havien signat el conveni originari, “para satisfacer
las reiteradas instancias de gran número de personas que deseaban
participar al mismo tiempo del lucro que la explotación del canal debe
proporcionar”.45 El projecte havia generat una gran expectació. En importància per capital invertit a Catalunya fins al 1866, sense comptar
les empreses ferroviàries, la societat Canal d’Urgell ocupà el quart lloc
en el rànquing de societats del país, per darrere de la fàbrica tèxtil
Espanya Industrial i tres societats bancàries i financeres. Aquesta dada
és especialment rellevant, no solament per la naturalesa i les característiques de l’empresa —atès que Catalunya fou un país industrial—,
sinó pel protagonisme absolut que hi tingueren els Girona, tant en el
procés d’impulsar el projecte com en la seva realització posterior. En
la recentment constituïda societat la participació dels Girona estava en
consonància amb les expectatives de l’obra; hi tingueren una participació de 2.450.000 pessetes, és a dir, més d’un terç del capital social.
El 1853, la casa Girona començà les obres, que consistien en la
construcció dels 144 quilòmetres de longitud del llit del canal. Domènec
Cardenal fou l’enginyer que es va fer càrrec de la construcció, atès que
Pere de Andrés Puigdollers, l’enginyer de la casa Girona, estava ocupat

44. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des d’Artesa de Segre, al seu fill Ignasi Girona
i Agrafel, del 26 de juny de 1853. “La Granja” al·ludida era una finca que Ignasi posseïa
a Artesa de Segre, on passava els mesos de primavera i d’estiu. AG, Correspondència.
45. Entre la llista dels principals accionistes, després dels Girona figuraven:
Jaume Ceriola, Manuel de Lerena, Marià Flaquer, Josep López Gordo, Antoni Nadal,
Josep Vidal Ribas, Josep M. Serra i Josep Falp, entre altres. AHPB, notari J. M. Planas
i Compte, 28 de maig de 1853.
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en els treballs de la xarxa ferroviària.46 En principi, els Girona no havien de realitzar la construcció dels túnels, motiu pel qual el 1856 es
contractaren a Carlos Tassier, enginyer de mines de Madrid. La casa
Girona treballà sense interrupcions, però, just perforats els primers
pous del túnel de Montclar, Tassier, incapaç de resoldre les dificultats
tècniques del projecte, abandonà la construcció al·ludint inadaptació al
clima de l’Urgell. El túnel de Montclar, de més de cinc quilòmetres de
longitud, era tot un repte. A instància dels Girona, Domènec Cardenal,
instal·lat a Agramunt, assumí la totalitat del projecte. Perforà 15 pous
verticals a Montclar de fins a 120 metres de profunditat i construí
també els túnels de la Llenguadera i de Sant Jordi. El Canal d’Urgell
esdevingué una de les obres d’enginyeria hidràulica més ambicioses i
complexes de l’època. Cardenal va fer un treball minuciós estudiant
prèviament els túnels construïts a Europa. Malgrat les vicissituds, l’obra
estigué totalment acabada el 1862. Les pèrdues econòmiques de la
societat constructora, causades majoritàriament per les dificultats de
Montclar, foren avaluades en 9.000.000 de rals. La casa Girona, que
per evitar interrupcions en la construcció havia assumit el cost total de
l’empresa, inicià un llarg i complex procés de gestions amb la societat
Canal d’Urgell per a recuperar la diferència.47
Que Ignasi Girona confiava en l’èxit tècnic i econòmic del projecte
ho demostra el fet que adquirís diverses finques limítrofes a la Torre
del Bisbe, que arribà a sumar més de mil jornals de terra.48 Canvià el
nom de la propietat pel Castell del Remei, per l’especial devoció que
la família Girona sentia, des de ben antic, per aquesta Verge, que tenia
una capella a l’església parroquial de Tàrrega. La finca es començà
a regar el 1864 i, tal com constava en el contracte privat signat per
Ignasi Girona abans d’adquirir-la, aquest satisféu a l’antic propietari
30.000 lliures més en concepte d’augment de preu. Girona es convertí
en el propietari de la finca més gran regada per aigües del canal. Hi
46. Domènec Cardenal (Vitòria-Gasteiz 1825-Barcelona 1901) fou recomanat per
P. de Andrés i Puigdollers per a fer-se càrrec de les obres, ja que havia estat alumne seu
a l’Escola d’Enginyers, Canals i Ports a Madrid. El 1897 féu l’estudi previ per demanar
la concessió de la construcció del Canal Auxiliar, per aprofitar millor el canal principal,
i abastar una superfície de 24.000 hectàrees. Morí sense veure realitzat aquest projecte,
que inicià el 1929 Carlos Valmaña, amb molts dels elements projectats per Cardenal
trenta anys abans. Vegeu J. Mateu (2000).
47. Vegeu L. Pla (1996).
48. El 1859, Ignasi Girona comprà l’heretat d’Almassó, contigua a la Torre Neral,
que constava de 189 jornals de terra, una masia i un molí fariner. El 1861 comprà una
casa a Linyola i 30 peces de terra que sumaven 153,42 ha. En conjunt eren 235,76 ha
que se sumaven a les 332,51 que originàriament posseïa la Torre Neral. AHPB, notari
J. M. Planas i Compte, 1859, 1861.
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introduí, també, altres millores tècniques. Adquirí maquinària agrícola,
encarregà al seu fill Joan les gestions necessàries per establir-hi una
indústria d’elaboració de formatges i mantegues i féu construir una granja de 120 caps de bestiar boví i equí que superava, tècnicament, les
més modernes del país.49
És ben cert que el singular procés d’adquisició i expansió del
Castell del Remei obeïa a interessos particulars. Però els Girona van
vincular-lo a un projecte més general. La construcció del Canal d’Urgell
fou obra de la burgesia catalana que, amb els Girona al capdavant,
entenia que la prosperitat de l’agricultura era imprescindible per al
desenvolupament econòmic del país, tan necessària com la millora
de les infraestructures, la línia de ferrocarril que enllaçaria Barcelona
amb Saragossa —realitzada també per la casa Girona— o la construcció de carreteres. L’ambició del projecte no el deslliurà de factors
imprevisibles; acabat el canal, als obstacles tècnics i econòmics de la
construcció derivats de l’obra de Montclar s’hi afegiren altres problemes: la lògica inexperiència de la pagesia en les pràctiques del reg, les
dificultats per a preparar les superfícies, fer drenatges i anivellaments
per evitar l’ascensió de sal, els problemes sanitaris com l’increment del
paludisme, la manca d’adobs i les irregularitats del cabal d’aigua. Tot
plegat va fer que el Canal d’Urgell, a causa d’una problemàtica ben
diversa, durant dècades no donés els resultats previstos i que calgués
esperar a ben entrat el segle XX, amb la construcció del Canal Auxiliar
el 1932 —un projecte avançat ja el 1897, en les seves principals línies,
pel mateix Domènec Cardenal— i el pantà d’Oliana el 1959, perquè la
superfície regada abastés desenes de milers d’hectàrees i més de 20.000
propietaris.50 Cal destacar que amb l’obra els Girona van donar mostres
d’una conducta ben audaç: impulsar el projecte, convèncer de la seva
rellevància la gran burgesia instal·lada a Barcelona, obtenir-ne el suport
econòmic necessari i assumir la construcció. Amb aquests elements,
la tenacitat de la pagesia catalana aconseguí anys després, malgrat les
vicissituds pròpies d’un projecte sense precedents, convertir en un oasi
un extens desert de 75.000 hectàrees. Les conseqüències econòmiques i
socials d’aquest canvi no es limitaren al temps i a l’espai afectats, sinó
49. A banda dels aspectes tècnics, Joan Girona també fou l’encarregat de cercar
un administrador per a la finca, amb el perfil següent: “Una persona honrada e inteligente en el cultivo de tierras, que sepa dar cuentas de entradas y salidas, de unos 40
o 50 años de edad, casado o soltero, si es casado que sea con poca familia, en cuanto
a contabilidad por poca que sepa ya le enseñaré yo del modo suficiente.” Carta datada
el 17 de juliol de 1862 al Castell del Remei, enviada per Joan Girona a Ordeig i Roure,
de Girona. AG, Correspondència 1862.
50. L. Pla (1996), J. Mateu (2000).
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que transformaren el substrat dels elements que defineixen la història
de Catalunya en la seva globalitat.
EL

FET DECISIU, LA FUNDACIÓ DE LA CASA

GIRONA

EL

1839

La creixent importància dels negocis empresos per Ignasi Girona
el portà a fundar el mes de novembre de 1839, en companyia de Joan
B. Clavé,51 un dels seus socis, una societat comercial que s’havia de
dedicar a “todos los ramos de comercio e industria”, anomenada Girona
Germans, Clavé i Companyia.52 La data de creació estava condicionada pel
curs dels esdeveniments polítics atès que, després d’anys d’enfrontaments,
s’entreveia al país el final de la guerra carlina. Amb tot, les expectatives
pels nous canvis —abdicació de la reina M. Cristina i proclamació de
la regència d’Espartero— eren poc optimistes, més aviat percebudes
amb suspicàcies per Girona i les persones del seu entorn. L’estiu de
1839, abans de la fundació de la societat, J. J. Anzizu escrivia des
de Madrid al seu cunyat, Manuel Girona, en aquests termes: “Nada te
digo de política, por qué no parece sino que están jugando con nosotros
unos cuantos hombres que deberían estar para siempre desterrados de
la sociedad; no es fácil prever los acontecimientos a los que estamos
abocados: los hombres de las ideas rancias (...) tienen que chocar en
mi concepto con la fuerza material y moral de esta nación (...) y no
sé quien podrá más; te aseguro que cuanto más reflexiona uno sobre
estas cosas más se atonta, y así allá se las haya.”53 Intuïen els Girona
que “les forces materials i morals”, és a dir, la nova burgesia, difícilment comptarien amb el suport dels responsables de dirigir l’Estat?
El final de la guerra, un futur incert, el país que necessitava canvis,
l’hostilitat dels qui prenien les decisions polítiques... Tots aquests factors
constituïen l’atmosfera en què Ignasi Girona fundà la casa de comerç.
Ell mateix notificà per correu a diverses cases comercials de fora de
Barcelona, amb les quals tenia comptes oberts, la creació de la nova
companyia, a fi que actualitzessin el nom de les primeres partides.54

51. Joan Baptista Clavé i Vidal havia nascut a Anglesola el 1807, però s’establí
a Barcelona, on es dedicà a les activitats comercials. Estigué vinculat a la casa Girona
des de 1839 fins a 1854. També fou diputat per Granollers (1850-1851) i per Agramunt
(1853-1854 i 1857-1858). Morí el 1868. Vegeu À. Solà (1977).
52. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 30 de novembre de 1839.
53. Carta de J. J. Anzizu, des de Madrid, a Manuel Girona, a Barcelona, del 16
d’agost de 1839. AG, Correspondència.
54. Només es conserven sis cartes de 1839 a l’arxiu familiar. D’aquestes, tres
confirmen a Ignasi Girona els canvis demanats en els noms dels comptes: J. S. Viguerie
de Tolosa, Alonso y Sobrinos de Saragossa, i Vda. de Pelayo e Hijos de Madrid. AG,
Correspondència, 1839.
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Amb un capital social de 40.000 duros, dels quals Joan B. Clavé n’aportà
12.500, Ignasi n’esdevingué soci comanditari, incorporant al negoci els
seus fills grans, Joan, de trenta-dos anys, i Manuel, de vint-i-dos. Clavé
i Manuel Girona administrarien i dirigirien la casa i, tot i que segons
el Codi de Comerç Ignasi Girona no podia examinar comptes ni operacions, s’indicava que “atendido el respeto que se merece, a que es el
mayor interesado y a su experiencia y créditos adquirido en tantos años
de su carrera mercantil, se imponen los demás socios voluntariamente
la obligación de consultar con dicho sr. Ignacio todas las operaciones
de la entidad que se emprendan y de darle parte de todos los negocios
de la compañía, atendiéndose para su mayor éxito a los consejos de
su experiencia”. Encara que en l’escriptura de constitució de la nova
societat no s’especifica l’origen dels 12.500 duros en efectiu aportats
pels nois d’Ignasi, altres escriptures notarials posteriors indiquen que
foren avançats íntegrament pel pare. A efectes pràctics, la família Girona
controlava el setanta per cent de la companyia i, absent Joan, que es
trobava a Lleida, Manuel n’esdevenia el braç executor. El domicili de
la casa de comerç s’establia a la residència familiar del pare.
TAULA 1
Evolució i repartiment del capital de la casa Girona, 1839-1864
Capital (duros)

%

Girona Germans, Clavé i Cia, 30.11.1839
Ignasi Girona i Targa

15.000,000

37,50

Manuel Girona i Agrafel

6.250,000

15,63

Joan Girona i Agrafel

6.250,000

15,63

Joan B. Clavé

12.500,000

31,25

TOTAL

40.000,000

100,00

176.000,000

51,76

Manuel Girona i Agrafel

64.000,000

18,82

Ignasi Girona i Agrafel

20.000,000

5,88

Girona Germans Clavé i Cia, 11.11.1844
Ignasi Girona i Targa

Joan B. Clavé

80.000,000

23,53

340.000,000

100,00

Ignasi Girona i Targa

275.577,550

54,57

Manuel Girona i Agrafel

129.033,620

25,55

Ignasi Girona i Agrafel

100.388,830

19,88

TOTAL

505.000,000

100,00

TOTAL
Girona Germans, 5.10.1854
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Capital (duros)

%

Girona Germans, 13.10.1855
Manuel Girona i Agrafel

160.533,620

31,79

Ignasi Girona i Agrafel

131.888,830

26,12

Joan Girona i Agrafel

31.500,000

6,24

Jaume Girona i Agrafel

31.500,000

6,24

Casimir Girona i Agrafel

31.500,000

6,24

Antònia Girona i Agrafel

31.500,000

6,24

Mercè Girona i Agrafel

31.500,000

6,24

Fills d’Esperança Girona i Agrafel

31.500,000

6,24

Fons de la societat

23.577,000

4,67

504.999,450

100,00

TOTAL

Girona Germans, segons repartiment parcial del 21.10.1864
Manuel Girona i Agrafel

1.174.829,775

41,620

Ignasi Girona i Agrafel

850.739,172

30,139

Casimir Girona i Agrafel

279.252,164

9,893

Joan Girona i Agrafel

129.475,568

4,587

Mercè Girona i Agrafel

129.475,568

4,587

Antònia Girona i Agrafel

129.475,568

4,587

Fills d’Esperança Girona i Agrafel

129.475,568

4,587

TOTAL

2.822.723,383 100,000

Girona Germans, 19.10.1864
Inventari segons acta de liquidació de 19.10.1864

5.046.376,472

Font: AG, Documents notarials i actes de liquidació, 1839-1864

Encara que la contracta es va signar per deu anys, al cap de
cinc, el novembre de 1844, es dissolgué per a reconstituir-se de nou.55
Des de 1839, Joan duplicà el capital invertit, i Manuel l’augmentà fins
a 13.000 duros. També en ambdós casos els diners van ser avançats
pel progenitor. El desencadenant, que no la causa, per a la rescissió
de la contracta cinc anys abans del que estava previst va ser que Joan
Girona “no conviniéndole pasar a residir en la ciudad de Barcelona
acordó con su señor padre retirarse de la compañía y que en vez de
percibir los doce mil quinientos duros con aumento de los beneficios
55. AHPB, Escriptura de dissolució de la societat Girona Germans, Clavé i Companyia, del 9 de novembre de 1844. Notari J. M. Planas i Compte.
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(...) recibirá lo que su señor padre le prometió en el convenio privado
que firmaron...”.56 Com que el seu pare sí que havia comptat amb ell
el 1839 en constituir la primera societat, quan Joan també residia a
Lleida, s’ha de descartar que aquest fos el motiu d’abandó de la companyia familiar. Mes aviat sembla que deixà la casa Girona per voluntat
pròpia, potser per poc interès o per desavinences en la direcció que
compartia amb Manuel. Com que Joan era soci director de la companyia,
Ignasi Girona proposà als altres dos socis la dissolució de la societat,
liquidar tots els comptes i reconstituir-la de nou. D’aquesta manera
es podria descomptar en efectiu els imports corresponents a Joan del
balanç general. Aquesta estratègia de dissolució, pel repartiment dels
beneficis, fou pactada per Joan i Ignasi en un conveni privat, al qual
ja he fet al·lusió en un capítol anterior (vegeu p. 72).
Un cop efectuada la rescissió de la contracta, dos dies més tard,
l’11 de novembre de 1844, es constituí la nova societat Girona Germans,
Clavé i Companyia.57 Es mantenia al domicili familiar del progenitor,
i tot i que Joan no hi participava, s’incorporava a la companyia —o
els substituïa?— el seu germà, Ignasi Girona i Agrafel, que tenia vinti-cinc anys. En ser el soci més inexpert i més jove, tindria l’obligació
d’assistir diàriament al despatx “ocupándose en los negocios (...) y
desempeñar con esmerado celo todos los encargos o comisiones que
le confien...”. Ignasi pare persistia en la idea d’implicar els seus nois
en el negoci familiar, perquè aquesta era la seva idea d’empresa. La
direcció i l’administració anirien a càrrec de Joan B. Clavé i Manuel
Girona, que s’imposaven, de nou, voluntàriament, “la obligación de
consultar verbalmente” amb Ignasi Girona i Targa “todas la operaciones
de entidad que se emprendan y de darle parte de todos los negocios
de la compañía...” atès “el respeto que se merece a que es el mayor
interesado y a su experiencia y crédito adquiridos en su dilatada carrera
mercantil”. És a dir, el pare decidia per dos motius que s’escrivien ben
clars: era el major accionista, i el que tenia més prestigi i experiència.
Però més espectacular que el moviment de socis, fou l’increment del
capital; els 40.000 duros amb què havien fundat la casa cinc anys abans,
es multiplicaven per més de vuit i es convertien en 340.000 (taula 1).
Estaven repartits de la manera següent: Ignasi Girona i Targa 176.000,
Manuel 64.000, Clavé 80.000 i Ignasi fill 20.000. En termes comptables,
la família Girona controlava més del 80 per cent del capital, el pare

56. Escriptura de poders de Joan Girona i Agrafel a Ignasi Girona i Targa. Notari,
Jaume Matarrodona, Lleida, 6 de novembre de 1844.
57. AHPB, Escriptura de constitució de societat. Notari J. M. Planas i Compte, 1844.

128

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ

el 52 per cent, mentre Clavé veia reduïda la seva participació a un 6
per cent. S’anava consolidant la tendència a controlar la companyia
per part dels Girona. Aquest fenomen coincidia amb l’increment del
capital, fet que indicava que els guanys havien estat molt alts i que
les expectatives eren optimistes. Ara la casa Girona estava preparada
per a operacions econòmicament més ambicioses. La nova societat es
constituïa per cinc anys, i l’objecte de les seves operacions s’estenia
a totes les branques del comerç i la indústria, amb la condició que
cap dels socis podria emprendre separadament cap operació comercial
per compte propi ni a comissió, “quedando todos obligados a trabajar
únicamente en beneficio de la compañía”. Com que cap dels integrants
expressà la voluntat de separar-se de la casa Girona esgotat el termini
el novembre de 1849, Girona Germans, Clavé i Companyia va quedar
automàticament prorrogada per cinc anys, fins al 1854.
NOMÉS

CAPITAL FAMILIAR,

1854-1864

L’octubre de 1854, Joan B. Clavé, soci director i administrador
de la societat, expressà el desig de retirar-se. Per comú acord es resolgué dissoldre la companyia. “Considerando que todos los interesados sufrirán perjuicios considerables si debiesen aguardar al resultado
de la liquidación que indispensablemente ha de ser muy larga por la
naturaleza de algunos negocios...”58 En realitat, la decisió de Clavé
obeïa a les desavinences amb els Girona sorgides, precisament, en la
gestió d’alguns negocis. Com era d’esperar, l’escriptura de dissolució no
menciona explícitament això, però subtilment indica en els preàmbuls
que “procediendo con la mayor armonía y con firme propósito de que
semejante cesación no altere en lo más mínimo las relaciones amistosas
que unen a los socios y que desean estrechar aún más...” Val a dir que
en cap de les escriptures de constitució i dissolució de societats en què
van participar els Girona mai no van sentir la necessitat d’exterioritzar
la naturalesa de les relacions que existien entre els socis. Una declaració
pública d’intencions tan manifesta, més aviat indica que l’harmonia era
dubtosa. Com que en el moment de cessar la casa Girona estava executant els dos projectes de major envergadura econòmica que assumí
durant la seva trajectòria —la construcció del Canal d’Urgell i la línia
de ferrocarril de Barcelona a Saragossa— calgué detallar amb molta
precisió les condicions del capital que correspondria a Clavé “bajo cuya
proporción sufrirá las pérdidas que se experimenten y disfrutará los

58. AHPB, Escriptura del 5 d’octubre de 1854, notari J. M. Planes i Compte.
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beneficios que se consigan quedando obligado a entregar en su caso
la parte de capital que le corresponda, si se necesitara”.59 Com que
Girona Germans, Clavé i Companyia havia estat l’empresa constructora
del Gran Teatre del Liceu, es cedien a Clavé una llotja i tres butaques,
“ofreciéndole con éste acto una prueba inequívoca de amistad i buena
correspondencia”.60 Dels 115.766 duros del capital atorgats a Clavé,
53.000 es lliurarien en metàl·lic en tres terminis, tot i que “como las
críticas circunstancias que nos rodean podrían continuar algún tiempo, (...) los plazos no empezarán a correr hasta quince días después
de terminadas y que todo haya vuelto a su estado normal”. El text es
referia a l’aixecament popular de Barcelona, la revolució de 1854, que
esclatà durant el bienni progressista de 1854 a 1856 (taula 2).61
TAULA 2
Capital atorgat a J. B. Clavé en la liquidació de Girona Germans,
Clavé i Cia., el 5 d’octubre de 1854
Concepte

Compte particular de J. B. Clavé a Girona G. Clavé i Cia.
Capital comanditari a Girona i Cia., de Madrid
Pel 25% de J. B. Clavé en els negocis dels ponts de Fraga i
Montsó que realitza Girona Germans, Clavé i Cia.
Imports que s’han de lliurar en metal·lic a J. B. Clavé
TOTAL

Import (duros)

2.843,35
52.218,85
7.126,65
53.577,25
115.766,10

Font: AHPB, not. J. M. Planas i Compte, 1854.

Dissolta ja la companyia el 5 d’octubre de 1854, el mateix dia es
constituí una nova societat, Girona Germans, que assumiria els guanys,
pèrdues, obligacions i responsabilitats contretes per l’anterior. Manuel i
Ignasi Girona i Agrafel dirigirien la nova companyia, la qual, per desig
exprés del pare “se obligan a formar con sus hermanos”. Escripturada
per un termini de deu anys —fins a l’octubre de 1864—, tindria per
objecte tota classe d’operacions mercantils “incluso el giro de banca
(...) celebrar contratas con el Gobierno (...) tomar interés en otras so-

59. Sobre els càlculs del romanent líquid i els capitals desagregats atorgats a
J. B. Clavé, vegeu L. Pla (2010), p. 320-324.
60. Es tractava de la llotja número 5 i de les butaques de l’amfiteatre i primer
pis, números 3, 18 i 19. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1854.
61. J. Fontana (1988), p. 321-525.
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ciedades y establecimientos tanto de comercio como de fabricación e
industria...”. L’increment de funcions corria paral·lel a l’ampliació del
capital social: 505.000 duros, dels quals un 55 per cent corresponien
al pare,62 i dels restants, un 25 per cent a Manuel i un 20 per cent
a Ignasi, com a socis directors i administradors. A més de l’espectacular ampliació de capital respecte a la companyia anterior, l’article
setè de l’escriptura incloïa una singularitat significativa: el patriarca
de la família es reservava el dret de repartir la totalitat del seu capital
social entre les vuit fills “por partes iguales y según los pactos que
estime convenientes”, de manera que fossin reconeguts com a socis
comanditaris la resta dels germans Girona que no havien participat
en l’acte de constitució de la societat. És obvi que el més destacable
de Girona Germans era, d’una banda, l’increment del capital, i d’una
altra el fet que la companyia quedava exclusivament i definitiva en
mans de la família.
L’augment del capital obeïa a qüestions d’ordre conjuntural. Pocs
mesos abans de la constitució de Girona Germans, la casa Girona
acabava de tancar un dels negocis que havien de tenir major transcendència en les seves activitats posteriors, com fou la construcció de la
línia de ferrocarril de Barcelona a Granollers que, amb 30 quilòmetres
de longitud, fou la segona construïda a Catalunya. Els Girona havien
obtingut la concessió d’aquesta línia el juliol de 1850, que cediren
gratuïtament a la societat ferroviària Ferrocarril del Nord, constituïda
posteriorment, el més de novembre.63 Fou la primera via que construí
la casa Girona. L’objecte era “un camino de hierro entre Barcelona y
Granollers, que podrá ser continuado hasta la frontera de Francia”.
Els Girona s’interessaren en el projecte per l’expectativa que la línia
s’allargués fins a Sant Joan de les Abadesses, amb l’esperança que el
ferrocarril permetés l’explotació dels jaciments d’hulla, atesa la demanda
de combustible de la indústria del Principat.64 El tram fins a Granollers
s’acabà el 1853 i els Girona, que havien adquirit una valuosa experiència amb la realització de l’obra, tenien l’atenció dirigida cap a un
projecte més ambiciós, la línia que uniria Barcelona amb Saragossa.
De fet, com que entre 1852 i 1853 Girona Germans, Clavé i Cia. havia

62. S’especifica en l’escriptura que Ignasi Girona i Targa hi participava també
amb la part de l’interès que tenia com a soci comanditari de la societat establerta a
Madrid Jaime Girona y Compañía, fundada pel seu fill, Jaume Girona i Agrafel. AHPB,
notari J. M. Planas i Compte, 1854.
63. P. Pascual (1999), p. 70.
64. Sobre el procés de construcció de la línia de ferrocarril de Sant Joan de les
Abadesses, vegeu P. Pascual (1998).
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obtingut del Govern la concessió de diversos trams que enllaçarien
la línia de Granollers a Manresa i també per Terrassa, el 9 desembre
de 1853 escripturaren amb la societat del Ferrocarril de Barcelona a
Saragossa la construcció del projecte. Quan, al cap de deu mesos, es
constituí Girona Germans, les expectatives de guanys i l’envergadura
de les empreses que la casa executava expliquen l’increment de capital
social, superior al mig milió de duros.
El segon aspecte destacable —el retir del pare i la implicació de
tots els germans Girona en el negoci familiar— complia el propòsit
gestat per Ignasi Girona i Targa: articular casa i família en un mateix
projecte. Que els germans formessin part del negoci reportaria guanys
materials, però també excloïa la possibilitat de desunió, ja que, en cas
de desacords, una nova societat s’hauria de regir per uns altres pactes. El pare complí la seva paraula i, al cap d’un any, just abans de
la presentació dels balanços de la companyia, repartí el capital entre
els fills, amb la condició que no podien retirar-lo fins al termini de la
societat o bé, en cas de dissolució, realitzable aquesta només amb l’autorització unànime de tots els socis. Ignasi Girona cedí 31.500 duros a
cadascun dels seus fills, i la mateixa quantitat al conjunt dels seus cinc
néts, fills d’Esperança Girona i Agrafel —difunta en el moment de fer
la donació— i de Pau Henrich. L’import total sumava 252.000 duros,
i deixà la resta —23.500— en el fons de la societat. Naturalment, la
donació es va fer amb condicions: si bé els destinataris podien disposar
lliurement dels beneficis, ningú no podria extraure cap capital rebut
mentre durés la societat i, un cop dissolta, cada donatari hauria “de
emplear, con conocimiento e intervención de los demás, los treinta y
un mil quinientos pesos fuertes que se les ha señalado, o la cantidad
que restara deducidas las pérdidas (...), en una finca o de otro modo
seguro para que sus hijos o sucesores puedan a su tiempo disfrutar de
lo que les corresponda”. La casa cohesionava la família i garantia el
futur econòmic dels descendents, i per mitjà de l’escriptura de donació
d’Ignasi Girona s’atorgava a Pau Henrich, marit vidu d’Esperança Girona, un paper de representant dels interessos dels seus fills, fins que
aquests s’alliberessin de la pàtria potestat.65
Tot i l’afany del pare per definir amb precisió les condicions,
quan encara no havia passat mig any de la donació, una desgràcia
familiar desencadenà un seguit de malentesos i conflictes. El 6 d’abril
de 1856 va morir Amèlia Henrich i Girona, néta d’Ignasi. Com que era

65. AHPB, Escriptura de donació d’Ignasi Girona i Targa, del 13 d’octubre de
1855. Notari J. M. Planas i Compte
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menor d’edat, una quarta part del seu capital de Girona Germans va
passar al seu pare, Pau Henrich, i a la resta dels seus germans i avi
matern, segons reconeixien els drets de la llei catalana vigent relativa a
les successions dels impúbers. Sembla que Henrich va fer ús d’aquest
capital en uns termes que contravenien les condicions de la donació
feta per Ignasi. Per trobar una solució al conflicte, Pau Henrich i el
seu sogre van estar d’acord amb renunciar i cedir les seves respectives
participacions de capital a favor dels germans de la difunta. Però Ignasi
Girona, contrariat per la conducta del gendre, va creure convenient
ampliar els termes de l’escriptura de donació i modificar-ne alguns
pactes. Redactà un conveni a benefici dels fills d’Esperança Girona,
però el féu extensible a tots els seus néts en cas de mort d’alguns d’ells,
sense que quedés invalidat per les lleis catalanes que concedien drets de
successió als descendents.66 Per aquest motiu, “y movido por el deseo
de que su casa de comercio conserve y aumente la brillante posición
en que se halla” limità els capitals que els donataris podien treure a
compte dels beneficis, que seria “la que prudentemente necesiten para
sus gastos (...) sin que pueda exceder de treinta o cuarenta mil reales”.
Tanmateix també és limitava el capital del qual podria disposar Pau
Henrich en el moment de la dissolució de la societat, o bé qualsevol
altre fill polític d’Ignasi que es trobés en la situació d’administrador
legal dels béns dels fills.
En realitat el que pretenia Ignasi Girona, amb les noves disposicions i aclariments de la donació, eren bàsicament dues coses:
primer, limitar als administradors dels béns dels seus néts l’accés als
beneficis que podria produir la casa Girona, molt especialment si els
administradors, tutors o curadors —com Pau Henrich— no eren fills
del donador. I segon, preservar íntegre, també per als néts —fins i tot
en cas de pèrdues—, com a mínim l’import del capital repartit entre
els fills. Certament, la mort de la seva néta, Amèlia, l’havia impulsat
a modificar els termes de la donació, per tal de preservar el capital
traspassat als descendents en cas de qualsevol infortuni, però aquest no
fou l’únic factor que condicionà la seva conducta. El rumb que portava
la casa Girona aquells anys, que ràpidament anava escalant llocs entre
les més importants del país en volum de negocis, devia generar altes
expectatives de guanys. Ignasi, que amb setanta-set anys d’edat tenia
molt ofici i experiència, confiava en les possibilitats de la companyia,
i entenia que calia preservar el capital posant límits a les quantitats
que es podien extreure dels futurs beneficis.
66. Escriptura de conveni del 7 de març de 1857. AHPB, notari J. M. Planas i
Compte.
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L’abril de 1864 —sis mesos abans dels deu anys del termini de
Girona Germans—, tots els socis tenien ben entès que la casa s’havia
de dissoldre definitivament. Atesa la magnitud dels negocis que s’estaven portant, ja sabien que la dissolució requeriria un procés llarg i
complex, si es comptava que el tancament havia de ser efectiu al cap
de mig any. Però els sis mesos d’antelació en les gestions no obeïen
només a qüestions d’ordre pràctic. En la decisió, presa segurament per
Manuel Girona, que era qui dirigia la societat, hi tingué molt a veure
la suspensió de pagaments que amenaçava la companyia del Ferrocarril
de Barcelona a Saragossa, materialitzada després del crac borsari de
1866, però que els Girona van detectar dos anys abans, quan començà
la crisi financera de 1864. D’ençà de les crisis econòmiques de finals
del segle XVIII, els negocis de la família havien suportat, amb èxits i
fracassos, les vicissituds de l’economia del Principat al llarg de més
de set dècades. Certament, totes les crisis econòmiques són diferents,
perquè les circumstàncies històriques són canviants. Però Manuel Girona intuí que la dels anys seixanta del segle XIX seria singular per la
seva magnitud sense precedents i que tindria, per al conjunt del país,
conseqüències devastadores. No perquè fos un visionari, sinó perquè
n’aprecià la justa gravetat en els primers indicis, i posseïa un sòlid coneixement de l’economia del seu temps. Tal com ha indicat P. Pascual,
l’abril de 1860, en la Junta general d’accionistes de la companyia del
Ferrocarril de Barcelona a Saragossa, la casa Girona tenia en cartera
23.240 accions del total de les 90.000 que, en aquella data, constituïen
el capital accions de la companyia ferroviària.67 Segons el meu còmput,
a la participació de la casa, cal agregar-hi les 4.400 accions que, a títol
particular, sumaven els membres de la família Girona. Signifiquen en
total 27.640, una quantitat fabulosa que convertia catorze membres
d’una única família en propietaris de més d’un terç de la línia (taula 3).

67. P. Pascual (1999), p. 164-208.
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TAULA 3
Accionistes de la família Girona a la companyia del ferrocarril
Barcelona-Saragossa, 30.4.1860
Accionista

Cia. Girona Germans, Clavé i Cia.

Accions

%

23.240

25,82

Ignasi Girona i Targa

500

0,56

Manuel Girona i Agrafel

500

0,56

Ignasi Girona i Agrafel

500

0,56

Casimir Girona i Agrafel

500

0,56

Carolina Vidal i Ramon

300

0,33

Amèlia de Vilanova i Nadal

300

0,33

Emília Clavé i Flaquer

300

0,33

Antònia Girona i Agrafel

300

0,33

M. Mercè Girona i Agrafel

300

0,33

Joan J. Anzizu i de Yarza

300

0,33

Pere Rodríguez i Borlet

300

0,33

Pau Henrich i Prat

300

0,33

TOTAL

27.640

30,71

Total Cia. FC Barcelona-Saragossa

90.000

100,00

Font: AHPB, J. Falp, 30.4.1860

El 1862, a causa dels continus desequilibris pressupostaris que
patí l’empresa —deguts als enormes menyscaptes i càrregues financeres que repercutiren en el cost de la construcció—, no solament es va
veure amenaçada la seva rendibilitat, tal com indica P. Pascual, sinó
la seva pròpia subsistència. En aquell context es feia molt complicada
la recuperació, la qual depenia de la negociació d’obligacions en el
mercat borsari de Barcelona. Quan a mitjan de 1864 es va fer manifesta la crisi financera general, la salvació de la línia ja es veia del tot
irremeiable. La societat ferroviària va iniciar un enfonsament agònic,
que va culminar amb la definitiva suspensió de pagaments dos anys
més tard, el 1866. En l’interval, entre 1862 i 1866, els Girona van anar
molt atrafegats. Fins al 1862 van creure que l’empresa del ferrocarril
tindria possibilitats. Va ser a començament de 1863 que van començar
a canviar les expectatives. L’abril d’aquest any, des de Madrid, Jaume
Girona reconeixia en una carta enviada a Barcelona que per a Manuel Girona la direcció de la casa havia resultat esgotadora: “Durante
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la construcción del Camino (ferrocarril de Barcelona a Saragossa) y del
Canal (d’Urgell), he comprendido diferentes veces que has debido pasar
apuros; pero no creía nunca que hubiesen podido llegar al punto que me
dices, y no porqué hayan pasado dejo de sentir menos y prescindiendo
completamente del resultado, que no me hubieras hecho partícipe de
ellos aunque mis auxilios hubiesen sido para ti de poca importancia y
por lo mismo que estaba y estoy tan ignorante de pormenores no podía
sospechar tampoco que liquidado el Camino, aunque no cobrado por
completo, no te encontraras ya enteramente descansado...”68 Tanmateix
en el futur tancament de la casa el cansament de Manuel Girona fou
un factor menys determinant que les crítiques circumstàncies econòmiques que s’estaven gestant. Cap a la tardor de 1863, Manuel i Jaume
van mantenir converses a Barcelona sobre la conveniència de posar
fi a la companyia i Manuel instà el seu germà que liquidés a Madrid
els negocis pendents relacionats amb el préstec de diners. Malgrat
que Jaume tenia una percepció de la realitat menys alarmant, perquè
pensava que la crisi afectava només Barcelona, s’avingué a complir
les ordres de Manuel. El 19 d’octubre s’expressava en aquests termes:
“Por lo mismo que durante la construcción del Camino de hierro y
del canal has pasado apuros muy soberanos, y salido de ellos con la
mayor felicidad, tus miedos son ahora mucho mayores atribuyéndolo a
la situación de esa plaza; pero la de aquí se encuentra en condiciones
muy distintas; sin embargo abundo en tus mismas máximas de que
es muy conveniente y prudente no deber un cuarto a nadie y vivir en
la mayor tranquilidad posible para hacer frente a cualquier evento”.69
Pocs dies després, el 24 del mateix mes, Jaume insistia al seu germà
que “me se figura que el miedo se ha apoderado en grande de ti y por
ahora no veo motivo que lo justifique bastante, y no teniendo necesidades apremiantes me parece que bien puede tenerse más calma”.70
Però al cap d’un mes, el 16 de novembre de 1863, Jaume ja
començava a reconèixer que Manuel Girona havia encertat la previsió, i s’afanyava a seguir les instruccions que rebia des de Barcelona:
liquidà crèdits pendents i escrivia a Manuel: “Tengo tus muy gratas
del 12, 13 y 14 corriente por las que veo que cada vez va arreciando
más la crisis en esa, y es lástima que no haya dado más lugar porqué
hubieses podido estar preparado por completo; pero es muy posible
que esa crisis no tome las proporciones que tu temes y que no sea
de muy larga duración, sobre todo si nos libramos del contagio y por
68. AC, Correspondència, 14 d’abril de 1863.
69. AG, Correspondència, 19 d’octubre de 1863.
70. AG, Correspondència, 24 d’octubre de 1863.
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ahora no asoma aún (...) No conociendo el estado de esa plaza creía
que tus temores eran algo exagerados y por lo que me dices tengo que
confesar que eran fundados y deseo que no vayan en aumento, y que
con la realización de algunas cantidades puedas encontrarte pronto
en disposición de aguardar y ver venir con toda tranquilidad”.71 Amb
tot, com que Jaume tancà amb èxit a Madrid algunes operacions, no
acabava de veure la gravetat de la situació; tenia encara esperança que
la crisi seria passatgera i que els valors del ferrocarril es recobrarien:
“...aún después de haber cobrado me parece mentira (...) eso demuestra
también que no todos ven las cosas de tan malísimo color como tu, y
no teniendo sobretodo obligaciones inmediatas y perentorias, con la
calma que tu siempre has tenido, y que tan buenas cosas te ha dejado
hacer, podrás atravesar la crisis presente sin ningún disgusto (...) hay
que tener la confianza y la convicción de que han de llegar buenos días
para lo que ni con mucho se encuentra en tan malas circunstancias,
y que la baja de las acciones y obligaciones del ferrocarril i demás
valores tendrá pronto su término y reacción.”72
Però, lluny del que podia esperar Jaume Girona, tal com havia
pronosticat Manuel, la crisi no va remetre, i els valors del ferrocarril
no es van recuperar. Aleshores, a la primavera de 1864, els Girona van
començar la liquidació de Girona Germans. Per a facilitar el procés,
el 13 d’abril de 1864 se signà un conveni entre tots els germans per
a tancar els comptes que la casa de Barcelona tenia amb la societat
Girona i Companyia de Madrid, creada per Jaume Girona i Agrafel.73
Una vegada escripturats els termes de la desvinculació d’ambdues cases,
començà la dissolució de la companyia familiar. Les actes de l’arxiu
familiar testimonien que, en un interval de poc més de dues setmanes
—disset dies—, tres reunions familiars decidiren i organitzaren el final
de la casa. La primera, celebrada a les oficines de la companyia el
5 d’octubre de 1864, congregà tots els socis: els germans Joan, Manuel,
Ignasi, Casimir, Mercè i Antònia i els cunyats Pere Henrich, J. J. Anzizu
71. AC, Correspondència, 16 de novembre de 1863.
72. AG, Correspondència, 28 de novembre de 1863.
73. En el moment de signar el conveni, la societat Girona Germans tenia una
participació de 114.834 duros a Girona i Companyia de Madrid. Com que, segons l’inventari preparatori, de desembre de 1863, a Jaume Girona li corresponien 196.762 duros
del capital de Girona Germans, es traspassà el capital de la casa de Barcelona a la de
Madrid, i s’abonà a Jaume Girona la diferència, de 44.200 duros. Tanmateix, com que
el conveni no alliberava Jaume Girona dels pactes de la donació que havia fet el seu
pare, es comprometé a hipotecar, en un termini de tres mesos, una finca al carrer Fuencarral de Madrid per l’import de 31.500 duros. AHPB, notari J. M. Planas i Compte,
1864. Per als valors desagregats del capital cedit a Jaume Girona, vegeu L. Pla (2010)
p. 240 i 336-337.
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i Pere Rodríguez. Es donava compte del cessament de la companyia
en aquests termes: “en conformidad a lo que dispone el código de comercio, cesa desde hoy la compañía expresada, quedando encargados
de su liquidaciones los actuales socios administradores.” Atesa l’escala
i la complexitat dels negocis en curs, la societat es reservava cent mil
duros del capital circulant “para que con la holgura que tiene de costumbre la casa, puedan atender a la buena marcha de la misma”, a
la vegada que es feia referència a una secció de crèdits, operacions i
construccions “anotados en el inventario (que) no van a nombre de la
casa, por razones de conveniencia”, els quals continuarien així si ho
creien convenient els administradors. Es disposà també la formació
de l’inventari i balanç en un termini no superior als quinze dies, per
procedir al repartiment de capital entre els socis. Tal com era d’esperar, l’acta fou signada per tots els assistents que, d’aquesta manera,
corroboraven la seva conformitat de dissoldre la companyia. Val a dir,
però, que, per a sorpresa dels administradors, fou la primera i l’última de les actes signades per tots, atès que Pau Henrich no s’avingué
posteriorment als termes que regiren la dissolució.74
En la segona reunió, al cap de catorze dies —el 19 d’octubre de
1864—, es presentà l’inventari “que arroja un activo igual al pasivo de
5.046.376,472 duros”, i es proposava que, un cop verificats els càlculs
presentats i els fons del repartiment, els socis es reunirien per conèixer
el seu contingut i el que correspongués a cadascun.75 L’arxiu familiar
no conserva els documents de comptabilització dels balanços, però
el detall no ens ha de distreure del resultat: l’import global del valor
de la casa Girona, en el moment del seu tancament definitiu, s’havia
multiplicat per deu en un termini de deu anys. El mig milió de duros
amb que s’havia constituït la companyia el 1855 s’havia convertit en
més de vint-i-cinc milions de pessetes el 1864, un increment que els
Girona haurien intuït deu anys abans, però que, amb tota probabilitat,
no podien precisar en la seva magnitud. L’espectacular evolució que
havia situat la casa en el primer lloc de les companyies de Barcelona,
a llarg termini no havia estat menys important, atès que d’ençà de la
seva fundació el 1839, el capital s’havia multiplicat per més de cent
vint-i-cinc (taula 4).76

74. AG, Acta de dissolució de Girona Germans, 5 d’octubre de 1864.
75. AG, Acta de dissolució de Girona Germans, del 19 d’octubre de 1864.
76. Els factors d’evolució del capital de la casa Girona cal cercar-los en la naturalesa dels negocis i en les activitats de la companyia, que el lector trobarà en el
capítol següent.

138

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ
TAULA 4
Resum de l’evolució del capital de la casa Girona, 1839-1864

Data

Societat

Capital (ptes.)

Índex

Capital familiar

Índex

30/11/1839

Girona G., Clavé i Cia.

200.000,00

100,00

187.500,00

100,00

11/11/1844

Girona G., Clavé i Cia.

1.700.000,00

850,00

1.300.000,00

693,33

05/10/1854

Girona Germans

2.525.000,00

1.262,50

2.525.000,00

1.346,67

19/10/1864

Girona Germans

25.231.867,00 12.615,93

25.231.867,00 13.457,00

Font: AHPB, Manuals de notaris; AG, Actes.

A banda de deixar constància del creixement del capital, aquesta
segona reunió estigué caracteritzada per una atmosfera d’hostilitat entre els socis de la companyia. A diferència de la resta d’integrants de
la família Girona, Pau Henrich no signà. Aprofità l’estat de liquidació
per a expressar el desacord als seus cunyats, que arrencava de les
desavinences amb el seu sogre el 1856, per les condicions del conveni de repartiment del capital de la companyia, al qual ja he al·ludit.
Sense que la família Girona en tingués notícia, el 1864 Henrich portà el conveni davant d’una junta de lletrats perquè dictaminés sobre
l’afer, fet que indica que quan el signà el 1857 no ho devia fer amb
ple convenciment. El cas és que les maniobres fetes per Pau Henrich
dificultaren les gestions de dissolució de la casa, perquè mentre durà
l’enfrontament s’oposà sistemàticament a signar liquidacions, inventaris i balanços. A causa de l’estret lligam entre casa i família, se’n
veié afectat l’àmbit de les relacions familiars. El pare, Ignasi Girona i
Targa, es dolia que “el autor del convenio”, és a dir, el seu gendre “lo
haya tenido reservado hasta ahora que lo ha presentado para apoyar
sus pretensiones, que tienden a desvirtuar mi donación que es el acto
más meritorio que he hecho en toda mi vida del que estoy orgulloso”.77
Henrich replicava que actuava en benefici dels drets dels seus fills, néts
d’Ignasi, en qualitat d’administrador dels seus béns, conducta sobre la
qual la família Girona tenia moltes suspicàcies.
En aquest ambient, dos dies després de la segona reunió, se celebrà la tercera. El 21 d’octubre de 1862, els administradors van presentar “el estado detallado del reparto de los valores y efectos”, que en
realitat corresponia a un primer repartiment parcial del capital total.
Es tractava de 2.818.469 duros “cuya cantidad será baja en la cuenta
del capital del inventario, y de consiguiente baja proporcional a los
77. AG, Correspondència, 1857, 1864.
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socios en su respectivo capital”. D’aquest import, 1.000.000 de duros
eren en metàl·lic, resultat del cobrament de diverses quantitats, i la
resta, en accions i obligacions. Com en la reunió precedent, tots els
socis s’avingueren als acords, excepte Pau Henrich que, aquest cop,
tampoc no signà l’acta.78 El primer repartiment del capital entre els
socis es va fer efectiu abans d’acabar l’any. El 3 de desembre de 1864,
Joan, Mercè i Antònia, fills de la primera esposa del pare, signaren
les corresponents cartes de pagament. I tres dies més tard ho van fer
Manuel, Ignasi i Casimir, fills de la segona esposa.79 Tant per causes
conjunturals —la crisi financera que començava a afectar el conjunt de
l’economia catalana— com per les específiques de la casa —que tenia
bona part dels seus efectes en valors de les companyies ferroviàries—,
s’endevinava que la liquidació definitiva no seria gens fàcil. Per aquest
motiu, passats quatre mesos, el 29 d’abril de 1865, els tres germans
més grans —Joan, Mercè i Antònia— signaren una escriptura privada
de liquidació dels seus comptes amb els administradors, Manuel i Ignasi, “en vista de las dificultades que las circunstancias presentaban
para la pronta realización de los valores que quedaron pendientes del
primer reparto del inventario...”. Quan el 4 de juliol de 1864 aquest
conveni privat es convertí en escriptura pública per a fixar els termes
específics que regirien els repartiments de fons, altre cop s’al·ludia a
la problemàtica del procés fent esment explícit de la crisi “en vista de
las dificultades que presentan las actuales circunstancias monetarias”,
a la vegada que es reconeixia la singular complexitat de l’empresa
per a la realització de la liquidació “ora a causa de los beneficios o
pérdidas que arrojan los negocios aún pendientes, ora por las demás
causas que ocurren en el curso de toda liquidación, mayormente siendo
tan complicada y duradera como por necesidad deberá serlo la de la
extinguida razón social de Girona Hermanos...”.80
En aquest conveni els fills de la primera esposa d’Ignasi Girona i
Targa traspassaven i cedien tot l’haver social de la companyia als seus
germans Manuel i Ignasi, amb la condició que aquests reconeguessin
el capital de 197.949 duros que els corresponia a cadascun —segons
la seva participació proporcional en l’empresa—, que completessin la
diferència del que encara no tenien percebut en metàl·lic i valors i que
els lliuraments no excedissin el termini del mes de juny de 1866. Aquest

78. AG, Acta de liquidació de Girona Germans, 21 d’octubre de 1864.
79. AG, Cartes de pagament de 1864. Foren sis documents privats legalitzats
pels notaris de Barcelona Ignasi Carner i Pau Goser.
80. AG, Escriptura de conveni i liquidació de Girona Germans, del 4 de juliol
de 1865. Notari, Ignasi Carner.
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cop Pau Henrich s’avingué als termes del conveni, que incloïen el detall
desagregat del que li corresponia individualment, i del que corresponia
als seus fills, tot i que s’insistia que això no l’eximia de complir els
pactes dictats anteriorment pel seu sogre. Signada l’escriptura per tots
els socis, es tancava un capítol important de la casa Girona, en la mesura que els germans grans, als quals s’afegí Pau Henrich, finalitzaven
qualsevol vincle amb l’empresa. En la cessió de valors i drets, s’indicava
que els cedents “se dan por contentos, pagados y satisfechos, por todo
su interés y participación como socios comanditarios que eran de la
finida razón social de Girona Hermanos (...) imponiéndose silencio y
callamiento perpetuo y a toda reclamación sea de la especie que fuere”.
Les proves documentals —la cronologia de les cartes de pagament, el
conveni privat, el contingut del conveni protocol·litzat...— corroboren
que existien graus d’avinences diferenciats entre els fills de la primera
esposa d’Ignasi i els de la segona.
Tanmateix no es tractava de la liquidació definitiva de la casa,
perquè el mateix dia que es passà per notari el conveni anterior, Manuel, Ignasi i Casimir signaren una escriptura privada en la qual es
distribuïen l’haver social, cedit pels seus germans, en una proporció
de quatre, tres i un, respectivament. Aquesta distribució de les vuit
parts del capital afectaria també els repartiments successius de diverses
partides i negocis pendents de liquidació.81
Els acords del conveni privat van ser vigents fins a la completa
i definitiva liquidació de la casa, efectuada gairebé dos anys més tard
—el 8 de maig de 1867—, quan Manuel, Ignasi i Casimir s’assignaren
els crèdits, deutes i pertinences de la societat que “han resultado (...)
de imposible división o reparto y (...) de difícil o irrealizable cobro”.82
D’aquesta manera, els tres germans declaraven “completamente terminada la liquidación de la disuelta sociedad de Girona Hermanos (...)
prometiéndose nada más pedirse por todos los negocios terminados
y pendientes de la misma sociedad...”. Així es posava punt i final a la
que havia estat la primera companyia comercial de Barcelona i del
país, que en un termini de vint-i-cinc anys experimentà un increment
de capital fabulós.

81. Segons el conveni, l’import a repartir era de 1.035.033 duros, que es distribuí
proporcionalment entre Manuel, Ignasi i Casimir segons els termes del conveni. Vegeu
L. Pla (2010), p. 346-347. AG, Escriptura privada de repartiment parcial dels fons de
Girona Germans, 4 de juliol de 1865.
82. AG, Escriptura de liquidació definitiva de la societat Girona Germans. Barcelona, 8 de maig de 1867, notari Ignasi Carner.
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Per valorar en la seva justa mesura la importància que la casa
Girona havia assolit en un quart de segle, cal tenir present que en el
moment de la seva constitució, el 1839, les dimensions de les societats
registrades a Catalunya davant notari eren predominantment reduïdes.
Entre 1815 i 1840, més del 90 per cent de les companyies no superaven les 100.000 pessetes de capital. Les que tenien un capital superior
a 500.000 no significaven ni l’1 per cent. I el 9 per cent restant eren
companyies mitjanes. La casa Girona, amb 200.000 pessetes de capital,
començà, doncs, la seva trajectòria com una societat modesta. Però
ben aviat deixà de ser-ho. Al cap de cinc anys, es reconstituí amb un
capital d’1.700.000 pessetes, que la situà entre el que es considera —de
1841 a 1866— les grans empreses, és a dir, les constituïdes amb un
capital superior al milió de pessetes.83 La tendència a l’alça fou constant
—fins al 1854 he computat un índex de 12,6—, però el ritme d’expansió
s’accelerà de forma excepcional a partir d’aleshores: de 1854 a 1864
l’índex fou de 126! (taula 5). La causa de la diferent magnitud del
creixement s’explica, d’una banda, per la conjuntura global del país: a
partir de 1840 arrencava la industrialització catalana, i d’ençà de 1856
Catalunya vivia un període pròpiament industrial, que s’interrompia
amb la crisi de 1866. I d’altra banda, per la particular naturalesa i
cronologia dels negocis efectuats per la casa Girona, dels quals tracto
en el capítol següent.
TAULA 5
Liquidacions de la casa Girona, 1839-1864 (en duros)
Societat

Anys

Capital
inicial

Capital
final

%

Benefici
anual

Girona Germans, Clavé i Companyia

1839-1844

40.000

340.000

850,00

150,00

Girona Germans, Clavé i Companyia

1844-1854

340.000

505.000

148,53

4,85

Girona Germans

1854-1864

505.000

5.046.373

999,28

89,93

Font: AHPB, Protocols notarials; AG, Actes de liquidacions.

L’evolució del capital és vàlida, no tan sols per demostrar amb
quin ritme la companyia es convertí en la primera societat comercial
del Principat, sinó per entendre com, paral·lelament al seu increment,

83. Per a valorar la magnitud de la casa Girona, em baso en la referència del
total d’empreses registrades per notaris a Catalunya entre 1815 i 1866. Vegeu J. Nadal,
C. Sudrià (1994), p. 43-47, 78 i següents.
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les relacions de poder intern es van anar modificant. Ignasi Girona i
Targa passà d’un 38 per cent del capital nominal en el moment de la
fundació, a tenir el 54 per cent el 1855, quan el repartí entre els seus
fills. Fins aleshores fou realment qui controlava la companyia. El rellevà,
el mateix any, el seu fill Manuel Girona, que havia començat amb un
15 per cent, i n’esdevingué el major accionista, amb més del 40 per
cent del capital en el moment de tancar. Així que es consolidaven els
guanys Manuel fou qui dirigí la societat, però cal tenir present que, per
voluntat expressa del pare, ho va fer assistit pel seu germà Ignasi, que
arribà a controlar el 30 per cent del capital. En termes pràctics fou la
mà dreta de Manuel: hi mantingué sempre una ferma relació professional i el suplí en les seves absències. Casimir, en canvi, per motius
d’edat, tingué una presència més discreta, limitada temporalment als
darrers anys de la companyia, a la qual es dedicà plenament fins a
la seva liquidació definitiva. La resta dels germans hi participaren en
uns percentatges que oscil·laren entre el 5 i el 6 per cent. Tot plegat
no s’apartà gens de les directrius marcades pel patriarca, que va tenir
sempre al pensament la idea que la casa havia de representar el grup
familiar. Per aquest motiu, tots els descendents d’Ignasi Girona van
participar de l’èxit econòmic i del prestigi social que va caracteritzar
la societat. Insisteixo que amb aquesta idea d’empresa no perseguia
només la cohesió del grup familiar, sinó que, ateses les dimensions
assolides per la casa, basava la seva pràctica d’inversions en la família.
Manuel, que esdevingué l’ànima de la societat i el màxim responsable
dels seus èxits, no contravingué mai la visió d’empresa inculcada pel
pare. La història de la casa Girona va restar vinculada per sempre a
les expectatives de la unitat familiar. En major o menor grau, segons
les circumstàncies vitals de cada cas, Joan, Manuel, Ignasi, Jaume i
Casimir van veure determinats els seus destins per la casa fundada
pel pare. La seva instrucció, i la posterior pràctica professional, van
tenir un origen comú. Les noies, Mercè, Antònia i Esperança, i a través d’elles els seus respectius marits, també van estar condicionades
per la influència que en les seves vides —a partir del repartiment del
capital comercial del progenitor— va exercir la companyia. Quan la
casa Girona es dissolgué, alguns membres de la família van canviar
les disposicions testamentàries fetes amb anterioritat, no solament perquè el repartiment del capital havia incrementat les fortunes, sinó
perquè amb el tancament calia reescriure les relacions familiars.
L’evolució del capital indica que l’èxit econòmic fou molt important,
fet del qual va ser encara testimoni el patriarca, que si bé va morir
pocs mesos abans de la liquidació definitiva, va viure prou per a tenir
consciència del balanç final de la seva empresa. Però passats vint-i-
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cinc anys la realitat del país s’havia transformat, i les expectatives de
la continuïtat familiar van resultar sensibles a aquesta transformació.
Per a la generació següent la casa Girona no fou l’escola de negocis
comercials que havia estat per als fills adolescents del fundador. La
crisi financera general, que afectà el conjunt de l’economia catalana, i
l’evolució dels negocis empresos per la companyia, especialment el dels
ferrocarrils, posaren punt final a la societat. Tot plegat va fer que els
seus protagonistes canviessin el model d’inversió practicat fins aleshores.
En liquidar la companyia familiar, que havia mantingut cohesionades
les trajectòries professionals dels germans Girona, cadascú emprengué
un camí particular: Manuel es dedicà a les activitats financeres i a la
política, Ignasi a la banca i a la indústria, Jaume continuà a Madrid
la seva activitat inversora, Casimir es dedicà, amb Ignasi, a l’activitat
industrial, i Joan, menys vinculat professionalment a la companyia,
prosseguí amb els seus propis negocis fins que la mort el sorprengué
al cap de quatre anys.

CONSOLIDAR EL DOMINI ECONÒMIC

Cada vegada que hom investiga els documents originals
del procés d’industrialització de Catalunya admira la desproporció
entre la migrada realitat de la infraestructura econòmica
de la terra i l’amplitud dels projectes descabdellats.
Jaume VICENS

I

VIVES

Tenia raó Vicens: els Girona s’embarcaren sovint en projectes descabdellats. Tot i que el balanç de la casa Girona va resultar, en termes
globals, molt rendible per als accionistes, això no ha d’emmascarar el fet
que la peripècia de certs negocis no estigués exempta de fracassos. Però
al llarg dels vint-i-cinc anys d’existència de la companyia comercial, la
confiança en les possibilitats del país fou el principi que regí l’actitud
dels Girona respecte a la pràctica empresarial. D’aquesta manera, la
casa es convertí en la base del model d’acumulació patrimonial i fou
la clau de l’ascens econòmic i social de la família. Dins el marc d’una
relació simbiòtica entre empresa i relacions familiars, tal com veurem
en aquest capítol, els negocis que progressivament van anar enfortint
la companyia constituïren la seva estructura interna, alhora que en
configuraren l’evolució.1
ELS GIRONA,

EL PRIMER GRUP INVERSOR DEL PAÍS

La dada més rellevant que es desprèn de l’anàlisi econòmica de les
empreses de la família és que entre 1815 i 1866 —l’etapa cronològica
1. En aquest capítol analitzo, per sectors, els negocis i les societats més rellevants
en l’aventura empresarial dels Girona. Per l’estudi complet i detallat de totes les societats,
així com dels socis, els capitals subscrits i la inversió estimada, vegeu L. Pla (2010),
p. 361-437.
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decisiva per al finançament del procés industrialitzador— els Girona
esdevingueren el primer grup inversor de totes les societats registrades
a Catalunya.2 És a dir, foren els impulsors econòmicament més forts de
la industrialització del país. Però no solament destaquen per ocupar el
primer lloc en el rànquing dels principals inversors (vegeu la taula 6),
sinó per la importància, i la distància que ocupen en relació amb el
conjunt.3 Amb un import superior als vint milions de pessetes en capital efectivament aportat, se situen en la primera posició, duplicant
pràcticament el segon inversor —la societat financera Catalana General
de Crèdit— i amb un capital sis vegades superior al tercer en el rànquing, Joan Güell i Ferrer.4

2. Segons les dades recollides amb el buidatge sistemàtic i exhaustiu de tots els
protocols notarials d’operacions vinculades a la formació de societats mercantils entre
1815 i 1866. Aquestes dades conformen la base de dades “Empreses i empresaris de
Catalunya al segle XIX”, elaborada pel Departament d’Història i Institucions Econòmiques
de la Universitat de Barcelona. La base de dades es construí amb els projectes “Formació
de capital i finançament industrial a Catalunya durant el segle XIX” (PB 94-0892), dirigit
pel Dr. Jordi Nadal, i “Indústria i empresa a Espanya, 1780-1936” (PB 98-1265), dirigit pel
Dr. Carles Sudrià, en els quals vaig participar i vaig inscriure la meva tesi doctoral. Sobre
el detall dels criteris amb què s’han fet els càlculs d’inversió, vegeu R. Soler (2003). Sobre els resultats del càlcul de la formació de capital, vegeu C. Sudrià i P. Pascual (1999).
3. A la taula 6 els Girona representen 20.289.000 pessetes, la Catalana General
de Crèdit, 11.178.000 pessetes, i Joan Güell, 3.576.000 pessetes. Cal tenir present que
aquestes dades no reflecteixen de manera exacta el total de la inversió. És a dir, no són
exhaustives, perquè el primer Codi de Comerç que obligava les societats mercantils a
inscriure’s al Registre Mercantil i signar escriptures notarials data de 1829. En el cas
dels Girona seria superior, ja que —com passà també amb altres inversors— en les
tres primeres dècades del segle algunes operacions no es van arribar a protocol·litzar;
posteriorment, la companyia en va escripturar a nom de tercers —segons les actes de
les liquidacions parcials que va fer la casa entre 1864 i 1867—; i reflecteixen només les
societats registrades a Catalunya, no les que per mitjà de les inversions en la societat
comercial Girona i Companyia de Madrid, creada per Jaume Girona i Agrafel, foren
d’àmbit espanyol. Vegeu L. Pla (2010), p. 362-364.
4. Joan Güell i Ferrer (1800-1872) era originari de Torredembarra, i emigrà
molt jove cap a Cuba, on es dedicà a les activitats comercials. Als anys trenta retornà a
Catalunya i s’instal·là a Barcelona. Es dedicà primer al comerç marítim, però fracassà i
dirigí els seus interessos cap a activitats industrials i financeres. Invertí part de la seva
fortuna en activitats immobiliàries. Fou diputat a Corts i senador. Es casà amb Camil·la
Bacigalupi, filla de comerciants d’origen genovès. Dels seus fills, Eusebi, es casà amb
Isabel López Bru, filla d’Antonio López, marquès de Comillas, i la seva filla, Josepa, es
casà amb Josep Ferrer, fill de l’industrial Josep Ferrer-Vidal. Joan Güell i Ferrer deixà,
en morir, un patrimoni valorat en 7.000.000 de pessetes. Vegeu M. Rodrigo (2000) i
À. Solà (1977).
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TAULA 6
Principals inversors a Catalunya, 1815-1866
Inversor

Condició

Pessetes

Girona Germans

Societat

Girona i Agrafel, Ignasi

Comerciant

1.914.277

Girona i Targa, Ignasi

Comerciant

1.652.888

Girona i Agrafel, Manuel

Comerciant

1.324.168

Girona i Agrafel, Casimir

Comerciant

809.479

Total grup Girona

14.588.428

20.289.240

Catalana General de Crèdit

Societat

11.178.000

Güell i Ferrer, Joan

Fabricant

3.576.150

Safont Lluch, Jaume

Comerciant

3.062.647

Casellas Collell, Joaquim

Comerciant

2.500.000

Grimaldi, Joan de

No consta

2.350.000

Ceriola Castellà, Jaume

Comerciant

2.225.397

Samà Mota, Josep

Comerciant

2.042.375

Jover Sans, Josep

Comerciant

1.948.354

Puig Gibert, Ferran

Comerciant

1.864.500

Puig Carreras, Silvestre

Comerciant

1.810.250

Serra, Josep Maria

Comerciant

1.783.350

López López, Antonio

Comerciant

1.780.000

Gurri, Joaquim

Comerciant

1.646.000

Vidal Ribas, Josep

Comerciant

1.496.268

Olivert Domènech, Agustí

Comerciant

1.451.267

Carbonell i Socias

Societat

1.350.000

Muntadas Cañellas, Bernat

Fabricant

1.283.055

Cassy Roudier, Joan Esteve

Comerciant

1.280.000

Coma, Ciuro i Clavell

Societat

1.236.453

Carbonell Sans, Manuel

Comerciant

1.230.000

Tintorer i Pastor, Pau Maria

Fabricant

1.209.968

Clavé i Vidal, Joan Baptista

Comerciant

1.175.000

Ricart i Guitart, Jaume

Fabricant

1.139.050

Serra i Franch, Joaquim

Comerciant

1.124.700

Societat de Crèdit Mercantil

Societat

1.122.195
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Inversor

Condició

Pessetes

Santaló i Viñals, Rupert

Comerciant

1.120.930

Nadal i Ribó

Societat

1.109.698

Boada i Vilomara, Miquel

Comerciant

1.106.500

Puigmartí i Matas, Ramon

Fabricant

1.043.185

Albareda i Vallès, Josep

Comerciant

1.004.662

Colomer, Josep

Comerciant

1.003.200

Romà, Joaquim de

No consta

1.000.000

Font: Base de dades “Empreses i empresaris a la Catalunya del Segle XIX”, del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona.

Per saber com van contribuir els Girona al model de creixement
econòmic que va caracteritzar el Principat al segle XIX, cal observar la
conducta inversora: el nombre de companyies i el capital escripturat
per sectors. Durant els trenta anys centrals del segle, de 1836 a 1866,
que són els que corresponen a l’etapa de la industrialització catalana,
els Girona van intervenir en més de cinquanta empreses. Tanmateix,
tant en nombre de companyies com en quantitat de capital, ho van fer
amb graus diferents d’intensitat: fins a 1850 l’activitat fou moderada, i
de la dècada dels cinquanta fins a 1866 molt intensa (vegeu la taula 7).
A grans trets, aquestes dues fases correspondrien als diferents ritmes
que va experimentar la inversió catalana durant el procés d’industrialització, caracteritzat per un període d’arrencada de 1840 a 1855, i un
segon període de 1855 a 1866 en què el procés d’inversió fou de gran
magnitud.5
TAULA 7
Nombre de companyies i capital escripturat, 1836-1866
Anys

Nombre

Capital (ptes.)

%

Capital Girona

%

1836-1840

2

352.190,00

0,14

321.000,00

2,12

1841-1845

8

35.440.200,00

14,54

1.546.100,00

10,20

1846-1850

4

7.300.000,00

2,99

630.838,00

4,16

1851-1855

14

84.061.250,00

34,48

5.866.500,00

38,71

1856-1860

11

71.730.000,00

29,42

1.074.000,00

7,09

5. Sobre l’evolució de la inversió i les condicions monetàries i financeres a Catalunya
entre 1815 i 1866, vegeu C. Sudrià, P. Pascual i L. Castañeda (1992).
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%

1861-1866

9

44.890.000,00

18,41

5.716.250,00

37,72

TOTAL

48

243.773.640,00

100,00

15.154.688,00

100,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del Departament d’Història i Institucions
Econòmiques de la UB.

Tanmateix, si els Girona es van avançar gairebé cinc anys a la
segona etapa fou degut al fet que el 1850, amb la construcció de la línia de ferrocarril de Barcelona a Granollers, la casa va estrenar un
model de gran inversió que ràpidament es consolidà. De fet, fins al 1850
el capital invertit fou aproximadament del 18 per cent del total, mentre
que els darrers setze anys —de 1850 a 1866— van concentrar més del
80 per cent del capital escripturat. Tal com succeïa en el conjunt de
l’economia catalana, durant els anys centrals del segle XIX els Girona
van participar en una gran activitat inversora. Per sectors, el comerç,
els transports no ferroviaris i també les finances van predominar fins
al 1850, mentre que a partir d’aleshores, sense perdre importància el
sector financer, van adquirir un gran protagonisme el sector del ferrocarril i la construcció d’altres grans obres, com el Canal d’Urgell i
diverses carreteres (vegeu l’apèndix 19).
L’INTERCANVI

DE MERCADERIES

Ja he fet referència en el capítol precedent al pes que, durant
les dues primeres dècades del segle XIX, el sector comercial tingué
en el conjunt dels negocis practicats pels Girona, i de la presència
que Ignasi Girona i Targa tenia en l’escenari de la Llotja de Barcelona. La importància en l’àmbit dels arrendaments i el còmput dels
intercanvis dels instruments financers —com les lletres de canvi— són
proves irrebatibles que, mentre a Catalunya s’estava articulant un nou
sistema de relacions comercials, Girona era uns dels membres més
actius entre els venedors i compradors especialitzats en el mercat a
l’engròs, especialment de productes agraris. Aquesta pràctica comercial,
els Girona la consolidaren i la intensificaren en els anys posteriors.
De fet, respecte al global d’inversions, fins al 1850 el sector comercial
representà el 80 per cent del capital participat per la casa Girona. A
partir dels valors dels Llibres de Corredors de Canvis investigats per
L. Castañeda, segons el meu còmput, el 1840 Girona Germans, Clavé
i Cia participà en operacions de venda de mercaderies que situà la
companyia en el setè lloc en el mercat majorista de la Llotja. Cotó en
floca, cacau, bacallà d’Escòcia, cuirs de l’Argentina, espècies de la Xina
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i les Filipines, ametlles de Mallorca, llana de Castella... Aquests eren
els productes objecte d’intercanvi que els Girona venien principalment
a comerciants i industrials catalans (vegeu els apèndixs 20 i 21).6 No
descarto que Ignasi Girona continués dedicant-se també al comerç de
cereals i farines, per mitjà dels seus socis de sempre, J. Cassanyes i J.
Canadell. Amb tot cal tenir en compte que, tal com indiquen L. Castañeda i X. Tafunell, d’ençà dels anys vint es van produir variacions
significatives en la importància dels principals articles. La més notable
de totes fou el desplaçament del blat pel cotó, d’acord amb l’impuls
que experimentà el sector tèxtil cotoner a Catalunya. I també el gir
proteccionista de 1820, que va substituir els mercats d’origen, en la
mesura que el blat majoritàriament comerciat i consumit al Principat
era d’origen peninsular.7
Però de la importància de les activitats comercials de la casa
Girona en els anys decisius de la industrialització catalana, en tinc
altres proves. D’una banda, el fet que a partir de 1840 —just després
de la fundació de la companyia comercial— la casa guanyà llocs en
el rànquing de la negociació de les lletres de canvi a Barcelona, fins a
esdevenir el primer operador el 1848, i també el primer entre els prenedors d’aquest instrument financer el 1860, mentre que paral·lelament
es produïa una internacionalització de les places, amb una importància
creixent de les lletres girades a Londres. I d’una altra banda, que en
la relació de venedors d’unces americanes a la casa de moneda de
Barcelona, la casa Girona ocupà el primer lloc, amb un 7 per cent
del total del mercat, durant el període de 1844 a 1847. Tal com indica
P. Pascual, aquest “corrent d’or”, que provenia del comerç d’Ultramar,
es caracteritzava per estar controlat en una proporció molt alta per un
nombre reduït de comerciants, entre els quals els Girona ocupaven la
primera posició.8 El fet de ser els primers en el mercat de lletres —gi-

6. Per conèixer amb detall la participació de Girona Germans, Clavé i Cia a la
Llotja de Barcelona (compradors, venedors, mercaderies, origen, imports, i monedes),
vegeu L. Pla (2010) p. 467-469.
7. Sobre les característiques del mercat de cereals, vegeu J. Fontana (1970),
(1971), R. Garrabou i J. Sanz (1985), J. M. Fradera (1987) i P. Pascual (1990). Sobre el
mercat majorista de cotó L. Castañeda i X. Tafunell (1999). Sobre la relació entre les
exportacions catalanes de productes vitícoles, la importació de cotó en floca i la seva
relació amb el desenvolupament industrial de Catalunya, vegeu F. Valls (2001) (2004).
8. Atès que en tenia la titularitat, la Diputació de Barcelona, per fer front a les
necessitats monetàries del país, mantingué oberta —il·legalment?— durant uns anys
la casa de moneda de Barcelona, tot i les reiterades amenaces i amonestacions de
l’Administració espanyola perquè la tanqués. P. Pascual, en un article que investiga el
paper de l’oferta monetària en l’arrencada industrial catalana, analitza l’aventura de les
entrades d’unces d’or d’Ultramar entre 1836 i 1848, i dóna les dades dels venedors i dels
imports de les vendes d’or. Vegeu P. Pascual (2004), p. 57-96 i 99.
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rades majoritàriament sobre Londres fins als anys 1860— i els primers
en efectiu —en aquest cas unces d’or producte de la venda dels seus
carregaments a les Antilles— són indicadors de la rellevància que el
sector comercial va tenir per a la casa Girona.
Per a contextualitzar la importància que les activitats mercantils
van significar per a la casa, cal tenir present la forta expansió que, en
el segon terç del segle XIX, va tenir el comerç a Catalunya amb el continent americà. F. Valls ha precisat els ritmes d’aquest comerç a partir
del nombre de vaixells que partiren anualment de les costes catalanes
cap a Amèrica, en un interval que va des de la proclamació del Decret
de Lliure Comerç de 1778 fins a 1875. El bon ritme dels primers anys
de la sèrie es veié interromput per causes polítiques i econòmiques,
però el 1834 arrencà una etapa de desenvolupament dels intercanvis
extraordinària, que es mantingué amb força fins a la dècada dels seixanta, quan la Guerra Civil nord-americana de 1861 a 1865 amenaçà les
importacions catalanes de cotó en floca i les exportacions vitícoles, fet
que marcà el principi del final del model d’intercanvis dels anys centrals
del Vuit-cents.9 Segons consta en els Llibres de la Contribució Industrial
i de Comerç, els Girona van pagar matrícula per dos vaixells fins al
1850. Això en cap cas no s’ha d’interpretar com una interrupció dels
seus negocis en el comerç marítim, atès que, per motius de seguretat,
era una pràctica freqüent compartir els bucs amb altres comerciants
per reduir riscos. Ho corrobora el fet que, ja el 1841, els Girona van ser
un dels principals accionistes de la companyia Navegació i Indústria,
dedicada al transport marítim amb vaixells de vapor. Aquesta societat
es reconstituí diversos cops entre 1841 i 1850 per ampliar capital,
i entre els seus socis figuraven J. Safont, J. M. Serra,10 J. Plandolit
i I. Villavecchia, tots vinculats a les activitats comercials.
Com que els negocis relacionats amb el comerç es portaven a
terme des de la pròpia companyia, és a dir, la casa Girona, tot i la
importància del capital invertit en el sector, la casa només va participar
en dues societats relacionades amb l’intercanvi de productes. La més
9. F. Valls (2004), p. 401-415. Vegeu també P. Pascual (1990), p. 199 i següents.
10. Josep Maria Serra i Muñoz (1814-1882) fou un dels homes de l’esfera dels
negocis dels Girona. Va ser un dels principals accionistes del Banc de Barcelona, fundat
per Manuel Girona, on ocupà el càrrec de director. Havia nascut a Santiago de Xile, però
era fill de Pau Serra i Soler, natural de Palafrugell, que s’establí en terres americanes i
morí a Cuba el 1834. J. M. Serrà tornà a Catalunya als anys trenta i en la dècada dels
quaranta ja figurava en els nivells més alts de la burgesia comercial-financera del país,
i era propietari d’una important flota de vaixells. Portà a terme una notable activitat
inversora en societats de ferrocarrils, metal·lúrgiques, indústria tèxtil i companyies
d’assegurances. Vegeu À. Solà (1977).
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rellevant, Joan Soler de la Torre i Cia, fou constituïda el 1851 amb
l’objecte de proporcionar magatzems al comerç per a dipositar-hi tota
mena de fruits i gèneres, amb un capital social de 600.000 duros repartit
entre 55 socis, per un termini d’un any.11 Entre els majors accionistes
hi havia la casa Girona, Ignasi Girona i Targa, Manuel de Lerena,
Joaquim Martí Codolar, Josep Plandolit, Jaume Safont, J. M. Serra,
Ignasi Villavecchia i Dotres, Clavé i Fabra, entre altres, alguns d’ells
molt vinculats als Girona per la seva participació com a accionistes i
membres de la Junta de Govern del Banc de Barcelona.12 Al cap d’un
any la companyia es reconstituí per tres anys més amb un capital de
200.000 duros, i més socis, a causa de l’evolució positiva del negoci,
que devia continuar en aquesta tendència ascendent, ja que, esgotat
aquest darrer termini, es prorrogà de nou per cinc anys més.13
LA

IMPORTÀNCIA RELATIVA DE LA INDÚSTRIA

Em baso en les dades per a corroborar que la naturalesa burgesa
dels Girona no era industrial. Com a sector d’inversió, fins a 1850 la
indústria representà menys del 10 per cent del capital escripturat pels
Girona (no més de quatre indústries), i un 2,5 per cent del capital
de les societats en què van participar. En una segona etapa, si bé a
grans trets la indústria no constitueix el camp d’inversions preferit
pels Girona, hi té una presència diferent: major nombre d’empreses
—n’he comptabilitzat fins a 17, la meitat del total de companyies—, que
representen aproximadament el 10 per cent del capital global de tots
els sectors, i el 18 per cent del capital escripturat (vegeu la taula 8).
Val a dir que l’increment relatiu del sector industrial a partir dels anys
cinquanta té dues característiques ben definides: l’absència del sector
tèxtil com a àmbit d’inversió fins a la liquidació de la casa Girona i
la preferència dominant del sector miner i metal·lúrgic, que guanya
importància per la seva vinculació amb la construcció dels ferrocarrils,
11. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1851, 1852 i 1855.
12. Vegeu F. Cabana (1978) i Y. Blasco i C. Sudrià (2009).
13. L’altra companyia en la qual va participar la casa Girona fou Josep Trias i
Cia, dedicada al comerç de blat i farina i a la comercialització de pa. Constituïda el 1857
amb un capital de 75.000 duros repartits entre set socis, aquesta empresa es va crear
amb el propòsit d’adquirir el privilegi, els forns i les instal·lacions que pertanyien a la
Panificació Catalana, a la qual el Govern va denegar la constitució. AHPB, notari J. M.
Planas i Compte, 19 de maig de 1857. L’evolució de la societat Josep Trias i Cia no va
ser l’esperada, perquè al cap d’un any es va passar per notari una operació especial, a
requeriment de la junta de creditors de la companyia, que tenia plets pendents i cercava
un comprador per a fer front als crèdits. AHPB, notari Montserrate Corominas, 16 de
setembre de 1858.
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que esdevindran els autèntics protagonistes de la inversió i tindran un
paper determinant en l’evolució de la companyia familiar.
TAULA 8
Nombre de companyies i capital escripturat, per sectors. 1836-1866
1836-1850
Sectors

Nombre
societats

Capital total
(pessetes)

%

Participació
Girona

%

Indústria

4

1.092.390

2,53

243.600

9,75

Comerç

2

1.900.000

4,41

1.487.500

59,55

Finances

2

30.000.000

69,62

166.000

6,65

Ferrocarrils

1

6.000.000

13,92

200.000

8,01

Altres*

5

4.100.000

9,51

400.838

16,05

TOTAL

14

43.092.390

100,00

2.497.938

100,00

Participació
Girona

%

1851-1866
Sectors

Indústria
Comerç

Nombre
societats

Capital total
(pessetes)

%

17

18.711.250

9,32

2.296.500

18,14

5

7.800.000

3,89

2.775.000

21,93

Finances

5

70.000.000

34,88

4.726.250

37,34

Ferrocarrils

2

89.500.000

44,60

150.000

1,19

Altres*

5

14.670.000

7,31

2.709.000

21,40

TOTAL

34

200.681.250

100,00

12.656.750

100,00

*Altres: Transports no ferroviaris, construccions públiques i serveis no comercials ni financers.

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona.

A nivell concret, en l’àmbit del tèxtil, en la primera etapa d’inversions dels Girona aquest sector estava constituït per dues fàbriques de
pintats d’indianes, Selvas i Girona, fundada per Ignasi Girona als anys
vint, i a la qual ja he fet al·lusió en el capital precedent, i Romà Girona
i Companyia, constituïda el 1842 amb un capital de 60.000 lliures, de
les quals 30.000 corresponien als Girona. Aquesta fàbrica es liquidà el
1848, exactament cinc anys després de constituir-se, tal com constava
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en l’escriptura de creació.14 D’aleshores ençà, la casa Girona no va participar en cap altra societat relacionada amb el sector tèxtil fins que
Ignasi i Casimir Girona i Agrafel, una vegada dissolta la companyia
familiar —i potser també a causa d’això—, el 1867 van prendre part,
a títol individual, en la societat Josep Puig i Cia., una fàbrica tèxtil
“de riu” de grans dimensions, instal·lada a Esparreguera.15 Fundada el
1850 per Miquel Puig, esdevingué una de les colònies industrials més
importants de Catalunya, la Colònia Sedó.16 Segons les investigacions
de G. Dorel-Ferré, la col·laboració dels Girona amb aquesta empresa
tenia el seu origen deu anys abans, amb la demanda d’alguns crèdits al
Banc de Barcelona per a pagar els proveïdors de cotó de Nova Orleans.
Quan la fàbrica presentà balanços negatius el 1864 i el 1865 per causes
diverses, com la “fam de cotó”, i veié amenaçada la seva subsistència,
Josep Puig i Llagostera proposà un augment de capital de 202.000
duros amb dos socis nous: Ignasi i Casimir Girona. L’èxit econòmic
de l’operació fou total. En una ampliació posterior de capital, el 1871,
els Girona ja controlaven el 20 per cent de les accions, convertint-se
en els tercers accionistes. La mort inesperada del gerent, Josep Puig,
el 1879 féu que els principals accionistes proposessin Antoni Sedó i
Pàmies per a portar la gestió de la fàbrica, malgrat les suspicàcies dels
successors de Puig. La societat es reconstituí de nou com a Antoni
Sedó i Cia el 1881, amb un capital de 3.000.000 de pessetes, i Ignasi
Girona n’era el tercer accionista en ordre d’importància i Casimir el
cinquè.17 Segons Dorel-Ferré, en la nova societat Antoni Sedó assumí
una grans responsabilitats durant els vint anys de la seva gerència,
però ho féu ajudat per un consell consultiu de sis membres, dels quals
Ignasi Girona i Agrafel fou el qui li brindà més suport.18
Però, més que el tèxtil, el sector industrial que resultà realment
atractiu per a la casa Girona fou el miner i metal·lúrgic que, si bé guanyà especial rellevància quan la companyia entrà de ple en el negoci
dels ferrocarrils, tingué els seus antecedents alguns anys abans, quan
el 1845 es constituí a Barcelona la societat Fecundo Escolano. Aquesta
companyia es fundà amb el propòsit d’explotar, aprofitar, fondre i ela14. De les 60.000 lliures de capital, 30.000 corresponien a Josep i Joan Romà,
fabricants, 27.000 a la casa Girona, i les 3.000 restants a Ramon Girona i Targa, germà
d’Ignasi. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 18 de juny de 1842.
15. Sobre la importància de les fàbriques hidràuliques a Catalunya, vegeu
J. Nadal (1991), vol 3, p. 48-58.
16. Sobre la Colònia Sedó, vegeu la monografia de G. Dorel-Ferré (1992). També
sobre les colònies industrials, I. Terradas Saborit (1994).
17. AHPB, notari J. Falp, 1 de gener de 1881.
18. G. Dorel-Ferré (1992), p. 286-287.
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borar metalls i tota mena de mineria, amb un capital social de 150.000
duros repartit entre 1.500 accions. Tot i que no he pogut determinar en quin nombre d’accions hi participaren els Girona, Manuel Girona en fou designat comissionat i president de la Junta Directiva en
el moment de la seva constitució.19
Cal tenir present que la industrialització catalana estigué molt condicionada per la inexistència al país de reserves d’hulla, indispensables
per al desenvolupament de la indústria en condicions de competitivitat
—fins al punt que el cost del carbó a Catalunya era sis vegades més
elevat que a Anglaterra—. Atès que l’explotació de nous sistemes de
transport, com el ferrocarril, era molt intensiva en consum de carbó,
les expectatives per disposar de jaciments carbonífers en quantitats i
qualitats a costos raonables van ser una constant al llarg de tot el segle.20 En aquest sentit, a partir dels anys cinquanta els Girona van ser
un cas clar de perseverança, sense poder endevinar que els recursos
de carbó del país, sobretot els lignits de Calaf i l’hulla de Sant Joan de
les Abadesses —dues de les aventures empresarials en què van estar
implicats— ni en quantitat ni en qualitat, tal com es veuria unes dècades
més tard, es correspondrien amb les expectatives que hi van dipositar.
Segons la relació detallada de les companyies escripturades (vegeu
l’apèndix 19), en l’àmbit de la mineria els Girona van participar en
set empreses constituïdes entre 1851 i 1863: Felipa, Ferreria Catalana, Conxita, Fomento Industrial, Carbonera Española, Jaumeandreu,
Salom i Gibrega i Unión Minera. La primera, Felipa, ubicada a Santa
Coloma de Farners i dedicada a l’explotació i fosa de ferro, es constituí
el 1851 amb un capital de 24.000 duros, repartit entre 12 socis.21 La
casa Girona hi participà amb 3.000 duros, esdevenint el segon accionista més important. La següent companyia, d’explotació de mines
de ferro a Anglès (comarca de la Selva), fou la Ferreria Catalana,
constituïda el 18 d’abril de 1854, i que es reconstituí de nou el 1855
i el 1860. Sembla que aquesta companyia absorbí l’extingida societat
minera Felipa, i en l’escriptura de reconstitució de 1860 s’indica que

19. El 1845 Fecundo Escolano fou en realitat producte de la fusió de dues
companyies anteriors, Fecundo Escolano i El Tesoro. AHPB, notari J. M. Planas i Compte,
1845.
20. Vegeu J. Nadal (1975) (1992).
21. AHPB, notari J. Dardé Ravanell, 27 de gener de 1851. El principal accionista,
amb un capital de 4.500 duros, era Francesc Mandri, propietari resident a Barcelona, però
natural de Sentmenat. Mandri compartí amb els Girona la propietat d’altres empreses
mineres. En segon lloc, amb el mateix capital que els Girona, 3.000 duros, hi participà
Francesc Català, comerciant de Barcelona.
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el president de la companyia era Manuel Girona.22 També el 1860 es
fundà la societat minera Conxita, per a l’explotació de mines auríferes.
El president era Josep Manuel Planas, notari de Barcelona molt vinculat a la família Girona, mentre que Manuel Girona formava part de
la junta de govern.23 Les mines en explotació estaven situades a Sant
Miquel de Colera (Girona).
El 1861 la casa Girona es proposà invertir recursos per impulsar l’explotació carbonífera de les mines de Calaf. La societat Foment
Industrial es constituí aquest mateix any per explotar unes mines de
lignit a Miralbell (Calaf) i a Sant Martí de Sesgueioles, els Prats de Rei
i Veciana. Vuit accionistes es repartiren a parts iguals un total de
10.000 accions, sense determinar el capital de la societat, encara que
sembla que es van adquirir els drets d’explotació per un import de
63.000 duros.24 Entre els accionistes hi figurava Evarist Arnús, destacat
membre de la burgesia barcelonina, que en el futur participaria en
altres negocis amb els Girona.25 La intervenció de la casa Girona en
el negoci estava estretament vinculada a una de les seves empreses de
més envergadura, com era la construcció del ferrocarril de Barcelona a
Saragossa, que el 1861 entrava en la seva recta final i que des del 1860
tenia en explotació el trajecte de Barcelona a Lleida. Les converses i
negociacions de Manuel Girona amb els representants de les principals
societats mineres del districte de Calaf tingueren lloc entre 1860 i 1863
i implicaren també la societat Catalana General de Crèdit. El juliol de
1863, la casa Girona participà en la fusió de tres societats mineres
per a l’explotació de les mines de lignit de Calaf: Industrial Minera de
Calaf, Foment Industrial i La Prosperitat Catalana constituïren la Unió
Minera, amb un capital de 300.000 duros (1.500.000 pessetes) en 15.000
accions.26 Foment Industrial hi participà amb 4.150 accions, 800 de

22. F. Cabana indica que l’origen d’aquesta societat minera que explotava petites
vetes de ferro i també una mina de plom era una antiga farga que ja existia al segle XV.
L’empresa acordà la seva liquidació després de la crisi financera de 1866, i l’octubre de
1867 el Diari de Barcelona anuncià la subhasta de tots els seus béns. F. Cabana (19921994), vol. I, p. 18-19.
23. AHPB, notari J. Falp, 2 de febrer de 1860.
24. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1861 i 1862.
25. Evarist Arnús i Ferrer (1820-1890) fou corredor reial de comerç, diputat
provincial i senador vitalici. Va ser un dels promotors del Casino Mercantil de Barcelona,
el Borsí, centre de contractacions de títols públics i privats constituït per un centenar
de socis. Fou vocal de la Junta de Govern del Banc de Barcelona, i el 1876 un dels
principals accionistes del Banc Hispano Colonial. També realitzà una important activitat
de mecenes. Vegeu J. R. Rosés i À. Solà (1992) i F. Cabana (1996).
26. AHPB, notari Caietà Anglora, 20 de juliol de 1863.
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les quals corresponien a la casa Girona i 1.000 a Evarist Arnús; entre
els altres majors accionistes destacava la Catalana General de Crèdit,
que tenia 1.000 accions a La Prosperitat Catalana.27 A més dels lignits
de Calaf, la casa Girona s’interessà per l’explotació de mines situades
en altres indrets, com les de carbó de pedra de la província de Terol,
i l’adquisició de totes les seves pertinences, materialitzada el maig de
1863 quan es constituí Jaumeandreu, Salom i Gibrega amb un capital
social de 60.000 duros (300.000 pessetes). La participació de la casa
Girona en aquesta empresa consistí a aportar part del capital per a
constituir la companyia, encara que posteriorment sembla que no van
voler prendre part en el negoci, motiu pel qual els Girona no figuraven
entre la llista d’accionistes.28
Amb tot, la societat minera de major importància econòmica fou
la Carbonera Espanyola, constituïda el mes d’agost de 1863, amb un
capital social de 1.200.000 duros (6.000.000 de pessetes) distribuïts en
12.000 accions. L’objecte social era l’explotació de les mines de carbó
de Berga, Cercs, Fígols i Cerdanyola. La casa Girona hi participà amb
500 accions (250.000 pessetes), i figurava en la llista dels set majors
accionistes. Es dóna la circumstància que entre els propòsits de la
Junta de Govern de la companyia hi havia el d’impulsar la construcció
d’un ferrocarril que abaratís els costos de transport del carbó.29 Però
l’interès dels Girona per les mines va persistir fins al segle XX. El 1889
Manuel Girona era un dels principals accionistes, amb 250.000 pessetes, d’un capital total de 4.000.000, en la societat de Mines de Carbó
d’Aller, a la conca asturiana, empresa impulsada pel primer marquès
de Comillas i constituïda pel seu fill Claudi López Bru, molt vinculada
al grup inversor de l’entorn dels López, com el Crèdit Mercantil, el
Banc Hispano Colonial o el Banco de Castilla. Posteriorment, el 1892
aquesta societat es transformà en una societat anònima, la Sociedad
Hullera Española, en què M. Girona ocupava el quart lloc en el rànquing dels socis fundadors, amb 312.500 pessetes.30 Quan el 1906 es
redactà el seu inventari post mortem, M. Girona ja no conservava cap
acció d’aquestes societats mineres però, en canvi, entre 1904 i 1905
havia adquirit més de quaranta mines de ferro a Queralbs i Ribes de

27. Sobre l’explotació de les mines de Calaf i la intervenció de la societat Girona
Germans i altres empreses vinculades a la història econòmica de Catalunya, vegeu
J. Riba i Gabarró (2003).
28. AHPB, notari Caietà Menós, 15 de febrer de 1863.
29. AHPB, notari Carles Barberi, 1 d’agost de 1863.
30. Sobre les mines d’Aller, vegeu M. Rodrigo (2000), ps. 152-164.
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Freser, fet que devia estar relacionat amb el capital que tenia invertit
en empreses metal·lúrgiques.
Dins del sector de la metal·lúrgia, la fosa i elaboració de metalls
era un àmbit conegut per Manuel Girona des de 1845, quan presidí
la junta directiva de l’empresa Fecundo Escolano. El mes de gener de
1857, Manuel Girona, junt amb Magí Soler i Nicolau Guanyabens, fou
l’encarregat de fer les diligències per a constituir la Ferreria Barcelonesa, dedicada a la fabricació de ferro. Constituïda definitivament el
mes de setembre del mateix any amb un capital social de 2.500.000
rals (625.000 pessetes) repartit en 1.250 accions, Ignasi Girona i Agrafel
formà part de la Junta de Govern de la companyia, junt amb Marià
Lluch i Francesc Cabot. Encara que el major accionista era un soci
francès, Joan B. Cavin, amb 275 accions, la casa Girona ocupava el
segon lloc entre els majors accionistes, amb 50 accions.31 Es dóna la
circumstància, però, que només dos anys més tard, el juliol de 1859,
l’empresa signà un conveni de préstec amb Girona Germans per 90.000
duros, a pagar en un termini de tres mesos, i segons el qual la societat
es comprometia a dissoldre’s i formar una nova companyia amb els
prestamistes si no podia fer front al pagament del préstec.32 Potser el
conveni de préstec signat amb els Girona va ser determinant perquè
uns anys més tard Ignasi i Casimir Girona i Agrafel fundessin una de
les indústries del sector del metall de més significació, com va ser la
Ferreria de Nostra Senyora del Remei, constituïda el 1866, que va ser
l’empresa pionera a Catalunya i a Espanya en la producció de carrils per
a la xarxa ferroviària. La Ferreria del Remei fou fundada pels germans
Girona amb un capital de 1.250.000 pessetes aportat en dues terceres
parts per Ignasi i una tercera part per Casimir, sense que cap altre soci
hi tingués participació.33 La factoria estava ubicada en uns terrenys del
districte de Sant Martí de Provençals, al Poble Nou,34 adquirits pels
germans Girona el mes de juny de 1864, en ple procés preparatori de
la liquidació de la casa Girona35 La coincidència de les dates entre la
31. AHPB, notari J. Falp, 26 de gener de 1857.
32. AHPB, notari J. Falp, 9 de juliol de 1859.
33. La societat fou constituïda a Barcelona el 13 de desembre de 1866. Només una
tercera part del capital fou líquid, mentre que les altres dues terceres parts corresponien
a patrimoni i existències. AHPB, notari I. Carner, 1866.
34. Sobre la importància del sector metal·lúrgic i de construccions mecàniques
a Sant Martí de Provençals, vegeu J. Nadal i X. Tafunell (1992).
35. Insisteixo en la coincidència de les dates: per a fer efectiva la liquidació de
Girona Germans l’octubre de 1864, l’abril del mateix any s’inicià un procés preparatori
de sis mesos per tancar els comptes amb la societat Girona i Companyia de Madrid.
Fou durant aquest interval, el 6 de juny de 1864, que Ignasi i Casimir Girona i Agrafel
van protocol·litzar davant del notari I. Carner l’adquisició dels terrenys a Sant Martí de
Provençals per establir-hi la fàbrica. AHPB, notari I. Carner, 1864.
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fundació de la Ferreria del Remei i la liquidació de la casa Girona havia
d’estar relacionada no solament amb el fet que el 1866 Ignasi i Casimir
Girona disposaven de capital per a invertir, producte de la liquidació de la societat familiar, sinó també perquè creien que les expectatives
de guanys en el sector dels metalls i la metal·lúrgia tindrien continuïtat, atès que s’establí que la societat tindria, en principi, una durada
de set anys.36 Aquesta empresa es va reconstituir el 1881 amb el nom de
Material per a Ferrocarrils i Construccions, en la qual els Girona tenien més del 40 per cent del capital; fou, després de La Maquinista
Terrestre i Marítima, la segona empresa metal·lúrgica catalana i Joan
Girona i Vilanova, fill d’Ignasi, en fou el director. La nova fàbrica amplià
terrenys, fins a ocupar una extensió de 13 hectàrees, i disposà d’una
línia de ferrocarril pròpia. S’especialitzà en la producció de material
ferroviari, sobretot vagons i tramvies, sector en què va competir amb
indústries angleses (Neufville, de Liverpool) i alemanyes (Machinenbau,
de Nuremberg) de reconegut prestigi internacional. A principi del segle XX l’empresa es modernitzà —incorporà dos forns Siemens— i el
1947 es fusionà amb Devis SA de València, prenent el nom de MACOSA (Material y Construcciones SA).37
A banda dels sectors del tèxtil, i del miner i metal·lúrgic, altres
empreses industrials que van captar l’interès dels Girona estaven dedicades a l’elaboració de productes ben diversos. El 1846 la casa invertí
en una indústria de fabricació de goma artificial o aràbiga, dita Carlos
Fouquet.38 Més tard, entre 1851 i 1866, els altres àmbits d’inversió
industrials van ser la fabricació de corretges i objectes de cuir, la fabricació d’objectes de porcellana, nacre, paper i marfil,39 i l’elaboració
de pa i brioixeria.
36. En relació amb la Ferreria del Remei, F. Cabana indica que abastí els materials
per a construir el Mercat del Born, que foren treballats per La Maquinista Terrestre i
Marítima, i el Nuevo Vulcano. F. Cabana (1992-1994), vol. I, p. 16-17.
37. Vegeu F. Cabana (1992-1994), vol. I, p. 88-97. També S. Riera i Tuèbols
(2008), p. 245-246.
38. La companyia es constituí a Barcelona el 18 de desembre de 1846 amb el nom
de Carlos Fouquet. Carlos Fouquet era un fabricant que residia a Londres, i va cedir als
Girona, per 32.000 rals, l’invent per a la fabricació del producte. La casa Girona aportà
la totalitat del capital social, 120.000 rals. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1846.
39. El 1853 els Girona van adquirir 50 accions de la fàbrica La Porcellana, en
una operació d’augment de capital per a millorar-ne les instal·lacions. Aquesta empresa,
dedicada a la fabricació i venda de porcellana blanca i decorada, tenia el seu origen
en una d’anterior, Vall i Companyia, constituïda el 1851 en uns terrenys a Hostafrancs.
AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1853. També el 1853 la casa Girona va adquirir 100
accions de la Industrial Quincallera, dedicada a objectes de nacre, marfil, pell, ploma, pèl,
os i altres materials. AHPB, notaris J. M. Planes i Compte (1853), i M. Soler i Gelada
(1865). Sobre l’evolució de la fàbrica, vegeu F. Cabana (1992-1994), vol. IV, p. 162-166.
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L’objectiu de fabricar corretges estava vinculat a la necessitat
d’aquest producte per a ús industrial. El 1854 es constituí a Barcelona la Manufacturera de cardes i objectes de cuir, dirigida per Gregori
Deu, empresa en la qual els Girona adquirien només 150 de les 4.000
accions.40 Posteriorment, el 1851 es fundà la Tenería barcelonesa,41
una empresa instal·lada a Horta que, en l’àmbit de la pell, era la més
important del sector. En aquesta els Girona hi participaren en una
operació de reconstitució el 1855, amb un capital molt important, 558
accions —valorades en 279.000 pessetes— de les 3.000 de la companyia.
La casa Girona n’esdevingué el major accionista, seguida de Jeroni
Deu, comerciant i fabricant de Barcelona nascut a Olot, i nebot de
Gregori Deu, director de la ja citada Manufacturera de cardes de cuir.
La injecció de capital dels Girona va fer que l’empresa s’especialitzés
convertint-se en la primera fàbrica de producció de corretges per a
ús industrial.42
Dues companyies més d’àmbit industrial en les quals participaren els Girona estan relacionades amb l’elaboració i la venda de pa.
Segons les escriptures notarials, el 1854 la casa Girona comprà a Joan
L. Rolland el privilegi exclusiu per a la construcció d’una màquina per
a la preparació de pasta de pa i tota mena de brioixeria, així com la
seva venda a la província de Barcelona, privilegi que Rolland havia
obtingut per al conjunt d’Espanya el 1852, i pel qual els Girona li
pagaren 6.650 duros. Amb el privilegi, que tenia un termini de quinze
anys, els Girona s’associaren amb Josep Torras, forner, i amb Marià
Flaquer, comerciant, i constituïren la societat Josep Torres i Cia. amb
un capital social de 12.000 duros repartits a parts iguals entre els tres
accionistes, encara que s’especificava que Torras aportaria els 4.000
duros un cop els hagués rebut dels primers beneficis obtinguts per la
companyia, com a indemnització pels perjudicis d’haver d’abandonar
el seu forn a Barcelona.43 Tot i que s’especificava en el contracte de
societat que la companyia finalitzaria el 1866, quan s’extingís el privilegi adquirit a Rolland, només un any i mig més tard, el desembre de
1855, es constituí una nova societat, la Panificació Catalana, que era
en realitat una reconstitució de l’anterior. Josep Torras i Cia. traspassà
a la nova societat l’establiment, els crèdits, les obligacions i també el

40. La companyia es constituí el 7 d’abril de 1854, i es reconstituí el 31 de març
de 1857. Es liquidà l’11 de novembre de 1862. AHPB, notaris J. M. Planas i Compte
(1854, 1857) i M. Soler i Gelada (1862).
41. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1851, 1855 i 1857.
42. Sobre aquesta fàbrica, vegeu també F. Cabana (1992-1994), vol. IV, p. 278-280.
43. AHPB, notari J. M. Planas, 15 de maig de 1854.
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privilegi adquirit a Rolland. El capital s’amplià a 100.000 duros, repartit
en 4.000 accions. Es passà de tres socis a disset, i figurava en la llista
d’accionistes un dels habituals de les empreses en què participaren els
Girona, Josep Safont. En aquesta nova societat, la casa Girona ja no
era l’accionista principal, però en l’escriptura s’especificava que Manuel
Girona era nomenat un dels tres representants de la companyia.44 La
participació dels Girona en empreses relacionades amb els productes
agraris no va ser un fenomen fortuït, atès que Ignasi Girona i Targa
estigué sempre vinculat a la comercialització dels productes del camp,
sobretot cereals, ja fos per mitjà dels negocis d’arrendaments de drets,
pel comerç d’aquests productes a la Llotja de Barcelona o bé per la
producció pròpia de les seves finques rústiques.
LLETRES

DE CANVI PELS PRINCIPALS CIRCUITS EUROPEUS

Ja hem vist com una de les principals activitats d’Ignasi Girona i
Targa abans de la fundació de la casa Girona fou el préstec de diners, ja
fos per mitjà d’operacions de crèdit a particulars, com el descompte de
lletres de canvi i els debitoris, o bé a l’Estat, amb l’adquisició de deute
públic. Aquesta especialitat professional no fou conseqüència exclusiva
del seu enriquiment amb el comerç, sinó que, ja en les primeres dècades del segle XIX, es realitzaren ambdues activitats de forma paral·lela.
Semblantment havia succeït al segle XVIII, quan els Girona treballaven
com a prestamistes, perquè a les activitats d’intercanvi pròpies de la
botiga de teles de Tàrrega s’hi afegí una llarga llista d’operacions amb
censals que els procuraren rendes i patrimoni.
A partir de les dades registrades pels corredors de canvis de Barcelona entre 1817 i 186045 (vegeu la taula 9), tot i les limitacions estadístiques de la informació, és de destacar que, des de les primeres
dècades del segle XIX, Ignasi Girona i Targa ja apareix com un subjecte
actiu en el mercat d’instruments financers. La seva presència en el negoci experimentà una notable tendència a l’alça durant les dues dècades
posteriors, molt especialment vinculada a la creació de la companyia
comercial, i en els anys immediatament següents assolí el primer lloc
entre els principals operadors del mercat de lletres de Barcelona, en
44. AHPB, notari J. M. Planas, 10 de desembre de 1855.
45. Les dades, lliurades generosament per L. Castañeda, contenen el total d’efectes
negociats. A partir d’aquesta informació, he elaborat la taula 8, corresponent als anys
1817, 1840, 1848 i 1860. Com que la documentació dels Corredors Reials de Canvis no
es conserva completa per als anys estudiats, remeto el lector a les especificacions de
L. Castañeda en fer ús d’aquesta font. Vegeu L. Castañeda (2001), p. 50-61. També, L. Pla
(2010), p. 389-391.
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la mesura que cap a mitjan segle —el 1848— la casa Girona negocià
aproximadament el deu per cent dels valors i dels imports negociats
a la capital catalana. Tot i mantenir un alt nivell d’activitat, els anys
següents la proporció d’imports negociats es reduí lleument respecte al
conjunt (fins a un 8,4 per cent el 1860) malgrat l’augment dels valors
absoluts (5,6 milions el 1860 respecte als 3,7 de 1848), com també
disminuí la proporció d’efectes (un 5,9 per cent el 1860).
TAULA 9
Operacions efectuades pels Girona en el mercat de lletres de
Barcelona, 1817-1860
Anys

Efectes
Girona

Tots

Imports (pessetes efectives)
% Girona

Girona

Tots

% Girona

1817

97

4.535

2,14

407.941

16.826.352

2,42

1840

942

8.638

10,91

3.307.054

29.231.895

11,31

1848

880

9.373

9,39

3.798.054

36.525.887

10,40

1860

747

12.668

5,90

5.611.152

66.505.102

8,44

2.666

35.214

7,57

13.124.201

149.089.236

8,80

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades lliurades per L. Castañeda.

El que tenen de singulars tots aquests valors és que, a la pràctica, això significà que els Girona, amb aquestes activitats financeres
que majoritàriament es basaven en la negociació de lletres de canvi,
foren un dels tres únics casos de Barcelona que, durant mig segle, es
mantingueren sempre entre els llocs més destacats. Respecte al conjunt
d’operadors, L. Castañeda indica que, per imports, el 1817 estaven
entre les trenta principals cases de la ciutat, de les més de 1.300 que
hi intervenien (el lloc 20 com a prenedors i el 31 com a cedidors);
que amb els anys aquesta tendència es consolidà a l’alça fins al punt
que el 1840 ocupaven el primer lloc com a prenedors i el segon com
a cedidors, i que, contràriament a la tendència general, la casa Girona
tingué una presència continuada durant tot el període estudiat entre
els nivells més alts —el primer lloc entre els prenedors i el quart entre els
cedidors el 1848— amb una tendència a la baixa cap a 1860, tot i que
aquest any figuraven encara en el segon lloc entre els prenedors de
lletres en el rànquing d’operadors.46 Probablement, la pèrdua relativa
46. Per conèixer els valors dels 300 principals operadors del mercat de Barcelona
per als anys 1817, 1840, 1848 i 1860, vegeu L. Castañeda (2001), p. 214-237. Als anys
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d’importància en els nivells més alts d’aquest tipus de mercat arrencà
a partir dels anys cinquanta, coincidint amb la reconstitució de la casa
Girona i l’orientació dels interessos familiars cap a iniciatives empresarials i financeres d’altre tipus, així com amb la creació i participació
en societats bancàries. Tanmateix, a més de la importància que assolí
la casa Girona en el rànquing respecte al conjunt d’operadors i la seva
evolució, resulta remarcable l’evolució en el nombre d’efectes endossats
—gairebé es multiplicaren per deu els nivells de 1817— així com el
seu valor en efectiu —que passà de més de 400.000 pessetes el 1817 a
5,6 milions el 1860. És clar que tant podien actuar per compte propi,
com a casa comercial, o a compte d’un altre, com a intermediaris.
Resulta també significatiu que participaren en aquest mercat predominantment com a prenedors d’efectes, en la seva gran majoria lletres
de canvi, més que com a cedidors. Com que no disposo dels comptes
de la casa Girona, ignoro per mitjà de quins instruments mantenien el
gir (monetaris? deute públic?), però sí que sabem sobre quines àrees
acceptaven paper, i en quins països havia de fer-se efectiu el cobrament.
De les dades sobre els efectes adquirits i venuts per la casa Girona
de 1817 a 1860 per ciutats, el que més destaca és l’increment de destins
durant aquest període.47 De quinze ciutats els primers anys, es passa
a més de quaranta als anys seixanta, la qual cosa va acompanyada
d’un fenomen afegit: la progressiva internacionalització de les places.
Si Espanya acapara pràcticament el 90 per cent de l’import total del
negoci a les primeres dècades del segle XIX, el 1840 ja ha descendit
fins a un 58 per cent, tendència que continua el 1848, quan Anglaterra,
França, Alemanya i Itàlia representen el 60 per cent del negoci, i el
1860 el 80 per cent. Europa va desplaçant Espanya, ja que els destins
dels efectes es corresponen als principals circuits mercantils amb els
quals Barcelona tenia relació, i són les grans ciutats les que acaparen
la major part d’intercanvis. El 1817, Madrid és la plaça sobre la qual
Ignasi Girona i Targa prengué (el 38 per cent de l’import) i lliurà
(el 50 per cent de l’import) més efectes. El 1840 es lliuraren efectes
sobre Madrid per un 30 per cent de l’import, però Londres ocupava
ja el segon lloc (un 28 per cent). El mateix any la casa Girona lliurà
seixanta, la casa comercial que ocupava el primer lloc en el mercat de lletres fou la casa
Vidal-Quadras. Els banquers Aleix i Manuel Vidal-Quadras, a més d’especialitzar-se en
l’intercanvi d’efectes, eren germans de Carolina Vidal, esposa de Manuel Girona. Però,
a diferència dels Girona, que dirigiren les seves inversions cap a múltiples iniciatives
empresarials, els Vidal-Quadras esdevingueren uns autèntics especialistes del mercat de
lletres. Vegeu L. Castañeda (2001) i M. Rodrigo (2009).
47. Per la consulta del detall de les dades de les ciutats sobre les quals la casa
Girona prengué i lliurà efectes, vegeu L. Pla (2010) p. 470-475.

164

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ

efectes sobre París i Marsella per un 60 per cent de l’import, mentre
que Madrid significava només un 10 per cent. El 1848 es consolidà
la tendència iniciada de prendre efectes sobre Londres, que acapara
gairebé un 30 per cent del negoci, mentre que en les operacions de
venda és Marsella qui té el 30 per cent del mercat. Finalment, el 1860
es consolida la preferència per prendre efectes per cobrar a la capital
d’Anglaterra: el 52% de l’import total, amb la particularitat que aquest
any el nombre d’efectes lliurats —734— és aclaparador respecte als
efectes cedits —només 13.
TAULA 10
Països sobre els quals la casa Girona prengué efectes, 1817-1860
1817
País de
cobrament

Espanya

Import
(ptes.)

1840

Efectes

Itàlia

0,00

655.833

93

28,16

24.032

5

9,71

274.023

68

11,77

975

1
52

Espanya

Import
(ptes.)

Efectes

1.044.246

265

58,88

0,39

24.213

5

1,04

0,00

3.504

1

0,15

100,00

2.328.565

590

100,00

% Import
total

Import
(ptes.)

1848
País de
cobrament

423

% Import
total

89,90

247.517

1.370.992

Efectes

46

Alemanya
TOTAL

Import
(ptes.)

222.509

Anglaterra
França

% Import
total

1860

40,72

1.208.223

Efectes

293

% Import
total

21,71

Anglaterra

712.421

67

27,78

2.890.195

265

51,94

França

568.598

103

22,17

1.274.609

149

22,90

Itàlia

225.383

43

8,79

102.128

18

1,84

14.015

6

0,55

89.768

9

1,61

2.564.663

484

100,00

5.564.923

734

100,00

Alemanya
TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades lliurades per L. Castañeda.

En definitiva, a més de la progressiva tendència a especialitzar-se
en l’adquisició de lletres de canvi sobre els mercats europeus, i molt
especialment el mercat anglès, en realitat un nombre reduït de grans
ciutat —Londres, París, Marsella, Madrid i Cadis— representen gairebé
el 80 per cent del volum del negoci, fet que inclina a creure que en
aquestes places actuaven per mitjà de diversos corresponsals, mentre
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que en les altres poblacions —Bordeus, Hamburg, Gènova, Sevilla, València, Liverpool, Màlaga...— devien actuar amb intermediaris, o amb
els mateixos corresponsals de les ciutats principals. En qualsevol cas, la
casa Girona, que aconseguí situar-se en els nivells més alts del mercat
de la negociació de mitjans de pagament, sobretot de lletres de canvi,
devia disposar d’una especialitzada xarxa de corresponsals a Espanya
i a Europa per a fer efectiu el negoci. Aquesta pràctica contribuí a
reforçar les xarxes de relacions que la família Girona necessitava per a
articular la seva activitat financera. A banda dels guanys obtinguts en
les operacions, el procés nodria la necessitat de tenir informació sobre
equivalències monetàries, sobre solvències dels subjectes implicats i
sobre les lleis que regien les activitats mercantils i financeres de cada
país. L’essencial és que tot aquest moviment de lletres per la xarxa dels
circuits comercials més importants d’Europa reforça la hipòtesi que
els Girona es convertiren en autèntics especialistes en l’àmbit de les
finances, mentre el país articulava, amb el seu dinamisme, un sistema
bancari modern.48
EL

PRIMER BANC DE LA CASA I DE L’ESTAT, EL

BANC

DE

BARCELONA

Gràcies al seu prestigi i la seva presencia rellevant en el negoci dels
efectes de gir i descompte, els Girona van poder impulsar la creació de
diverses societats financeres. El primer exemple, i el més transcendent
i emblemàtic, fou, sense cap mena de dubte, el Banc de Barcelona,
que esdevingué el primer banc privat fundat a l’Estat espanyol. Tot i que
el 1842 la casa Girona presentà una petició al Ministeri d’Hisenda per
obrir el primer banc privat amb dret d’emissió, la que realment tingué
efecte fou la de 1844, en la qual Manuel Girona demanà la creació
del banc amb dos socis més, Josep M. Serra i Josep Rafael Plandolit,
els quals tenien en comú amb Girona la propietat de les respectives
cases comercials. Malgrat la seva joventut i inexperiència, els tres socis
aconseguiren en els inicis la confiança necessària dels clients, atès que
a Catalunya hi havia una demanda real de crèdit per als negocis. Sense
cap mena de dubte, en el cas de Manuel Girona, l’avalava el prestigi
del seu pare Ignasi, que s’havia dedicat a les activitats comercials i
financeres al llarg dels quaranta anys previs a la creació del banc.
Fundat el 1845 amb un capital inicial d’1.000.000 de duros, repartit en 5.000 accions, les funcions del Banc de Barcelona —descompte
48. Per a una perspectiva institucional i històrica sobre la banca d’inversió, i la
importància dels comerciants-banquers i les cases comercials en el seu desenvolupament
històric, vegeu D. Morrison i W. J. Wilheim (2007).
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de lletres, admissió de dipòsits, fer avanços, portar comptes corrents,
emetre bitllets...— eren, segons s’indica en l’escriptura de constitució,
“operaciones que constituyen el objeto de tan útil establecimiento”.
Exacte. Si algú es pregunta per què els Girona crearen el primer banc
privat de l’Estat espanyol, la resposta es troba en l’escriptura de la
fundació: perquè el necessitaven. Perquè els negocis que es feien a
Barcelona, i a Catalunya, requerien un sistema bancari nou i diferent.
Segons el document passat pel notari, els accionistes estaven obligats
a aportar al comptat el 25 per cent del valor de les accions, i es comprometien a lliurar el valor restant si la Junta de Govern del banc ho
requeria. Manuel Girona hi va participar amb 100 accions (100.000 pessetes), que era el major nombre amb què hi participaren els principals
accionistes, entre els qual figuraven Jaume Safont, Josep M. Serra,
Manuel de Lerena, Josep R. Plandolit i Ignasi Vilavecchia, entre altres.
J. Vicens Vives ja va advertir sobre la importància decisiva que el Banc
de Barcelona va tenir en el desenvolupament econòmic de Catalunya
durant el segle XIX. La trajectòria del banc, els guanys dels accionistes,
la tenaç supervivència de l’entitat fins ben entrat el segle XX i la seva
importància i influència en el mercat del crèdit de Barcelona són aspectes que han estat extensament tractats posteriorment.49
Manuel Girona, membre fundador de l’entitat, fou director del
banc fins a la seva mort el 1905. De fet, les primeres reunions de la
Junta de Direcció es van celebrar al seu propi domicili. El rumb personalíssim amb què Girona va dirigir el banc té una data crucial: la
crisi de 1848, una crisi econòmica que afectà Europa i que al Principat
s’estengué a l’esfera industrial, comercial i monetària. Les dificultats i
el pànic bancari foren especialment intensos a Barcelona els primers
mesos de l’any i significaren la primera prova de foc que Manuel Girona experimentà com a banquer. La gestió de Girona durant la crisi
econòmica no solament consolidà la seva autoritat, sinó que demostrà
la seva tenacitat i decisió per a superar, en circumstàncies hostils, les
dificultats de la situació: resolgué personalment les situacions crítiques,
injectà liquidesa a la institució i gestionà el procés de recuperació amb
el clar propòsit de mantenir el prestigi del Banc de Barcelona. Sabia,
per la seva experiència professional al costat del seu pare, que no hi
hauria cap possibilitat de fer negocis sense confiança i crèdit, però
fou aleshores quan es guanyà definitivament el seu propi prestigi com
a banquer i revelà l’habilitat que requeriria, en el futur, la pràctica
financera i comercial. Els Girona demostraven amb la seva gestió que

49. F. Cabana (1978) (2007), Y. Blasco (2005), Y. Blasco i C. Sudrià (2009).
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tenien autoritat i oferien garanties, dues variables imprescindibles per
a restar incertesa al desenvolupament dels negocis. El resultat fou el
suport unànime de la Junta d’Accionistes del banc l’agost de 1848,
en què Manuel Girona obtingué tots els vots —tal com passaria en el
futur— excepte el seu, perquè ell no es votà ni una sola vegada. L’economia en general, i el Banc de Barcelona en particular, van superar la
crisi i Girona sortí reforçat de les dificultats. En les dècades posteriors
l’augment de les operacions de crèdit afavorí l’activitat de l’economia
catalana i Manuel Girona, per mitjà del banc i de la casa de comerç,
es convertí en un element crucial per a l’expansió econòmica del segle XIX. Les operacions del Banc de Barcelona estigueren molt vinculades a les empreses impulsades per la casa Girona que, en pocs anys,
es convertí en la primera companyia comercial catalana participant en
la creació de societats d’assegurances, de crèdit, empreses industrials,
mineres... També impulsà i dirigí la construcció del Canal d’Urgell i
la línia de ferrocarril entre Barcelona i Saragossa.
MÉS

ENTITATS FINANCERES

Durant els anys següents a la creació del Banc de Barcelona, les
limitacions d’una política econòmica molt restrictiva imposada pels
governs moderats van coincidir amb una tendència expansiva de l’economia catalana. A partir dels anys cinquanta, les necessitats d’inversions ferroviàries i industrials van evidenciar les limitacions del sistema
financer.50 Fou en aquest context que la burgesia catalana s’afanyà a
impulsar la creació de noves societats de crèdit, abans que el nou govern progressista espanyol aprovés la reforma legal del sistema financer.
Aquest fou el cas de la Catalana General de Crèdit, entitat financera
impulsada pels Girona que, curiosament, passà per notari l’escriptura de
constitució el novembre de 1855, sense esperar que una nova regulació
generés una atmosfera favorable als negocis. Com que la promulgació
de la Llei de societats de crèdit no fou efectiva fins a l’any següent,
l’entitat s’hagué de constituir de nou el 1856 i introduir modificacions
en els estatuts per a obtenir l’autorització del Govern. Definitivament
constituïda, amb un capital social de 6.000.000 de duros (30.000.000
de pessetes) dividit entre 60.000 accions, se’n van subscriure 20.000
50. Sobre el sistema financer d’aquests anys M. Navas i C. Sudrià indiquen:
“Les autoritzacions concedides el 1844 per a crear nous bancs d’emissió a Barcelona,
Madrid i Cadis no només no van ampliar-se a altres ciutats que ho van sol·licitar, sinó
que el 1849 el Govern va imposar de forma efectiva estrictes limitacions a la capacitat d’emetre bitllets i va intentar —sense èxit— reinstaurar el monopoli d’emissió.”
M. Navas, C. Sudrià (2007), p. 37. També, C. Sudrià (1982) i Y. Blasco i C. Sudrià (2009).
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en el contracte de constitució, repartides entre 35 socis a parts iguals.
En la llista de socis, Manuel i Ignasi Girona i Agrafel hi figuraven
amb un capital aproximat de 570.000 pessetes, sense que es pugui
determinar, però, quina part d’aquest capital corresponia a la casa Girona.51 Durant els seus anys d’existència, la Catalana General de Crèdit
va tenir una funció decisiva en la construcció de la xarxa ferroviària
catalana i molt especialment en la línia de ferrocarril de Barcelona a
Saragossa.52 Sense comptar les societats de ferrocarrils, la Catalana,
amb 10.500.000 pessetes de capital invertit, es convertí en la tercera
empresa amb major import de capitals constituïda a Catalunya fins a
1866, precedida per dues financeres més, el Crèdit Mobiliari Barcelonès,
que amb 13.500 pessetes ocupava el primer lloc, i la societat General
de Crèdit “el Comerç”, amb 12.250.000 pessetes, en la qual també
participaren els Girona. Val a dir que quan esclatà la crisi financera
el 1866, la Catalana, a causa precisament de la seva implicació amb
les companyies ferroviàries, es va veure amenaçada per la suspensió
de pagaments i passà serioses dificultats per a subsistir. L’acció del
Banc de Barcelona, per mitjà d’un préstec, va evitar que l’entitat es
dissolgués i que recuperés posteriorment la seva activitat a la plaça.
La companyia General de Crèdit “el Comerç” es constituí a Barcelona el 6 de maig de 1864, amb un capital de 25.000.000 de pessetes
repartit en 50.000 accions i 26 accionistes, i es designà Ignasi Girona
i Agrafel, junt amb Miquel Martorell i Marià Casi, representants de
la companyia.53 Els accionistes amb major nombre d’accions (5.000)
foren la casa Girona, Josep Gil Serra i Pasqual Martínez Boix, fet que
no és del tot estrany atès que Manuel Girona fou l’impulsor més ferm
d’aquest projecte. L’objecte de la companyia eren les operacions de banca,
però s’especificava que podria crear empreses de ferrocarrils, canals,
fàbriques, mines i altra classe d’obres industrials d’utilitat pública. En
realitat, aquesta entitat financera estigué molt vinculada a l’operació
de fusió de les companyies de ferrocarril de Barcelona a Saragossa
i de Saragossa a Pamplona, que va començar les negociacions a principi
del 1864 i es va fer efectiva a finals d’any, encara que no fou aprovada
pel Govern fins al desembre de 1865. Una fusió que, segons indica
P. Pascual, fou una “unió de conveniència”, però que en l’endemig
estalvià la companyia catalana de fer efectiu l’urgent pagament dels

51.
1855 i del
52.
53.
de 1864.

AHPB, notari J. M. Planas i Compte, escriptures del 21 de novembre de
12 de març de 1856.
Per al detall de les seves activitats en aquest àmbit, vegeu P. Pascual (1999).
AHPB, notari J. Falp, escriptura de constitució de societat del 6 de maig
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venciments de les obligacions.54 Per aquest motiu, el desembre de 1865
la societat General de Crèdit “el Comerç” va fer un préstec de 225.000
duros (1.125.000 pessetes) a la companyia del Ferrocarril de Barcelona
a Saragossa.55 Tot i que l’entitat financera havia començat a operar el
febrer de 1865, a causa de la crisi financera que es desencadenà la
Junta General d’accionistes, que representava més de 37.000 accions, el
juliol de 1866 va decidir la seva liquidació, que fou efectiva el 1867.56
Una altra societat financera també estretament vinculada al negoci
dels ferrocarrils va ser Prats, Boada i Companyia, que es constituí a
Barcelona el 18 de maig de 1864 amb l’únic objectiu de fer un préstec
de fins a un milió de duros a la societat de Ferrocarril de Barcelona a
Saragossa que, tal com he indicat, passava serioses dificultats financeres.
El capital social es repartí primer entre 13 socis, entre els quals la casa
Girona figurava com a major accionista, amb una participació d’1.500.000
pessetes. El segon accionista més important, amb una participació de
750.000 pessetes, fou Joan B. Clavé, antic soci de la casa Girona. Altres
socis que en formaren part també foren persones vinculades per relacions familiars i comercials amb els Girona: Baltasar de Bacardí, els
comerciants Ramon Estruch i Pascual Martínez Boix, el notari Josep
Manuel Planas i Compte, i Miquel Boada. Posteriorment, s’afegiren a
aquest grup el director de la societat del Ferrocarril de Barcelona a
Saragossa, Joaquim Arimon, l’enginyer Pere de Andrés i Puigdollers,
el cunyat de Manuel Girona, Pau Henrich, i Marià Lluch.57 La societat
es liquidà el 1865 i, per capital invertit —1.365.000 pessetes—, aquesta
financera estava en el novè lloc entre les principals entitats bancàries
catalanes. Al marge de les relacions que alguns dels socis tenien amb
els Girona, resulta significativa la coincidència —altre cop, com també
havia passat amb la societat General de Crèdit “el Comerç”— d’alguns
noms en les dues llistes: la de prestamistes i la de prestataris.
FUNDAR

UN BANC A

MADRID,

EL

BANCO

DE

CASTILLA

Però la vinculació de la família Girona amb les empreses financeres
no es limità a la participació de la casa comercial. De fet, anys després
de la dissolució de la companyia familiar, Jaume Girona participava
a Madrid en la fundació del Banco de Castilla, constituït a la capital
de l’Estat el 8 d’abril de 1871, amb un capital social de 10.000.000
54.
55.
56.
57.

P. Pascual (1999), p. 274-279
AHPB, notari J. Falp, 21 de desembre de 1865.
AHPB, notari J. Falp, 8 de juliol de 1866. Vegeu N. Sánchez-Albornoz (1962).
AHPB, notari J. Falp, 1864.
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de pessetes.58 El principal accionista de l’entitat era el Banc de París,
que havia subscrit un any abans un emprèstit amb el Govern que,
només un mes abans de la fundació del Banco de Castilla, s’havia
rescindit i pel qual el Govern va haver d’abonar als prestamistes una
indemnització de més de 10.000.000 de pessetes.59 Amb 5.000.000 de
pessetes de capital subscrit en el moment de la constitució del Banco
de Castilla, el Banc de París s’associà amb tres accionistes i banquers:
Antonio Vinent, Rafael Cabezas i Jaume Girona i Agrafel, que esdevingueren administradors de l’entitat. Aquest banc s’especialitzà durant
la dècada dels anys setanta en operacions de crèdit al Tresor Públic i
també participà, posteriorment, en la compra d’equipament a l’exèrcit,
la construcció de la línia de ferrocarril Medina del Campo-Salamanca
i la seva posterior extensió cap a Portugal, i en algunes operacions
immobiliàries i especulatives a la capital de l’Estat relacionades amb
Antonio López López, marquès de Comillas.
ELS GIRONA,

ELS MÉS ALTS REPRESENTANTS DEL GRAN CAPITAL CATALÀ, MADRILENY

I BASC

Posteriorment, i aquest cop a Barcelona, el 30 d’octubre de 1876
es fundà una nova entitat financera, el Banc Hispano Colonial, amb
la peculiaritat que tenia per única i exclusiva finalitat la gestió d’un
préstec al Govern per la Guerra de Cuba. Per la importància del seu
capital, que la situa en la principal empresa catalana i en el segon lloc
entre les institucions financeres d’Espanya en l’últim quart del segle
XIX, aglutinà el major grup empresarial de l’economia espanyola. Tal
com explica M. Rodrigo, l’origen del banc era un emprèstit al Govern
signat per mitjà d’un conveni provisional amb Antonio López López,60
en representació d’alguns establiments de crèdit i particulars, entre els
quals figuraven, entre altres, Manuel Vivent i Rafael Cabezas, administradors del Banco de Castilla. Un cop signat el conveni en condicions

58. Notari Rafael de Casas, Madrid, 8 d’abril de 1871.
59. Vegeu M. Rodrigo (2000), p. 86-88 i 166-171.
60. Sembla que aquesta operació es caracteritzà per l’estil tèrbol distintiu d’alguns
dels negocis del marquès de Comillas. Indica M. Rodrigo que, abans de la signatura
del conveni definitiu i de la celebració del concurs públic, els promotors de l’emprèstit
lliuraren al Govern 3.750.000 pessetes, fet que devia tenir alguna relació amb la desestimació d’altres opcions, com la del marquès de Campo. “Si bien el trámite posterior
cubrió todas las formalidades públicas que garantizaban la supuesta libre concurrencia,
en realidad únicamente se pretendió dar barniz legal a un acuerdo realizado sin luz ni
taquígrafos.” M. Rodrigo (2000), p. 88.
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molt avantatjoses —com un elevat 12 per cent d’interès, per sobre de
la mitjana dels préstecs a particulars i del deute públic de l’època—,
López i els seus socis van veure la possibilitat de transformar el crèdit
en un banc, l’Hispano Colonial, de manera que els seus subscriptors
podrien convertir la participació en accions. A Madrid, la representació del Banc Hispano Colonial la tingué el Banco de Castilla. Amb un
capital social de 75.000.000 milions de pessetes, Manuel Girona hi va
participar amb 1.000.000 de pessetes, convertint-se en un dels principals accionistes, i ocupà el càrrec de vicepresident del banc.61 Entre
els qui van aportar major capital, a més d’A. López i Cia. (5.250.000
pessetes) hi figuraven el Banc de Barcelona, el Crèdit Mercantil, el
Banco Español de La Habana, la Catalana General de Crèdit, Evarist
Arnús, Lluís de Navas, Josep M. Serra i Josep Taltavull, entre altres.
El projecte impulsat pel marquès de Comillas tingué la característica
particular d’aglutinar no tan sols les fortunes que havien tingut els seus
orígens a les Antilles, dels indians, sinó també les dels membres més
destacats de la gran burgesia catalana, com els Girona, i les entitats
financeres més importants de la ciutat, com el Banc de Barcelona, la
Catalana General de Crèdit i el Crèdit Mercantil.62
A més del negoci excepcional que sobretot en els primers anys
suposà la inversió, aquest fet, tal com ha explicat M. Rodrigo, tingué
dues conseqüències decisives: consolidà el potent grup empresarial vinculat al marquès de Comillas i impulsà notablement els seus propis
negocis.63 A partir de la fundació del Banc Hispano Colonial, Manuel
Girona formà part dels principals inversors d’aquest grup empresarial
en diversos negocis vinculats al banc, un dels quals fou la constitució
a Barcelona de la Companyia General de Tabacs de Filipines, el 26 de
novembre de 1881, uns mesos després de la liberalització del conreu,
elaboració i exportació de tabac filipí.64 El Banc Hispano Colonial i
Antonio López, marquès de Comillas, estigueren molt interessats en la
constitució d’aquesta empresa, que comptà també amb dues entitats
financeres més, el Crédito Mobiliario Español i el Banco de París y de
los Países Bajos, relacionat amb Antonio López per mitjà del Banco
de Castilla. Amb un capital social de 75.000.000 de pessetes, de les quals
en el moment de constituir-se l’entitat se’n desemborsaren un 25 per

61. AHPB, notari M. Martí i Sagristà, 30 d’octubre de 1876.
62. Sobre els socis fundadors i el capital social del Crèdit Mercantil, vegeu M. Rodrigo (1997).
63. M. Rodrigo (2000), p. 99 i següents.
64. AHPB, notari Lluís Soler i Pla, 1881 i 1882.
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cent a parts iguals entre els quatre socis fundadors, comptà en el seu
Consell d’Administració amb Manuel Girona.65
A Madrid el Banco de Castilla es convertí en el representant del
Banc Hispano Colonial, el qual, el 1880, amb el 40% de les accions,
esdevingué el seu principal accionista. Tot indica que les relacions entre ambdues entitats es van refermar el 1881, quan es va constituir a
Madrid el Crédito General de Ferrocarriles.66 Sembla que aquesta gran
empresa fou impulsada pel Banco de Castilla, els Girona i Antonio
López. Amb un capital escripturat de 100.000.000 de pessetes repartit
en 80.000 accions, el Crédito General de Ferrocarriles tenia per objecte
social tota mena de negocis relacionats amb els ferrocarrils. La família
Girona hi participà amb 14.800 accions,67 convertint-se en el principal accionista, més les 6.000 accions del Banc de Barcelona, i 6.000
més del Banco de Castilla. Altres socis fundadors del Crédito foren el
Banc Hispano Colonial (8.000 accions), el Crédito Mobiliario Español
(6.000 accions), el Banco de Bilbao (3.000 accions), la societat Ibarra
Hermanos y Cía. (1.000 accions), Urquijo Hermanos (2.000 accions), el
marquès de Vinent i Rafael Cabezas, i algunes societats amb domicili a
Londres i París. Al consell d’administració, dels dotze vocals, tres eren
de la família Girona: Manuel Girona, Jaume Girona i el fill d’aquest,
Jaume Girona i Canaleta. El més significatiu, sense cap mena de dubte, és que aquesta empresa fundada i impulsada pels Girona aglutinà
alguns dels principals representants del gran capital català, madrileny i
basc.68 El pes dels Girona en aquesta societat es posà de manifest ben
aviat, amb la creació al cap d’uns dies, el 23 de desembre de 1881, de

65. Sobre la Companyia General de Tabacs de Filipines, vegeu M. Izard (1974),
E. Giralt Raventós (1981) i M. Rodrigo (2000). M. Rodrigo indica que la primera Junta
d’Accionistes de la Companyia se celebrà a Barcelona el 15 de gener de 1883, i que el
seu principal impulsor, el marquès de Comillas, morí el 16 de gener, només unes hores
després. A més de la vinculació de Manuel Girona amb el grup empresarial Comillas
per mitjà del Banc Hispano Colonial i la Cia. General de Tabacs de Filipines, Girona
també fou conseller de la Companyia Transatlàntica, del Crèdit General de Ferrocarrils
i de la Companyia de Ferrocarrils del Nord, a més d’accionista de La Previsión i de la
Societat Hullera Espanyola. M. Rodrigo (2000), p. 140.
66. Notari C. Pérez, Madrid, 22 de novembre de 1881.
67. En aquest còmput incloc únicament les accions escripturades a títol individual, sense comptar les del Banc de Barcelona ni les del Banco de Castilla: Manuel
Girona, 10.000 accions; Ignasi Girona i Agrafel, 1.250 accions; Jaume Girona i Canaleta,
3.250 accions; Joaquim Henrich i Girona, 300 accions. Crédito General de Ferrocarriles.
Estatutos. Madrid. Imp. de Afonso Rodero, 1881.
68. Sobre els negocis del Crédito General de Ferrocarriles, vegeu M. Rodrigo
(2000), p. 99-106. A més de les activitats vinculades a la metal·lúrgia i la siderúrgia, el
Crédito també portà a terme el 1882 algunes operacions amb finalitats especulatives,
com la compra de solars i terrenys a Madrid.
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la societat anònima Material per a Ferrocarrils i Construccions, en la
qual els Girona tenien una participació del 40%, i que era en realitat
una refundació de la Ferreria del Remei, constituïda exclusivament per
Ignasi i Casimir Girona i Agrafel el 1866. Però, a més dels interessos
del Crédito General de Ferrocarriles en la metal·lúrgia catalana, un
dels seus altres àmbits d’actuació fou la siderúrgia basca, en la mesura
que la majoria dels seus accionistes participaren el 1882 en la creació
de la societat anònima Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de
Bilbao, que tenia el seu origen en l’adquisició de dues fàbriques de la
família Ybarra.69 Entre els majors accionistes, ultra el Crédito General
de Ferrocarriles, hi figuraven altre cop el Banco de Castilla, i Jaume
Girona, que en fou vicepresident fins al 1897, i un fill seu, Manuel
Girona i Canaleta, en fou designat vocal el 1892. Quan posteriorment
aquesta empresa es fusionà amb les societats Iberia i Metalurgia y
Construcciones de Vizcaya per constituir-se oficialment el 1902 en Altos Hornos de Vizcaya, Jaume Girona en fou designat vicepresident,
càrrec que ocupà fins a la seva mort el 1907.70 Tanmateix, si el 1881
el Crédito General de Ferrocarriles fundà Material per a Ferrocarrils
i Construccions a Catalunya, i el 1882 al País Basc Altos Hornos y
Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, el 1883 adquirí la concessió de
la construcció del ferrocarril Múrcia-Lorca-Águilas als seus anteriors
concessionaris, que no n’havien pogut fer efectiva la construcció, i encarregà part del material a l’empresa metal·lúrgica catalana.71 Malgrat
el seu vigor inicial, el Crédito General de Ferrocarriles va tenir una
existència efímera: el 1891 el Banc Hispano Colonial inicià un procés
d’adquisició del seu capital que culminà cinc anys més tard en liquidar-se el condomini d’altres participants.72
ALTRES

ÀMBITS D’ACTUACIÓ EMPRESARIAL, LES ASSEGURANCES

Un altre focus d’atracció empresarial pels Girona foren les assegurances. Tot i que l’interès de la casa Girona per aquest tipus de
companyies es manifestà ben aviat, tingué més presència en aquest
sector als anys centrals del segle XIX, en què experimentà una eta-

69. Sobre els orígens i la trajectòria de la família Ybarra, vegeu P. Díaz Morlán
(2002).
70. Altos Hornos, Vizcaya i Iberia es fusionaren en 1901-1902 per a constituir
Altos Hornos de Vizcaya, amb un capital de 32.750.000 pessetes. En fou designat president
Tomás Zubiría Ybarra, vicepresident primer Benigno Chávarri Salazar, i vicepresident
segon Jaume Girona i Agrafel. Vegeu I. Arana Pérez (1988), p. 87-103.
71. F. Cabana (1992-1994), vol. 1, p. 88-97.
72. M. Rodrigo (2000) p. 168-169.
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pa d’acusada sobreinversió, que es reajustà amb la crisi financera de
1859, amb l’efecte de la fallida de moltes companyies.73 L’interès dels
Girona per les assegurances obeïa, en un principi, al propòsit d’assegurar el comerç marítim —vaixells— i, posteriorment, es dirigí cap a
altres àmbits d’actuació, com el risc d’incendis, preservar propietats i
“quintes” (joves per prestar el servei militar), més que no pas per un
afany especulatiu. El 1845 es constituí a Barcelona la societat Catalana
General d’Assegurances, amb un capital de 5.000.000 de duros, repartit
en 1.000 accions, amb l’objecte de destinar 2.000.000 de duros a les
assegurances marítimes, i els tres milions restants a assegurances de
vida, d’incendi, collites i exempcions de l’exèrcit. Entre els membres de
la junta de govern hi figurava Joan B. Clavé, soci de Girona Germans,
Clavé i Companyia. En la llista d’onze socis de l’escriptura de constitució, entre els quals hi havia Manuel de Lerena, Ramon Maresch, Josep
Plandolit, Serra Germans, Ignasi Flaquer i la casa Girona, no hi consta
el nombre d’accions, motiu pel qual no puc determinar el capital dels
Girona. Sembla, però, segons l’almanac del Diari de Barcelona, que la
companyia només tenia un capital de 2.000.000 de duros, dels quals
els accionistes n’havien desemborsat 120.000 (600.000 pessetes) i que
no desenvolupà altres activitats que les d’assegurances marítimes.74
Uns anys més tard, el 1856, es constituí una altra societat d’assegurances, Àncora d’Assegurances Marítimes, amb un capital d’un milió
de duros distribuït en 2.000 accions, encara que els accionistes només
en desemborsaren el deu per cent. En aquesta societat la casa Girona
hi tingué una participació més testimonial, amb 20 accions, sense que
consti en la llista dels 51 accionistes cap altre soci dels que havien
participat en la companyia anterior.75 Posteriorment, el 1864 els Girona
van formar part de la societat Catalana d’Assegurances Contra Incendis,
que tenia per objecte assegurar propietats mobles i immobles contra els
efectes causats per llamps, màquines de vapor o per explosions de gas,
així com les indemnitzacions a propietaris o afectats.76 El capital social
en el moment de la constitució era de 20.000.000 de rals (5.000.000 de
pessetes) repartits en 10.000 accions, de les quals se’n van subscriure
aproximadament la meitat (5.585 accions), encara que sembla que el
73. Sobre el sector de les assegurances a Catalunya al segle XIX, vegeu P. Pascual
(1991), p. 364-368
74. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 22 de desembre de 1845.
75. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, escriptura de constitució del 22 de
març de 1856. Figuren en la llista d’accionistes dos noms relacionats amb els Girona:
Francesc Jorba Girona, nebot d’Ignasi Girona i Targa, i Miquel Clavé, també familiar
de Joan B. Clavé.
76. AHPB, notari J. Falp, 18 de juliol de 1864.
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capital efectiu de la companyia fou d’un 5 per cent (250.000 pessetes).
Entre els majors accionistes —amb 25.000 rals— hi figurava Casimir
Girona i Agrafel, amb Ignasi Villavecchia, Joan Pla Broquetas i Carles
Torrents Bruguera, només superats per Pere Goya, amb 35.000 rals. En
l’escriptura de constitució Casimir Girona fou un dels nomenats, amb
Joan Pla i altres accionistes, responsables de les gestions necessàries
per obtenir els permisos i l’autorització del Govern per constituir la
companyia. Posteriorment, el 25 de novembre de 1865, fou nomenat
membre del Consell d’Administració de la societat.77
EL

SECTOR ESTRELLA, EL FERROCARRIL

La participació de la casa Girona en les companyies ferroviàries
tingué dos àmbits d’actuació molt diferenciats: un dedicat exclusivament a la participació com a socis capitalistes, i un altre amb molta
major implicació i protagonisme, en què la casa Girona actuava com
a companyia inversora, concessionària i constructora de la línia. En el
primer àmbit indicat, el 13 de març de 1857 els Girona van adquirir 200
accions per un valor de 20.000 duros (100.000 pessetes) en constituir-se
a Barcelona la companyia Ferrocarril de Barcelona a Tarragona, amb
un capital social de 5.400.000 duros (27 milions de pessetes) distribuït entre 54.000 accions.78 Tal com explica P. Pascual, la constitució
d’aquesta societat anà precedida d’un llarg conflicte d’interessos, que
s’inicià el 1852, generat per l’existència de dues concessions atorgades
pel Govern, una a Jaume Ceriola i una altra a Magí de Grau. Aquest
enfrontament entre concessionaris es desencallà el 1856 amb la intervenció de la societat financera Crèdit Mobiliari Barcelonès, quan optà
per comprar les dues concessions, constituir la societat del ferrocarril
i assumir-ne la construcció. Però, lluny de resoldre el conflicte, en
traspassar la concessió de la construcció per obtenir una substanciosa
prima, l’operació de la societat de crèdit no féu sinó avivar l’enfrontament, que desembocà en un litigi sobre el traçat que paralitzà l’inici
de les obres fins al 1862 (deu anys després de les primeres gestions
per realitzar l’obra).79 En qualsevol cas, la participació dels Girona en
aquesta obra fou exclusivament com a accionistes, sense que es pugui
determinar en quin moment es van desfer de les accions. De fet, quan
el 1861 la companyia ferroviària va reunir els accionistes en una junta
general extraordinària amb l’objecte d’aprovar la reforma dels estatuts
77. AHPB, notari J. Falp, 1865.
78. AHPB, notari Francesc Bellsolell, 13 de març de 1857.
79. Vegeu P. Pascual (1999), p. 134-160 i 234-253.
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de la companyia, que en realitat era una operació de reconstitució de
societat per construir i explotar la línia, els Girona no figuraven en la
llista d’assistents.80
Molt diferent d’aquest tipus d’intervenció, en canvi, fou la que
assumí la casa Girona com a constructora de les línies de ferrocarril.
La primera societat ferroviària de què la casa assumí la construcció
fou la companyia Ferrocarril del Nord, constituïda a Barcelona el 10 de
novembre de 1850. Tenia per objecte “la construcción y aprovechamiento
de un camino de hierro entre Barcelona y Granollers, que podrá ser
continuado hasta la frontera de Francia”. Segurament, l’autèntic motiu
pel qual els Girona s’interessaren en el projecte era l’expectativa de que
la línia s’allargués fins a Sant Joan de les Abadesses, amb l’esperança
que el ferrocarril permetés l’explotació dels jaciments d’hulla d’aquesta
població, per abastir la demanda de combustible per a la indústria del
Principat, sempre captiva de les importacions de la Gran Bretanya.81
La implicació dels Girona en el projecte s’inicià quan la casa Girona
junt amb Josep M. Serra, Manuel de Lerena i Compte i Cia. van fer
gestions per a signar un conveni amb la societat El Veterano, que tenia
la concessió de construcció d’una línia de Barcelona a Sant Joan de les
Abadesses, la qual no tingué efecte. En caducar aquesta concessió, el
govern cedí a Girona Germans, Clavé i Cia la concessió de la construcció
del tram de Barcelona a Granollers, de 29,47 quilòmetres. La societat
Ferrocarril del Nord es constituí per a la construcció i explotació de
la línia per un termini de 99 anys, amb un capital social d’1.200.000
duros (6.000.000 de pessetes) repartit en 12.000 accions. En la Junta
provisional de Govern de la societat figuraven alguns dels impulsors
del projecte i els principals accionistes, com Manuel Girona, Josep M.
Serra, Marià Flaquer, Manuel de Lerena, Francesc Fontanelles, Miquel
Clavé, Joaquim Compte o Sebastià A. Pascual. La participació de la
casa Girona fou de 40.000 duros (200.000 pessetes), encara que a aquest
import caldria sumar-hi 30.000 duros més d’Ignasi Girona i Targa i
10.000 duros de Joan J. Anzizu, marit de Mercè Girona i Agrafel.
També figurava entre els majors accionistes, amb 30.000 duros, Amèlia Vilanova de Bruguera, que tres anys més tard, precisament durant

80. La junta general extraordinària per a la reforma dels estatuts se celebrà a
Barcelona el 21 de gener de 1861 i es protocol·litzà el 9 de febrer del mateix any. AHPB,
notari Ferran Ferran, 9 de febrer de 1861.
81. Sobre el problema del combustible i els afanys de la burgesia catalana per a
la localització de jaciments per abastir el consum industrial, són un referent els treballs
de J. Vicens i Vives (1958) i J. Nadal (1975) (1992). Sobre el procés de construcció de
la línia del ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses, vegeu P. Pascual (1998).
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el procés de construcció de la línia —el 24 d’octubre de 1853—, es
convertiria, després d’enviduar, en Amèlia Vilanova de Girona, esposa
d’Ignasi Girona i Agrafel.
Tot que l’obra no es va a inaugurar fins al 1854, Girona Germans,
Clavé i Cia. n’havia obtingut la concessió el juliol de 1850 i l’havia cedit
a la companyia de ferrocarril Camino de Hierro del Norte.82 Segons
indica P. Pascual, el procés de construcció de la línia, així com els
tràmits administratius i els desequilibris pressupostaris que van suposar els costos, van resultar ser un autèntic camp d’experimentació per
aquells que van intervenir en la realització de l’obra que, quan estigué
acabada el 1854, amb els seus 29,5 quilòmetres, era la segona via
fèrria de Catalunya: “La casa Girona Hnos. Clavé y Cía, y el grupo de
hombres de negocios aglutinado en torno a la familia Girona abandonaron esta compañía a partir de la entrada en explotación de la línea.
Unos y otros utilizaron la experiencia adquirida en este negocio para
concentrar sus esfuerzos, a partir de mediados de 1853, en la construcción de la línea de Barcelona a Zaragoza.”83 Encara que P. Pascual
assenyala l’any 1853 com el de la incorporació de la casa Girona en
aquest segon i més ambiciós projecte ferroviari —la construcció d’una
línia que uniria Saragossa i Barcelona—, els Girona van començar les
gestions molt abans, fet que indica que des del principi havien d’estar
molt interessats en aquest negoci. La companyia per a la construcció
del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa es constituí a Barcelona el
26 de setembre de 1852, amb un capital social de 12.500.00 duros
(62.500.000 pessetes) dividit en 125.000 accions. En el moment de la
constitució de la societat Manuel Girona va subscriure 100 accions
per un valor de 10.000 duros.84 Formalment els tràmits per a la construcció de la línia de Ferrocarril de Barcelona a Saragossa els inicià
Josep M. Planas i Compte, notari de Barcelona i diputat provincial,
uns mesos abans, el maig de 1852, quan instà la Diputació de Barcelona a redactar una proposta per a dirigir-la al Govern. La resposta
82. “El 10 de noviembre de 1850 se escrituró la compañía de Camino de Hierro
del Norte, que tenía por objeto construir y explotar la línea de Barcelona a Granollers.
El capital social de la empresa se estableció en 6 millones de pesetas, dividido en 12.000
acciones. La casa Girona Hnos., Clavé y Cía. cedió gratuitamente la concesión de la
línea a la nueva sociedad, la cual quedó obligada a verificar el depósito correspondiente.”
P. Pascual (1999), p. 70.
83. “Tal deserción comportó un cambio radical en la estrategia de la compañía
del Camino de Hierro del Norte (Granollers), puesto que el objetivo que había determinado la formación de la empresa —constituir el primer eslabón de la futura línea de
Barcelona a Sant Joan de les Abadesses— quedó totalmente al margen de las prioridades
de la sociedad.” P. Pascual (1977), p. 77.
84. AHPB, notari Josep Falp, 26 de setembre de 2009.
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de l’Administració espanyola estigué plena de retards i dificultats que
no es van resoldre fins a la primavera de 1853, i el juny del mateix
any s’escripturà un contracte privat entre la societat del Ferrocarril de
Barcelona a Saragossa i la casa Girona Germans, Clavé i Cia., segons
el qual els Girona es comprometien a portar a terme la construcció
de la línia. En aquest contracte s’indicava que la casa Girona actuava
a nom d’uns contractistes estrangers, dels quals, afirma P. Pascual,
posteriorment no se’n sabé res més.
La correspondència familiar d’aquests anys dóna notícies de les
negociacions que el mes de gener de 1852, abans, per tant, dels tràmits
que Josep M. Planas iniciaria a Barcelona, Ignasi Girona i Agrafel estava fent a Londres per convèncer els banquers Devaux de participar
en la construcció. Ignasi escrivia des de Londres a Manuel Girona en
els termes següents: “Fui a casa Urelli (...) le puse bien de manifiesto
el negocio que no habían entendido y me dijo que tampoco habían
leído nada del proyecto para el sistema de ferrocarriles ni tampoco de
la proposición de Salamanca porqué creía que si el negocio era bueno
y tan grande como decíamos por carta, vendría uno de nosotros a esta y
en pocas horas nos entenderíamos, como efectivamente así ha sido.
Están conformes los Srs. Devaux en entrar en el negocio y sea
que Salamanca ceda la mitad a nosotros o que presente Clavé la proposición y sea admitida, tomarán ellos interés; en el primer caso se
quedan con los 2/5 que tu ya les ofrecisteis, y en el segundo con la parte
que conviniésemos. Por supuesto que ellos entran porqué el negocio es
brillantísimo si los presupuestos no engañan y al efecto saldrá conmigo
un ingeniero inglés para examinar todos los trabajos, planos, etc. Ellos
tienen la seguridad de hacer el negocio tan sencillo y pronto como lo
es, el comprar un objeto barato y venderlo caro sin que se pase el tiempo (...) si por ejemplo el Gobierno admite la proposición de los Rv.
210.000.000 y los presupuestos bien examinados y apurados no llegan
más que a los 120.000.000 habrá un beneficio realizable en el acto o
sea a medida que se vayan recibiendo las acciones del Gobierno (...)
Es preciso que haya una gran distancia entre el precio que pague el
Gobierno y los presupuestos (...) para sobrevivir a todos los sucesos que
puedan ocurrir en las acciones. Para que estas tengan mayor estima y
más facilidad en su venta y circulación convendría obtener y creo se
conseguirá que los intereses y amortización fuesen pagaderos en esta
y París como se hace con los títulos, lo que sería indudablemente una
circunstancia que favorecería muchísimo a las acciones y nos pondría,
en el caso de que estos constructores y contratistas las admitieran en
pago de sus contratas y como efectivo. Conozco que hay medios de
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hacer el negocio de ferrocarriles sin necesidad de muchos compañeros
porqué con las mismas acciones que nos entregase el Gobierno pagábamos a estos señores (...) Ahora que estoy de acuerdo con Devaux espero
marcharme porqué se me hace muy desagradable y pesado estar sin
objeto y sin hacer nada entre tanta agua y tanto humo y con el genio
y carácter tan estrambótico de estos naturales.”85
No hi ha cap dubte que la carta és, en molts aspectes, reveladora.
La línia per la qual els Girona fan les gestions a Londres el gener de
1852 és la de Barcelona a Saragossa. El pressupost al qual fa al·lusió
el remitent, Ignasi Girona i Agrafel —els 210.000.000 de rals—, no
s’allunya gaire dels 240.000.000 de rals que uns mesos després, el juny
del mateix any, “según los datos adquiridos de personas competentes
se necesitaba para la construcción del camino”,86 proposà Planas com
a capital per accions per a obrir una subscripció popular anunciada a
la premsa de Barcelona, i que va tenir una gran acollida. Potser, entre
les “persones competents” hi havia l’enginyer anglès que acompanyava
Ignasi Girona. Pel que fa a la participació de Salamanca en el projecte, tal com diu la carta, encara pendent de confirmar, es refereix al
banquer i polític José de Salamanca, que estigué implicat en la major
part de les operacions relacionades amb la construcció de ferrocarrils
d’aquests anys, en un context legislatiu imprecís sobre la participació
de l’Estat en aquest tipus d’obres.87 El govern moderat de Narváez,
per iniciativa del ministre J. Bravo Murillo, havia presentat el 1847 el
primer projecte de llei general de ferrocarrils, amb la voluntat expressa
que l’Estat havia d’implicar-se i contribuir en la promoció i construcció
de la xarxa ferroviària i ordenar jurídicament les concessions i les subvencions públiques. Tot i que el projecte de Bravo Murillo no prosperà,
el nou ministre d’Obres Públiques, Seijas Lozano, assumí la necessitat
d’una política ferroviària amb un nou projecte de llei el 1850, que tenia
en un dels seus punts bàsics el traçat de les grans línies considerades
indispensables, dites generals o nacionals, que havien de conformar la
xarxa espanyola i prioritzar els esforços públics. En aquest marc legislatiu, l’articulació de les línies principals i més urgents incloïa també
la discussió sobre la línia de Barcelona a Saragossa, atès que a efectes
85. AG, Correspondència, 1852. Carta d’Ignasi Girona i Agrafel, des de Londres,
el 16 de gener de 1852, a Manuel Girona, a Barcelona.
86. Citat per P. Pascual, segons la Memoria sobre el origen del Ferro-carril de
Barcelona a Zaragoza, de 1861. P. Pascual (1999), p. 91.
87. P. Pascual indica que les concessions i subvencions atorgades pel Govern en
les quals participà José Salamanca no es caracteritzaren precisament per la seva transparència. P. Pascual (1999), p. 88. També, sobre els interessos del marquès Salamanca
en la xarxa ferroviària, vegeu D. Mateo del Peral (1978), p. 46-49 i 70-79.
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pràctics, perfilar-la com a prioritària hauria significat la possibilitat de
rebre ajudes de l’Estat per a la construcció.88
He d’afegir que, com que en el moment de la redacció de la carta
a la qual m’he referit es desconeixia el traçat exacte de la línia, el pare,
Ignasi Girona i Targa, que era a Artesa de Segre, en la correspondència
del mes de maig de 1852 adreçada als seus fills Manuel i Ignasi, feia
referència a la discreció en les negociacions per a la construcció de la
línia del ferrocarril, a la vegada que demanava als nois que l’informessin sobre el traçat: “Tendré muy reservado lo que me decís sobre las
proposiciones hechas al Gobierno, que deseo salgan bien y con prontitud, deseo me digáis si el ferrocarril de que se trata hasta Aragón, es
el que se decía pasaría por Sabadell, Tarrasa, Manresa, esta, Balaguer
hasta Barbastro, o es otro proyecto.”89 Pel que fa al finançament, que
tantes dificultats generava en la línia de Barcelona a Granollers pels
desequilibris en els costos de construcció, sembla que els Girona confiaven que amb l’experiència adquirida ajustarien més el pressupost.
Tot indica que estaven convençuts que el negoci consistia a rebaixar
les despeses de la construcció respecte a l’import pressupostat i “para
sobrevivir a todos los sucesos que puedan ocurrir en las acciones”, és
a dir, fer front a la inversió. Com que els Girona negociaven títols del
deute en places estrangeres, creien que els interessos i l’amortització
de les accions es podrien col·locar en els mercats borsaris de París
i Londres. Per descomptat que tota l’operació seria possible amb el
benentès que la construcció de la línia de ferrocarril, un cop finalitzada i posada en explotació, generaria rendiments, fet que, lògicament,
sostindria el valor de les accions.
Formalment, la participació de Girona Germans, Clavé i Cia en la
companyia del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa es dugué a terme
el juny de 1853, però és clar que els Girona s’interessaren pel projecte
des de molt abans. P. Pascual explica amb detall totes les vicissituds
que calgué sortejar amb l’Administració per a defensar la necessitat

88. Sobre el marc legislatiu de la política ferroviària a España, vegeu D. Mateo
del Peral (1978), p. 29-163.
89. AG, Correspondència. Carta d’Ignasi Girona i Targa a Manuel i Ignasi Girona
i Agrafel, datada a Artesa de Segre el dia 1 de maig de 1852. En una carta posterior, del
mateix mes, Ignasi insisteix a demanar si la informació que publica el Brusi és la de la
seva línia: “Brusi de 2 o 3 corriente dice Camino de Hierros del Centro: Sección Sabadell. Sabemos que ayer salió de ésta favorablemente despachado por las autoridades el
expediente para empezar las obras del mismo, y como no sabía que la concesión tuviese
tal denominación presumo que habrá alguna equivocación que podría ser con Martorell,
lo que estimaré me digáis lo que ocurra sobre este particular.” AG, Correspondència,
carta d’Ignasi Girona i Targa des d’Agramunt, el 5 de maig de 1852.
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de la construcció de la línia fins a Aragó, que tot i ser proposada
pels diputats catalans va ser rebutjada pel Govern, el qual finalment
accedí si la construcció es portava a terme per seccions, i atorgà una
subvenció menor, la qual, segons P. Pascual “a pesar de ser insatisfactoria para muchos (...) explica, quizás la perseverancia del grupo
de accionistas que todavía arropaba a Planas y, constituía, sin duda,
un elemento preciado en un contexto en el que ninguna de las otras
compañías ferroviarias catalanas contaba con una ayuda estatal ni se
vislumbraba que pudiera conseguirla. Parece más que probable que
ésta fue la causa de que la sociedad del Ferrocarril de Barcelona a
Zaragoza no desapareciera en el transcurso de la profunda crisis que
experimento durante los primeros meses de 1853 y de que, finalmente,
la casa Girona Hermanos Clavé y Cía. se interesara por la empresa”.90
És possible que Planas i els Girona actuessin en el mateix projecte sense tenir cap relació, però tampoc no descarto que sí que en
tinguessin.91 Té raó P. Pascual quan diu que la subvenció va ser el
motiu que va fer que els Girona formalitzessin la seva participació el
1853, però no excloc que la causa de la subvenció fos la presència i
l’interès dels Girona des del principi en el projecte. Un cop formalitzada
la intervenció de la casa Girona, la possibilitat tècnica de l’obra, amb
moltes dificultats si el traçat passava per Manresa, la dugué a terme
l’enginyer Pere de Andrés i Puigdollers, que ja havia dissenyat per
als Girona els plànols de la línia de Granollers, i que posteriorment
s’encarregaria igualment de dirigir el projecte del futur Canal d’Urgell,
construït també per la casa Girona.
A partir d’aleshores, l’aposta que per la companyia Ferrocarril
de Barcelona a Saragossa va fer la casa Girona obeí a una tendència
inversora d’alt risc, que s’intensificà progressivament fins al punt que
el 1860 la casa i els membres de la família Girona acumularen 27.640
accions —més del 30 per cent del capital— de la companyia ferroviària
(taula 3, pàgina 134);92 i que es mantingué fins el 1863, quan ja es va
veure que els compromisos contrets per l’empresa de ferrocarril per
amortitzar el capital en obligacions negociat —per fer front als desequilibris pressupostaris— serien impossibles de compensar amb els

90. P. Pascual (1999), p. 95.
91. J. M. Planas fou notari dels Girona des de 1833 fins a la seva mort, el 1874.
Segons el meu propi recompte, els manuals notarials de Josep M. Planas dipositats a
l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona inclouen 1.459 documents notarials en els
quals participaren els membres de la família Girona, ja individualment, ja a nom d’alguna de les seves societats, companyies o empreses.
92. AHPB, notari Josep Falp, 30 d’abril de 1860.
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guanys de l’explotació de la línia. Els valors d’aquesta única companyia
(accions i obligacions), arribaren a significar més de dues terceres parts
de l’import total del capital invertit en companyies que la casa Girona
tenia el 1865, en el moment de liquidar. De fet, l’existència real del
risc assumit és fàcil de calcular: en l’acta de la liquidació parcial de
la casa Girona que es va fer el 19 d’octubre de 1864 s’indicava que les
accions i els efectes en general es comptaven al preu corresponent el
5 d’octubre de 1864, excepte les 16.000 accions de la companyia del
Ferrocarril de Barcelona a Saragossa, que es van comptar a la par
“por ser procedentes del negocio de su construcción”, tot i que aquell
dia el seu valor era del 41%. És a dir, 1.600.000 duros en valor nominal (8.000.000 de pessetes), que eren, en termes reals, 656.000 duros
(3.280.000 pessetes), sense comptar les 442 accions que la casa Girona
havia cedit a Jaume Girona l’abril de 1864 i les 3.115 accions que Manuel, Ignasi i Casimir es van repartir el 1865. O el que és el mateix,
19.557 accions que tenia la casa a nom seu en el moment de liquidar,
amb un valor nominal de 9.778.500 pessetes que en realitat eren poc
més de 4 milions. Aquest fou el cost del risc que va desencadenar el
procés de liquidació de la casa Girona.93
Convé recordar que la casa Girona, que fou qui assumí el cost de
la construcció de la totalitat de la línia del Ferrocarril de Barcelona a
Saragossa, no s’apartà gaire de l’import pressupostat el 1858, atès que
el total del capital fix invertit un cop acabades les obres, el 1862, fou
de 82.131.404 pessetes, respecte als 81.138.929 pessetes pressupostats,
i que cal atribuir la diferència a la construcció d’algunes carreteres
d’accés i a l’augment del material mòbil.94 En aquest sentit, el cost
de la construcció de la via no patí el desequilibri pressupostari de
la construcció de la línia anterior, la del Ferrocarril de Barcelona a
Granollers, que registrà un important desajust en l’apartat d’“edificis
i obres de fàbrica”, és a dir, bàsicament, el material metàl·lic amb
què es construïren els ponts, projectats inicialment amb materials de
fusta.95 Entenc, per tant, que aquest cop els Girona, amb l’experiència
de la línia anterior, i tal com s’havien proposat el 1852, van ajustar al
màxim el cost de la construcció.

93. Sobre la rendibilitat obtinguda pels subscriptors de les accions de les companyies ferroviàries catalanes, inclosa la del ferrocarril de Barcelona a Saragossa, vegeu
P. Pascual (2000).
94. P. Pascual (1999), p. 174.
95. P. Pascual (1999), p. 74-75.
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Tanmateix el que desequilibrà realment la inversió en la línia
del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa fou l’altíssim l’import de les
càrregues financeres, ja que la societat va haver de realitzar gairebé
125 milions de pessetes per a fer front a les pèrdues en la col·locació
d’accions i obligacions.96 Finançar la inversió, que suposà un cost de
pràcticament el 34% del capital fix (més de 42 milions de pessetes!),
suposà successius desequilibris pressupostaris que obligaren a incrementar diversos cops el capital social de la companyia de ferrocarril. P.
Pascual atribueix l’origen d’aquests desequilibris a “dos circunstancias
que condicionaron, en gran medida y negativamente, todo el proceso
de construcción y financiación de esta vía férrea. Por una parte, la
sociedad tuvo que realizar un capital enorme en un periodo de tiempo
muy corto, ya que las Cortes constituyentes impusieron (en 1855) a la
sociedad un plazo de seis años para construir la línea —bajo la amenaza,
en caso de incumplimiento, de declarar caducada la concesión—; y por
otra, sólo pudo contar con el pequeño mercado financiero de Barcelona para la realización del capital, lo que comportó que las crecidas
demandas de fondos por parte de ésta y de las restantes compañías
ferroviarias generasen fortísimas tensiones en el mercado bursátil”.97
Val a dir que, pel que fa als terminis, la casa Girona s’aplicà a
complir els imposats per a fer factible la posada en explotació, amb
l’objectiu i l’esperança que la línia generés guanys, i que aquests tinguessin un efecte positiu sobre els valors. Però l’ajust en els pressupostos
de construcció, i la rapidesa amb què es portaren a terme les obres,
els dos factors sobre els quals podien influir els Girona, no van vèncer les limitacions del mercat de valors de Barcelona que, en aquells
anys, a causa de la pressió de la demanda de crèdit per a fer front
a les construccions ferroviàries, van esgotar el mercat financer. Com
que dins el marc d’aquest mercat la demanda de finançament no va
cessar, ateses les creixents necessitats de les companyies ferroviàries,
acabats els recursos d’estalvi atresorat que havien alimentat els mecanismes financers des de 1856,98 la situació, lluny de contenir-se, va
desembocar en la crisi financera de 1866. Encara que en les causes i
el desenvolupament d’aquesta crisi hi van intervenir factors nacionals
96. Les ampliacions de capital van obligar la companyia del ferrocarril a recórrer
al crèdit bancari i implicar també la societat Catalana General de Crèdit en el finançament de la inversió. Sobre les negociacions i els vincles d’aquesta societat de crèdit
amb la companyia del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa, vegeu P. Pascual (1999),
p. 182-208. Sobre els efectes que la crisi financera de 1866 va tenir sobre aquesta societat
de crèdit, vegeu M. Navas i C. Sudrià (2007), p. 63-70.
97. P. Pascual (1999) p. 175.
98. C. Sudrià i P. Pascual (1999).
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i internacionals, com el greu desequilibri fiscal de l’Estat espanyol i
les tensions que patien les principals places financeres europees, tal
com han indicat M. Navas i C. Sudrià, la crisi va resultar especialment
agressiva a Catalunya a causa no solament de l’especificitat del seu
sistema financer, sinó del peculiar model d’inversió en la construcció de
les línies ferroviàries, que, a diferència d’altres països europeus, inclòs
Espanya, al Principat es realitzà amb capitals exclusivament autòctons,
sense l’ajuda del capital estranger.99 La crisi, amb els seus efectes, arrossegà societats de crèdit fundades precisament durant aquesta etapa
d’expansió econòmica i, lògicament, companyies ferroviàries. De societats de crèdit, només en van sobreviure dues, la Catalana General
de Crèdit i el Crèdit Mercantil, no sense moltes dificultats i auxiliades
pel Banc de Barcelona el qual va ser l’únic que afrontà fermament la
situació, fet que si bé va contribuir a evitar el pànic a Barcelona, també
el lliurà d’anteriors competidors.100 La casa Girona, que actuava com
una societat bancària familiar i que el 1864 tenia invertits més del 70
per cent dels seus valors en la companyia del Ferrocarril de Barcelona
a Saragossa, afectada mortalment per la crisi, decidí posar punt final a
les seves activitats.
EL

TRANSPORT TERRESTRE I EL PROBLEMA DE LES CARRETERES

L’interès dels Girona pels transports no es limità exclusivament
a l’àmbit ferroviari. Els primers anys de la seva creació, la companyia
familiar va participar en la societat Diligències i Missatgeries de Catalunya i Coronilla Unides que portava viatgers, correspondència, gèneres
i feia girs de lletres. Creada el 1840, es reconstituí de nou el 1842 per
augmentar el capital fins a 3.000.000 de rals (750.000 pessetes) dividit
en 600 accions entre deu socis, un dels quals fou la casa Girona, sense
que s’indiqui en l’escriptura quina part posseïen del capital. Quan la
societat es liquidà el 1845 tenia un capital escripturat d’1.000.000 de
pessetes, fet que la situava en el sisè lloc en capital invertit entre el
conjunt de companyies catalanes de transport no ferroviari.101

99. Sobre les característiques de la crisi de 1866, vegeu M. Navas i C. Sudrià
(2007). També, J. Vicens Vives i M. Llorens (1958), J. Sardà (1948), G. Tortella (1973),
C. Sudrià (1982), P. Pascual (1990) (1999), J. Nadal i J. Maluquer de Motes, C. Sudrià
i F. Cabana (1991) i C. Sudrià i P. Pascual (1999).
100. M. Navas i C. Sudrià (2007), p. 70.
101. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, escriptures del 14 d’octubre de 1840,
5 d’octubre de 1842, 3 de novembre de 1844 i 26 de febrer de 1845.
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La realització d’obres públiques fou una de les especialitats de
la casa Girona, ja que la companyia impulsà els projectes i assumí la
construcció de les de major envergadura que es realitzaren a Catalunya
durant el segle XIX. A banda de les línies dels ferrocarrils de Barcelona
a Granollers, de Barcelona a Saragossa i del Canal d’Urgell, la casa
construí ponts i carreteres. El 1846, amb el propòsit d’erigir un pont
sobre el riu Cinca, els Girona van associar-se amb la casa comercial
Dotres, Clavé i Fabra. Aquesta companyia era una de les més importants de Barcelona, ja que arribà a ocupar el segon lloc entre les cases
comercials per capitals invertits —4.000.000 de pessetes. En la constitució de la societat Pere de Andrés Puigdollers amb els Girona, per la
construcció del pont sobre el Cinca, Dotres, Clavé i Fabra aportà una
tercera part dels 46.000 duros (230.000 pessetes) del capital social, i la
casa Girona les altres dues terceres parts. L’altre soci que formava part
de la companyia, i que li donà el nom, era l’enginyer Pere de Andrés
i Puigdollers, que no hi aportà cap capital, però que seria l’encarregat de la direcció tècnica del projecte. S’estipulà que l’enginyer rebria
24.800 rals (6.200 pessetes) per honoraris i despeses de viatges i que
es distribuirien els guanys en tres parts iguals, una de les quals seria
considerada de capital efectiu de l’enginyer que, en conseqüència, percebria la part proporcional de la subvenció concedida pel Govern.102
És possible que fos a conseqüència d’aquesta empresa que els
Girona iniciessin la seva relació professional amb l’enginyer de Madrid,
i que la construcció del pont marqués l’inici de l’estreta col·laboració
de Puigdollers amb la casa Girona, ja que posteriorment —tal com he
indicat— fou l’encarregat de dirigir els projectes del Canal d’Urgell i
de les línies de ferrocarril de Barcelona a Granollers i de Barcelona a
Saragossa. Tot i que la relació amb els membres de la família Girona
passà per moments de tensió i discrepàncies, els Girona mai no van
prescindir de la seva col·laboració i dels seus consells professionals, i
Puigdollers restà molt vinculat a la família, amb la qual també participà
com a soci en diverses societats.103

102. AHPB, escriptura de constitució del 7 de març de 1846. Notari J. M. Planas
Compte.
103. Pere de Andrés i Puigdollers (1814-1886) havia nascut a Logronyo, però la
seva mare, Maria Puigdollers, era de Manresa. Estudià enginyeria a Madrid, a l’Escola
de Camins, Canals i Ports, i en acabar es dedicà a la docència en la mateixa escola. Es
desplaçà a Catalunya per les obres del pont sobre el riu Cinca, i es casà amb Isidora
Calvera Calvo, de Fraga. El 1846, el grup de Gaspar de Remisa i els seus socis, en obtenir
la concessió per a la construcció del futur Canal d’Urgell li encomanaren la redacció
del projecte, però aquella concessió no tingué efecte. Sembla que Puigdollers —tal com
l’anomenaven els Girona— tornà a Madrid a exercir de professor, però en obtenir els
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Dins del sector de les obres públiques, les carreteres també foren
un àmbit d’actuació que, ateses les circumstàncies del país, la casa
Girona estimava indispensable. Que la manca de carreteres constituïa
un obstacle per al desenvolupament del Principat i per a la circulació
ferroviària, era una limitació de la qual els Girona van ser conscients
molt aviat. La necessitat urgent de millorar la xarxa de camins i carreteres, així com les dificultats de la seva construcció durant el segle XIX,
han estat detalladament estudiades per P. Pascual, el qual indica que,
així que Catalunya disposà d’una important xarxa ferroviària, es donà
la circumstància que les carreteres generals que hi havia construïdes
i en servei no afavoriren precisament el tràfic ferroviari —atès que el
seu traçat corria paral·lel al del ferrocarril— sinó que fins i tot en el
cas del ferrocarril de Barcelona a Saragossa el transport per carretera
suposava una evident competència.104 De la preocupació dels Girona per
l’estat de la xarxa de carreteres del país en dóna testimoni la correspondència familiar a principi dels anys cinquanta, quan Ignasi Girona
i Targa, des de la finca d’Artesa, instava el seu fill Manuel a participar
en la subhasta per a la construcció de la carretera fins a Tàrrega, ja fos
a nom propi o d’algun contractista, en els termes següents: “Me apar
que D. Andrés M. sería propio para ir a la subasta de la carretera de
Tárrega hasta Artesa que son los trozos que me interesan entrar por
tener allí sujetos de confianza y alguna inteligencia, para vigilar que se
trabaje, compras de materiales, acarreos, etc., como son los Nicolau,
José Coral, Viladot y otros (...) Las condiciones y pactos de nosotros
con dicho M. las que se conceptúen, arregladas, tanto si se consigue
la empresa a precios favorables, como si se pensase mejor obtener una
prima o asociarse con alguna compañía de las que son verdaderamente
constructoras, siendo casi preciso el que en este último caso tuviese
M. o sus representantes una rigurosa intervención, pactándola antes
y al remate a su favor.”105
No hi ha dubte que la proposta d’Ignasi Girona, en principi, obeïa
a interessos particulars, tal com explicava l’estiu de 1852 quan, instal·lat

Girona la concessió del ferrocarril de Barcelona a Granollers el 1850 el proposaren
com a director de l’obra, motiu pel qual es desplaçà a Barcelona. Les obres posteriors
realitzades per la casa Girona, com la construcció del Canal d’Urgell i la línia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa, també li foren encomanades. Després de treballar
per a l’empresa privada, el 1872 demanà de nou reingressar al Cos d’Enginyers, però
no s’avingué a la resposta donada per l’Administració i se’l donà de baixa el 1878. P. de
Andrés Puigdollers, (1848) (1855), J. Mateu (2000).
104. P. Pascual (1991), p. 245-272.
105. AG, Correspondència, 1851.
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a Artesa, la carretera continuava sense fer-se: “El 15 del p. (próximo)
julio se subasta la carretera desde Tárrega a Agramunt y no se habla
de Agramunt a ésta (Artesa) que es la que nos convine para hacer la
guerra al molino de Montsonís de modo que los de Urgel pudiendo
venir en carros preferirían el nuestro, lástima es que de Agramunt a
ésta es considerado provincial y Dios sabe cuando se tratará de ella,
por lo que si tienes algún valimiento con la Junta Provincial estimaré
lo interpongamos y aunque sea ofrecerte a la construcción que no
faltarían compañeros. Me han dicho que dicha Junta pasará por ésta
y que con ella viene D. Epifanio Fortuny.”106
Indica P. Pascual que la lentitud d’execució d’obres a Catalunya
oferia un trist balanç el 1855, en què només s’havien aconseguit construir
195 quilòmetres de carreteres, totes inacabades excepte la de Tarragona
a Lleida. La Junta de Carreteres de Catalunya inicià aleshores una segona fase d’actuació, entre 1859 i 1868, que estigué caracteritzada pel
descontentament general envers el sistema de finançament i el procés
de construcció, en la mesura que a la càrrega tributària que suposava
per a Catalunya, en agreujar-se la situació de la Hisenda espanyola a
causa de l’augment del dèficit, s’hi afegí l’incompliment de l’Estat en el
lliurament de recursos a càrrec del pressupost, tal com establia la Llei
de carreteres de 1857. Enmig d’aquest procés els Girona van entendre
que l’estat de la xarxa de camins i carreteres impediria el desenvolupament econòmic del país, sobretot després de la construcció del Canal
d’Urgell i del ferrocarril de Barcelona a Saragossa, tal com expressava
Ignasi Girona i Targa a Manuel Girona amb motiu d’un desplaçament
d’aquest a Madrid el mes de maig de 1862, en què havia de veure’s
amb Pascual Madoz: “En la nota que te di olvidé encargarte lo de la
carretera de Balaguer; cuento que el sr. Madoz no lo habrá olvidado
pues conoce lo interesante que es para el Urgel (...) se necesita dicha
carretera bien lastrada hasta Tárrega para empalmar con el ferrocarril
de Zaragoza y con la carretera del campo de Tarragona, que ya está
concluida hasta dicha villa.”107 El viatge devia resultar esperançador
per al seu projecte en la mesura que, des del Castell del Remei, escrivia al seu fill Manuel: “Te felicito por el buen éxito de tus gestiones a
favor de las empresas y confío que con tus recomendaciones eficaces
que habrás dejado a Jaime (Girona) i amigos de la Corte se haga la
carretera de Balaguer, lo que necesitamos en este Urgel tanto y más

106. AG, Correspondència. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des d’Artesa de Segre,
a Manuel Girona, a Barcelona, 15 de juny de 1852.
107. AG, Correspondència. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des de Barcelona a
Manuel Girona, a Madrid, l’1 de maig de 1862.
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que el pan que comemos para la extracción de los frutos que produzca
el Canal.”108 Ignasi insistia una setmana després en la necessitat del
projecte: “Viladot me avisa (...) que el amigo Maluquer y su esposa
regresan a esta (...) y trataremos con dicho amigo sobre la carretera
de Balaguer, y no dejaremos de importunar al Sr. Madoz cuyo celo a
favor de estas Provincias Catalanas es inagotable, mayormente pidiendo cosas favorables para el Estado y para el pueblo, a mi modo de
ver la excusa del Gobierno por la falta de personal no viene al caso
permitiendo que nosotros hagamos los estudios, ni tampoco el presupuesto porqué se contaría con los arbitrios establecidos y que paga ya
el mismo país para carreteras y caminos vecinales de que tanto carece
el Urgel.”109 Sembla que Ignasi Girona no es va cansar de persistir en
la seva proposta de la carretera fins a Balaguer: “(...) como hijo de
Tárrega y como (seguramente) el mayor propietario regante de Urgel
les ofrecía todo mi valimiento para la consecución de dicha obra, por
mi interés, por el de la empresa del Canal y en lo sucesivo por el Estado; porqué de lo contrario la falta de medios para extraer los frutos
disminuiría por mitad los beneficios que ha de producir el Canal.”110
Cap a finals d’any, Jaume Girona informava des de Madrid al seu germà
Manuel de les gestions portades a terme: “El lunes iré con Madoz a ver
al director de Obras Públicas para la carretera de Balaguer a Tárrega
encargo de nuestro buen padre (...) contamos para conseguir que se
anticipe en construcción con lo que estando tu aquí indicastes de que
mediante el abono del 6% se aguardará al cobro de su importe (...)
porqué teniéndola que pagar enseguida no conseguiríamos nada.”111
Però el problema de les carreteres experimentà un gir molt significatiu per a la família Girona el 1863, quan Manuel Girona decidí
dedicar-se activament a la política. Per presentar-se a les eleccions de
diputats a Corts per la Seu d’Urgell les carreteres, a més de ser una
evident necessitat pel país, es convertiren també en un poderós instrument electoral. En aquest context, el febrer de 1863 Jaume Girona
començà a fer gestions a Madrid amb Pascual Madoz i molt explícitament instà el seu germà a reprendre el tema de les carreteres: “He
tenido hoy una larga entrevista con Pascual Madoz sobre tu elección
108. AG, Correspondència. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des de Penelles, a
Manuel Girona, a Madrid, el 7 de maig de 1852.
109. AG, Correspondència. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des de Barcelona, a
Manuel Girona, a Madrid, del 13 de maig de 1862.
110. AG, Correspondència. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des de Penelles a Manuel Girona, a Barcelona, del 14 de juny de 1862.
111. AG, Correspondència. Carta de Jaume Girona i Agrafel, des de Madrid, a
Manuel Girona, a Barcelona, del 14 de novembre de 1862.
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(...) Ha visto las firmas de los de la Seo de Urgel y como todos ellos
sean constantes dice que puede contarse casi con la probabilidad del
éxito (...) Si el Gobierno te apoya no hay cuestión y aunque sólo se
limitaran a ser indiferentes, que en el caso de que no te aceptara si
te presentas con el carácter de independiente y te son leales los firmantes de la carta hay posibilidades también de triunfo porqué desde
el momento en que Codoñet no pudiera contar con ellos, que en su
mayoría son progresistas, encontraría él el medio de hacerle desistir
de presentarse (...) Don Pascual (...) no es tan pastelero como yo me
temía, sin embargo de que siempre pone por delante los principios y
en estos tiempos van siempre detrás de los garbanzos, que es a lo que
todo el mundo se dirige; me parece que el asunto merece la pena de
trabajarlo creyendo Madoz que debes ser un poco más explícito, que
no basta con que ofrezcas la construcción de carreteras, (...) ánimo
pues Sr. Diputado afloja algunos cuartitos para que puedan los electores
tener bien expedidas sus articulaciones”.112
El projecte de la carretera de Tremp també s’entenia com un instrument electoral, segons indicava Jaume Girona des de Madrid: “Le dejé (a
Madoz) tu nota sobre el aumento del número de Diputados por la Provincia de Lérida, que consultará con el ministro de Gobernación, aunque
cree que por esta vez nada puede hacerse porqué es necesaria una nueva
ley electoral (...) Madoz dice que la carretera de Tremp que le interesa es
la de arriba y que si Ybarrola quiere comprenderla también en la misma
proposición que quedará contento, pues su deseo es que se principie
aunque no sean más que los estudios, para que la gente de allí vean que
se hace algo, en cuanto a su ejecución no le importa que sea cosa del
tiempo y paciencia”.113
Paral·lelament es dipositava la fiança per iniciar els treballs de
la carretera de Ponts a Cabàs, segons instruccions de la casa Girona
de Barcelona: “Hasta hoy no se ha aprobado el remate de la carretera
de Ponts a la Venta de Cabás y he prevenido ya al escribano para que
haga lo posible porqué en toda esta semana pueda firmarse la escritura
(...) la fianza que es de R. (reales) 91.300 la pondré en obligaciones
de ferrocarriles como ha encargado la casa.”114 Dos mesos després les

112. AG, Correspondència. Carta de Jaume Girona i Agrafel, des de Madrid, a
Manuel Girona, a Barcelona, del 24 de febrer de 1863.
113. AG, Correspondència, carta de Jaume Girona i Agrafel, des de Madrid,
a Manuel Girona, a Barcelona, del 19 de maig de 1865.
114. AG, Correspondència. Carta de Jaume Girona i Agrafel, des de Madrid, a
Manuel Girona, a Barcelona, del 15 de setembre de 1863. Entenem que en les mateixes
dates, la casa Girona realitzava efectivament les obres de la carretera de Ponts a Bala-
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gestions a Madrid continuaven per aconseguir la prolongació de la
carretera fins a Organyà: “He entregado a Clavijo una nota sobre la
carretera de la Venta de Cabás a Orgañá y en cuanto tenga el expediente
a punto de caramelo veré si consigo de Alonso Martínez que mande
ponerla a subasta.”115 Amb tot, sembla que els tràmits a la capital de
l’Estat es paralitzaren, atès que el març de 1864 Jaume Girona indicava:
“No he visto aun al nuevo director de Obras Públicas y no sé como
pensará respecto a la construcción de carreteras; el sábado procuraré
verle y le instaré para que saque a subasta la de la Venta del Cabás
a Orgañá, en los términos que me indicas aunque es muy difícil que
se obtenga oportunamente para las elecciones que veo han de ser el
3 o 4 de abril próximo”.116 Les obres fins a Organyà foren finalment
adjudicades el 1873 a Frederic Mombrú, contractista que actuava en
nom dels Girona, per un import de 1.505.900 pessetes.117 Amb la documentació disponible, no puc determinar quina part del negoci de les
carreteres de Tremp, Balaguer i Ponts assumí la casa Girona, però sí
que s’indica en les escriptures de liquidació de la companyia el 1865,
que representaven un import de 30.472 duros per a la casa comercial.118
NAVEGAR

AMB VAIXELLS DE VAPOR

La casa Girona també estigué interessada, des de pràcticament els
inicis de la seva activitat, en les grans empreses del sector del transport
marítim. El 1841, Girona Germans, Clavé i Cia., amb Josep Vilardaga,
Ignasi Vilavecchia, Joaquim Castañer, Joan Reinals i Francesc Brocca,
constituïren la societat Navegació i Indústria, dedicada al transport

guer, atès que en data de 19 d’octubre del mateix any, Jaume Girona notificava a Manuel
el lliurament dels certificats de les liquidacions mensuals corresponents a 1863: “De la
carretera de Ponts a Balaguer, se ha mandado el libramiento o certificado correspondiente al mes de Mayo (...) y el de Junio irá mañana (...) el de Julio tampoco tardará
en ir y yo cuidaré de activar los demás pendientes.” AG, Correspondència, carta del 19
d’octubre de 1863, de Jaume Girona, des de Madrid, a Manuel Girona, a Barcelona, del
16 de novembre de 1863.
115. AG, Correspondència. Carta de Jaume Girona a Manuel Girona, del 16 de
novembre de 1863.
116. AG, Correspondència. Carta de Jaume Girona, des de Madrid, a Manuel Girona, a Barcelona, del 25 de març de 1864. Les eleccions a les quals es refereix Jaume
Girona en aquesta carta són les que es van haver de repetir a causa de les irregularitats
que van portar a l’anul·lació de l’acta de diputat de Manuel Girona, però que finalment
es resolgueren a favor seu. Sobre els processos electorals al segle XIX a Lleida, vegeu J.
M. Pons i Altés (2001).
117. Revista de Obras Públicas, Madrid, 1873, pàg. 88.
118. AHPB, notari Ignasi Carner, escriptura del 4 de juliol de 1865.
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amb vaixells de vapor, i que fou la companyia que captà més capital
del seu sector. El 1843 s’hi afegiren nous socis: Josep Safont, Josep
M. Serra, J. Plandolit i R. Vieta, alguns dels quals molt vinculats al
grup dels Girona, i més especialment al cercle de relacions de Manuel
Girona. Aquesta societat es reconstituí de nou el 1847 i el 1850, per a
prorrogar-se trenta anys més i ampliar el capital fins a 2.500.000 pessetes i pagar un deute de 345.175 pessetes que, segons s’indicava, no
procedia de pèrdues, atès que la companyia no havia deixat de repartir beneficis, sinó per no paralitzar les seves activitats i invertir en la
maquinària i caldereria del Nuevo Vulcano, motiu pel qual s’ampliaren
les accions i la llista de socis.119 El Nuevo Vulcano era un taller mecànic, una filial de la Companyia Catalana de Vapors, que funcionava
a la Barceloneta des dels anys trenta i es dedicava a la fabricació de
maquinària i calderes per a vaixells. Quan es reconstituí Navegació i
Indústria, els tallers del Nuevo Vulcano van augmentar la seva capacitat
i van construir nombroses màquines de vapor i calderes, algunes per
al Ministeri de la Marina de Guerra, vapors fixos per a la indústria i
l’agricultura, i bombes d’aigua. A més, la nova societat, que funcionava
com a companyia marítima, el 1866 va aconseguir de l’Administració el
servei de correus a les Canàries.120 Posteriorment, Navegació i Indústria
i els tallers Nuevo Vulcano, junt amb altres empreses del sector del
transport marítim, es van integrar a la Companyia Transmediterrània,
constituïda a Barcelona el 1916. Una altra companyia de transports
marítims amb vaixells de vapor fou Gaspar Roig i Companyia. Constituïda a Barcelona el 1858, amb un capital de 80.000 duros (400.000
pessetes) entre diversos socis, hi figurava també la casa Girona, amb
una participació de 8.000 pessetes. La societat intentà la seva liquidació posant a la venda els dos vapors que tenia, però en no trobar
compradors es reconstituí de nou el 1859, amb els mateixos socis.121
LA

CONSTRUCCIÓ DE LA

UNIVERSITAT

DE

BARCELONA

Dins de l’àmbit de la realització d’obres públiques, la Universitat
de Barcelona fou un dels edificis construïts per la casa Girona que es
posaren a nom d’un altre contractista. La reial ordre per a la concessió

119. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1841, 1842, 1847 i 1850.
120. S. Riera i Tuèbols comptabilitza fins a 50 calderes per al període de 1856
a 1861. Vegeu S. Riera i Tuèbols (2008), p. 240-241. També, S. Riera i Tuèbols (1993)
p. 176-181.
121. AHPB, escriptura del 4 de maig de 1858, notari J. Falp. Escriptura del
3 d’octubre de 1859, notari Ferran Moragas Ubach.
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de la construcció s’atorga a favor d’Emilio Guijarro, de Madrid, el 26
de maig de 1863, amb un pressupost de 7.725.759 rals, que incloïa el
15 per cent d’augment del pressupost original, de 6.718.043 rals. En
realitat, E. Guijarro es presentà a la subhasta per ordre de Moisès
Aguirre, comerciant de Barcelona que actuava a nom dels Girona, tal
com indica l’escriptura de poders que, uns dies abans de la concessió,
signaren a Barcelona Jaume Girona i Moisès Aguirre.122 Jaume Girona,
en representació de la casa comercial Girona i Cia. de Madrid, fou l’encarregat de fer el dipòsit de la fiança i lliurar el projecte i pressupost
realitzats per l’arquitecte Elies Rogent uns anys abans, el 12 d’agost
de 1862. A més del projecte, el 8 de juny de 1863, Jaume Girona va
deixar 382 obligacions de l’Estat per subvencions de ferrocarrils per
un valor nominal de 764.000 rals, davant del notari de Madrid Manuel Ortiz, i s’indicava en l’escriptura que Girona actuava a nom del
seu representat, mentre que en realitat fou la casa Girona qui es faria
càrrec de les obres de construcció de la Universitat de Barcelona. Posteriorment, el 23 de juliol de 1863, se subcontractaren els treballs per
al subministrament de pedra a dos picapedrers de Barcelona, Josep
Batllori i Jacint Rosich.123
EL

PERQUÈ DE LA CONDUCTA INVERSORA

L’anàlisi de les empreses en què van participar els Girona, així com
el capital subscrit, indica que fins a 1850 el comerç va ser l’àmbit preferit
dels negocis dels Girona i, posteriorment, de 1851 a 1866, financeres,
empreses de ferrocarril, companyies d’assegurances i altres negocis de
construcció constituïren els sectors que resultaren més atractius per
a la inversió dels seus capitals. Als anys cinquanta l’esforç inversor
es destina cap a les grans empreses —financeres, d’assegurances i de
ferrocarrils, en detriment, en termes relatius, del sector comercial—,
algunes de les quals van tenir el major protagonisme en l’economia
catalana: la societat del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa, la primera
en el sector ferroviari, la companyia General de Crèdit “el Comerç”,
que fou la segona empresa —sense comptar els ferrocarrils— que va
captar més capitals durant aquest període, i la Catalana General de
Crèdit —la tercera, per capitals invertits. A l’interès per companyies de
grans dimensions durant aquest segon període cal afegir-hi la societat

122. AHPB, notari Ignasi Carner, escriptura de poders 7 de maig de 1863. També,
del mateix notari, escriptura de subcontracta d’obres del 23 de juliol de 1863.
123. Sobre les característiques de l’edifici de la Universitat de Barcelona, vegeu
J. Rogent, J. Casassas i I. de Solà-Morales (1988).
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Canal d’Urgell, construït també per la casa Girona, i que ocupava el
cinquè lloc en capitals invertits al país.124 De fet, la preferència per
companyies de grans dimensions es manifestà molt aviat, a principis
dels anys quaranta, quan la casa Girona tenia menys de dos anys
d’existència, tendència que es mantingué i s’intensificà fins i tot un
cop dissolta la companyia familiar, amb l’exemple, ja citat, de la Ferreria del Remei o, a partir dels anys setanta, amb la participació dels
Girona en la que seria la major societat anònima constituïda al país,
el Banc Hispano Colonial.
Segons la naturalesa de les empreses, la indústria fou el sector en
què es diversificaren més les inversions —major nombre d’empreses—,
i l’interès per aquest sector, tot i l’experiència d’Ignasi Girona i Targa
als anys vint i trenta en l’àmbit del tèxtil, sempre tingué en termes
relatius una importància secundària, sovint relegada per les prioritats
del comerç en la primera etapa, o condicionada per les necessitats del
sector dels ferrocarrils, sector estrella de les seves preferències inversores, en la segona. La temptativa inicial, abans de la fundació de la
casa Girona, d’invertir en el sector líder, el tèxtil, va perdre força un
cop fundada la companyia familiar, i s’abandonà ben aviat, mentre
progressivament creixia la preferència pel sector industrial del metall
i la mineria. Aquesta conducta inversora obeïa bàsicament a dos factors:
la crisi que va experimentar el tèxtil en la dècada dels cinquanta i els
interessos dels Girona per empreses relacionades amb la construcció
i explotació de les línies de ferrocarrils.
TAULA 11
Socis, companyies i inversió estimada, 1829-1866
Socis

Ignasi Girona i Targa
Joan Girona i Agrafel

Anys

Nombre de
societats

Inversió estimada
(ptes.)

1829-1854

11

1.766.237,65

1839

1

31.250,00

Manuel Girona i Agrafel

1839-1863

9

1.311.668,00

Ignasi Girona i Agrafel

1844-1866

10

1.860.944,15

Casimir Girona i Agrafel

1864-1866

2

6.250,00

Girona Germans, Clavé i Cia.

1842-1854

16

2.343.473,00

124. Les cent principals empreses, sense els ferrocarrils, segons els capitals invertits entre 1815 i 1866 apareixen consignades a l’apèndix 4.1. de J. Nadal, C. Sudrià
(dir.) (1994), p. 141.
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Socis

Girona Germans
Ferreria N. S. del Remei
TOTAL

Anys

Nombre de
societats

Inversió estimada
(ptes.)

1857-1864

8

1.832.000,00

1866

1

1.250.000,00

58

10.401.822,80

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la UB.

La taula 11 plasma el nombre de societats i la inversió estimada
des de 1829 fins a 1866, és a dir, el capital aportat segons queda registrat en les actes notarials, amb relació als socis participants.125 Cal
tenir present que la lectura d’aquestes dades no ha d’estar exempta
de prudència, perquè durant els anys d’existència de la casa Girona,
de 1839 a 1864, és impossible distingir amb precisió la participació
individual de cada soci, atès que si bé algunes operacions es feien a
títol individual, d’altres, especialment algunes de les realitzades, primer,
per Ignasi Girona pare, i posteriorment, per Manuel i Ignasi Girona,
autèntics gerents de la companyia comercial, es feien a nom d’ells, però
en representació de la casa. És per aquest motiu que el nombre total
de societats exclusivament a nom de Girona Germans, Clavé i Cia. i
de Girona Germans és de 24, i no de 48, tal com indicava la taula 7.
En canvi, el total de 58 que s’inclou en tot el període s’aproxima més
a la dada anterior i la sobrepassa, bàsicament per dos motius: perquè
hi ha incloses les d’Ignasi Girona i Targa des de 1829, i perquè algunes són les mateixes, però participades per socis diferents. Tenim, en
conseqüència, que durant un període de 37 anys els Girona, com a
casa comercial i a títol individual, van participar en aproximadament
unes cinquanta empreses, amb una inversió estimada que superà els
10 milions de pessetes, inferior als més de 15 milions del capital escripturat (taules 7 i 8), perquè en aquest còmput es considera només
l’increment o el decrement del valor de l’empresa, i s’han eliminat les
aportacions de reconstitucions de societats.
Entre els socis, els mes actius en l’activitat inversora van ser Ignasi Girona i Targa i els seus fills Manuel i Ignasi. Casimir i Joan van
tenir una presència totalment vinculada a l’activitat de la casa Girona,
que en el cas de Casimir ve determinada per l’edat —havia nascut el
1834— i en el de Joan per la seva singular trajectòria vital, a la qual ja
125. Hem afegit al quadre el capital de la Ferreria del Remei, constituïda el 1866,
perquè no estava comptabilitzat en les taules de les bases de dades que hem utilitzat.
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he al·ludit. Cal, a més, recordar que, com que es dóna la circumstància que el pare, Ignasi Girona i Targa, repartí el seu capital comercial
posteriorment a la constitució de Girona Germans, en l’escriptura de
constitució aquests dos nois no constaven com a socis participants (i
per això no els està computada Girona Germans, de la qual sí que van
formar part posteriorment pel conveni signat amb el seu pare).
Tanmateix el més rellevant és que, en realitat, per a tots els socis
—inclosos també Manuel i Ignasi— l’existència de la casa Girona va
resultar determinant en la seva conducta inversora, tal com he assenyalat en l’anàlisi de l’evolució de la casa comercial. Aquesta hipòtesi es
corrobora per dos fets: que es tracta de les mateixes empreses que les
participades pel capital Girona plasmades en la taula 8, i que l’import
del capital total estimat no s’allunya excessivament dels paràmetres
del capital escripturat en la mateixa taula. La llista de capital estimat
invertit per cada soci, en canvi, en aquest cas resulta confusa; ja he
indicat que no es pot distingir veritablement el capital de cadascun,
però disposo del referent dels valors relatius, i la seva evolució, en la
distribució del capital de la casa Girona (taula 1), valors que, atès el pes
de la companyia familiar durant aquests anys, havien de ser similars.
TAULA 12
Empreses i capital de Girona Germans, 1864-1865
Empresa

Liceu

Import (duros)

%

24.400,00

0,81

9.831,63

0,33

Unió Minera

664,00

0,02

Àncora d’Assegurances

750,00

0,02

Catalana General de Crèdit

805,00

0,03

Casa Cercle del Liceu

Canal d’Urgell
Ferreria Catalana
La Quincallera
Agrícola Catalana
Teneria Barcelonesa
Carbonera Espanyola (accions de pagament)
La Porcelana
Ebros
FC Saragossa-Barcelona (accions)
FC Saragossa-Barcelona (obligacions)

67.256,00

2,23

319.844,30

10,62

1,00

0,00

247,00

0,01

28.620,00

0,95

1.100,00

0,04

1,00

0,00

1.900,00

0,06

1.955.700,00

64,92

216.998,01

7,20
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Empresa

FC Pamplona-Saragossa (obligacions)
“Conxita” (obligacions)
Crèdit i Banca
Catalana d’Assegurances Contra Incendis

Import (duros)

%

154.735,40

5,14

1.250,00

0,04

12.500,00

0,41

75,00

0,00

Universitat de Barcelona

42.368,14

1,41

Carretera de Balaguer a Ponts

15.097,58

0,50

Carretera de Ponts a Cabàs

6.331,08

0,21

Ferm carretera de Tremp

9.043,32

0,30

Ponts de Fraga i Montsó

23.159,88

0,77

3.274,07

0,11

Compte de J. Batlle i Mas
1 peça de terra a l’hort de Sant Pere
Capital Girona i Cia. de Madrid
TOTAL

1.750,00

0,06

114.837,00

3,81

3.012.539,41

100,00

Font: AG, elaboració pròpia a partir de les liquidacions de Girona Germans.

Però, per anar més enllà de la inversió estimada, també he plasmat
les liquidacions parcials de la casa Girona el 1864 i el 1865, desagregades per valors en societats, en la taula 12. La relació d’empreses i
l’import del seu valor, en duros, sumades les dues principals liquidacions
i la que s’havia fet prèviament amb Jaume Girona, ens indiquen quin
resultat i tendència tingué la conducta inversora, atès que les dades
corresponen a la distribució de les inversions en el moment de tancar,
i també ofereixen signes de les causes de la liquidació. Insisteixo en el
fet que les dades fan referència als imports de la casa Girona en les
diferents empreses i que, per tant, no inclouen els més d’un milió de
duros en metàl·lic, ni els valors d’alguns béns patrimonials de la societat.
Així, invertit en companyies, el total de 3.012.539 duros —equivalents
a 16.062.695 pessetes— és una quantitat que s’aproxima més als més
de vint milions de pessetes que corresponien al còmput de capital global invertit pel grup Girona fins a 1866. Tenint en compte aquest fet,
dedueixo que els valors estarien al voltant dels 16 milions de pessetes
repartides en una vintena d’empreses, pel període comprès entre 1864
i 1865, just abans del tancament de la casa Girona.
Tanmateix resulta reveladora de les dades extretes de les liquidacions la distribució d’aquests capitals, és a dir, el seu valor relatiu.
Destaca, primer de tot, que, en el moment de tancar, la casa Girona
tenia el 75 per cent del seu capital en societats invertit en accions i
obligacions d’una única companyia, la del Ferrocarril de Saragossa a
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Barcelona, i que junt amb les obligacions del Ferrocarril de Pamplona
a Saragossa significaven més del 77 per cent del capital. Segon, que el
restant 22 per cent del capital estava en un 11,7 per cent en el sector
industrial, predominantment el dels metalls, incloses algunes mines, i
sense cap presència de la indústria tèxtil, segons la tendència iniciada
ja molts anys abans. I tercer, que la resta d’inversions es distribuïen
entre les empreses relacionades amb la construcció d’obres públiques,
realitzades per la societat familiar fora de l’àmbit dels ferrocarrils
—com el Canal d’Urgell, la Universitat de Barcelona, carreteres i ponts,
i també el Teatre del Liceu— amb el 6,5 per cent de la inversió, i la
casa Girona de Madrid, amb el 3,8 per cent, mentre que les finances
i assegurances hi tenien una presència discreta. Per tant, puc afirmar
que el sector dels ferrocarrils i les indústries vinculades a aquest sector constituïren l’àmbit preferit i predominant dels Girona en aquesta
etapa, amb una presència aclaparadora respecte a d’altres sectors, entre els quals destacava, però, el de la construcció. Entenc que aquesta
conducta inversora, que s’havia anat articulant al llarg de trenta anys,
generà grans guanys econòmics als Girona, atesos els balanços finals
de la companyia familiar, que tancà el 1864 amb un capital de més de
25 milions de pessetes, —deu anys després de reconstituir la societat el
1854 amb 2.525.000 pessetes—, però que considerada la caiguda dels
valors del ferrocarrils en més d’un 60 per cent, amb la crisi financera
que se’n derivà, també generà grans pèrdues, i fou el factor determinant
que decidí el final de la casa Girona.

LA VISIÓ DE LES COSES

L’estil és l’elaboració exacta d’un pensament.
Robert MUSIL

Entenc que tindríem una història molt parcial dels Girona si ignoréssim l’estil de vida i els canvis operats en la seva particular manera
de veure les coses. “Intentem captar la realitat viva del passat, la vida
en tota la seva complexa diversitat”, deia Vicens Vives. Comprendre
la interacció entre els individus i l’entorn requereix no tan sols l’observació de les circumstàncies econòmiques i socials —els orígens, la
vertebració del grup familiar, la dinàmica dels negocis...— sinó també les
actituds i les mentalitats. Les fonts consultades brinden elements reals
sobre les formes de vida dels protagonistes: les residències familiars,
la construcció del Teatre del Liceu, l’edificació de la façana neogòtica
de la catedral de Barcelona, o bé la importància de les decisions per
a reunir, preservar, i incrementar un gran patrimoni.
SOBRE

LA PROPIETAT DEL

TEATRE

DEL

LICEU

A diferència dels seus ascendents de Tàrrega, al llarg de la vida
Ignasi Girona i Targa no participà directament en les institucions polítiques, ni ocupà càrrecs de relleu en l’àmbit social i cultural, tal com
succeí també amb seus descendents. A Barcelona però, l’únic espai en
què tingué una presència constant fou el Cercle del Liceu, del qual
formà part com a soci fundador el 1847.1 De fet, la vinculació de

1. Círculo del Liceo. Lista de señores socios. Primer centenario, 1847-1947. Ignasi
Girona i Targa figura com a soci fundador en la llista d’ingrés de 1847, p. 11.

200

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ

la família Girona amb el Liceu, a més del caràcter social i l’interès
cultural, fou també econòmica, atès que la societat Girona Germans,
Clavé i Companyia fou la impulsora del projecte, a la vegada que la
creditora de la construcció del teatre.
El 18 de juny de 1847 la casa Girona passà per notari l’escriptura
de constitució d’una societat per a la construcció del que esdevindria un
dels edificis més emblemàtics i de major projecció social de Barcelona,
el Gran Teatre del Liceu. En realitat, l’origen del projecte cal situar-lo
tres anys abans, el 1844, quan els accionistes del Liceo Filarmónico
Dramático Barcelonés de Isabel II i la societat Jordà, Tintó i Companyia signaren una escriptura per a l’enderroc de l’edifici del convent
dels trinitaris i altres terrenys i construccions contigus, per edificar “un
grande y magnífico teatro”. En aquesta escriptura es convenia que Jordà,
Tintó i Cia. portarien l’administració de la societat, i que els titulars de
Girona Germans, Clavé i Cia. serien els banquers de la companyia. Els
accionistes eren només set: Joan B. Clavé, en nom de la casa Girona,
Antoni Tintó, Josep M. Serra, Jaume Safont, Francesc Mandri, Josep
Jordà i Manuel Gibert.2 Aquesta escriptura quedà cancel·lada el 1847
quan es constituí la societat del Gran Teatre del Liceu, amb un capital
social de 208.000 duros (1.040.000 pessetes), sense comptar-hi l’import
dels terrenys, cedits per la companyia del Liceu Filharmònic Dramàtic
Barcelonès. La casa Girona, junt amb Francesc Mandri, hi figurava com
a principal accionista, amb accions per un import de 247.500 pessetes.
Es calculava que les obres del teatre durarien de dos o tres anys i que,
passat aquest termini, els accionistes es repartirien llotges i butaques.
Es donà la circumstància, però, que quatre mesos després, l’octubre
de 1847, calgué signar un conveni per cobrir la totalitat del capital, ja
que no fou suficient el que havien lliurat els socis.3
Els primers anys el teatre passà una etapa de dificultats econòmiques que, atesa la vinculació que hi tenia la casa, resultà especialment
incòmoda per als Girona, tal com expressava Ignasi Girona i Targa en
la correspondència adreçada als seus fills la primavera de 1851: “Por
los diarios he visto la tragedia del Liceo; ya me presumo seréis de los
acreedores, pero mientras sirva de lección para semejantes y venideras
quiebras estoy contento.” Presagiant, però, la fi que faria l’antic Teatre
de la Santa Creu, el 10 de maig de 1851 afegia: “Al Liceo le viene bien
lo que le sucede, lo mismo que al de la Santa Cruz, con la diferencia

2. AHPB, notari J. M. Planas Compte, 27 de novembre de 1844.
3. AHPB, notari J. M. Planas Compte, 18 de juny de 1847.
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que éste ha manifestado sus miserias difíciles de ocultar, y aquel se
levantará triunfante.”4 De l’afany que la família Girona tingué en la
supervivència del Teatre, n’és una prova la diligència amb què assumí
la seva ràpida reconstrucció després de l’incendi de l’edifici el 1861.
Ignasi Girona i Targa, exasperat pel retard d’uns permisos del Govern
per a la construcció de la carretera de Balaguer a Tàrrega, el 1862
recordava l’austeritat amb què la casa havia afrontat les despeses de la
reedificació del Liceu, comparant-les amb la sumptuositat de les obres
de la catedral de Burgos: “Si el Gobierno ha concedido franquicias al
pavimento de la célebre Catedral de Burgos, sin reparar que se saca
dinero del Reyno y que perjudica la industria nacional, pues muy bien
en vez de mármol de Carrara podía enlosarse con ladrillos del país
como los que ha gastado para la reedificación de nuestro Liceo de Isabel
II, el cual por su clase no desmerece en celebridad a dicha Catedral;
muy justo es que conceda que entretanto se hagan los estudios de la
carretera de Balaguer a Tárrega, que es más útil, precisa y necesaria
que la mejora del pavimento de aquella Catedral.”5
El Liceu, indiscutiblement, conformà el gust musical no solament de
la família Girona, sinó de molts membres de la gran burgesia catalana,
però també cal tenir present que ser propietari del teatre donava una
particular rellevància en la societat barcelonina del segle XIX, i les llotges
eren un indicador molt fiable de l’estatus econòmic que havien assolit
els burgesos enriquits amb el procés industrialitzador del Principat.
Els Girona posseïen tres llotges i 64 butaques el 1854. Quan, aquest
mateix any, la casa comercial es dissolgué per a reconstituir-se amb
capital exclusivament familiar en la nova societat Girona Germans, van
haver de cedir al seu antic soci, Joan B. Clavé, una llotja i 4 butaques,
perquè quan es construí l’edifici Clavé formava part de la companyia.
El 1864, segons consta en les actes de liquidació de Girona Germans,
la família conservava la propietat de dues llotges i 58 butaques. Cal
tenir present que, en el context de l’època, adquirir una llotja era un
procés difícil i costós, un privilegi al qual no totes les grans fortunes
de Barcelona van tenir accés. Pel seu alt valor simbòlic, el 1865 un
dels homes més rics de la ciutat, Antonio López López, marquès de
Comillas, s’avingué a pagar una suma fabulosa —56.000 pessetes!— per
una única llotja. Tot indica que la ràpida progressió econòmica del
personatge transcorregué paral·lela a una tendència exagerada al luxe i
a l’ostentació. Adquirí sumptuoses residències —com el Palau Moja de
4. AG, Correspondència, 1851.
5. AG, Correspondència, 13 de maig de 1862.
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la Rambla—, però no se sentí plenament satisfet fins a saber-se entre
els comptats propietaris de llotges del Gran Teatre.6
VIURE

AL CARRER

MÉS BAIX

DE

SANT PERE

En el transcurs del segle, l’espai dedicat per la família Girona a
ser habitat experimentà els canvis adequats a les necessitats econòmiques i socials que caracteritzaven l’estil de vida dels seus propietaris.
La localització dels habitatges, el seu valor econòmic i la distribució
de l’espai ocupat obeïen a les necessitats funcionals dels Girona en el
context històric en què vivien i actuaven.
La primera casa que Ignasi Girona i Targa ocupà a Barcelona
com a propietari estava situada al número 26 del carrer Més Baix de
Sant Pere, cantonada amb el carrer de les Freixures, i l’obtingué per
mitjà d’un procés de préstec vinculat a la seva activitat com a financer. Prèviament, visqué amb Antònia Agrafel a la mateixa casa que la
seva família política i, en enviudar i casar-se amb Rita, germana de
la seva difunta esposa, morts també els seus sogres, la família continuà
ocupant durant uns anys la casa dels Agrafel, situada en un carrer
pròxim a la catedral de Barcelona.
Tanmateix, com a conseqüència d’un préstec no saldat, el 19 de
desembre de 1829 Ignasi Girona adquirí d’Ignasi Galí i Cabot, advocat
de l’Audiència de Barcelona, la casa del carrer Més Baix de Sant Pere.
Es tractava d’una edificació antiga composta de baixos i tres pisos, amb
tres plomes d’aigua de la mina de Montcada, d’una superfície de més
de 500 m2, entre habitacle i terrat. En aquesta casa, en un interval molt
curt de temps, Ignasi hi va realitzar canvis estructurals, i de decoració,
amb la intenció d’adequar-la a les funcions de residència per a la seva
nombrosa família i establir-hi el despatx de la companyia familiar.
També adquirí una caseta contigua que comunicava amb una fàbrica
del mateix carrer —amb vapor, caldera i accessoris— i on Ignasi Girona instal·là una fàbrica pròpia de pintats d’indianes. Ja he indicat que
Ignasi delegà l’activitat de la fàbrica al seu germà Ramon i a un dels
seus socis, mentre que ell continuava amb els seus negocis comercials
i financers. Pagà per aquests tres edificis, més un cens de pensió de
14 sous, un import equivalent a 28.500 lliures catalanes, encara que
6. Antonio López López, marquès de Comillas, es caracteritzà en la seva trajectòria vital i professional per un enriquiment ràpid. Quan veié augmentada la seva fortuna
es féu construir un palau a la plaça del Duc de Medinaceli, comprà el Palau Moja de
la Rambla, una residència d’estiu a Santa Perpètua i una llotja al Liceu el 1865. Vegeu
M. Rodrigo (2000), p. 63-64.
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en lliurà només 18.963, a causa de diversos litigis dels successors de
Galí, l’antic propietari.
Però la compra de béns immobles situats al mateix carrer on
vivien els Girona no s’aturà aquí, sinó que el pare, Ignasi Girona, durant vint anys va anar comprant edificis contigus, o bé construint-ne
de nous. Aquest procés fou conseqüència de dos factors: el seu èxit en
els negocis i les noves oportunitats de desamortització de béns eclesiàstics. El 1844 aprofità l’oportunitat de fer-se, per compra en pública
subhasta, amb dues cases de l’antic convent de Santa Caterina, números
16 i 17 del carrer de les Freixures, que comunicaven amb l’edifici de
la fàbrica i que, després d’una renovació, es numeraren amb el 4 i el
6 del mateix carrer. Distribuïdes en baixos amb botigues i tres pisos
d’alçada, Ignasi Girona perdé una part de la seva superfície en cedir a
l’Ajuntament de Barcelona diversos metres per obrir el carrer de Lacy.7
Tres anys i mig més tard, l’abril de 1848 afegí a aquestes propietats,
també comunicant amb la seva fàbrica, un nou edifici, el número 1
del carrer de Lacy, adquirit també com a bé desamortitzat on hi havia
hagut un solar del convent de Santa Caterina.
Conjuntament, les cinc finques urbanes, contigües les unes a les
altres, formaven la totalitat de l’oest de l’illa de cases situada entre els
carrers de les Freixures, Més Baix de Sant Pere, Nou de Lacy i Álvarez.
En cap cas aquestes cases no foren l’habitatge definitiu d’Ignasi Girona
a Barcelona atès que, en arribar el seu fill Manuel a l’edat adulta, es
desplaçà amb ell al nou palau que la família es construí a la plaça del
Duc de Medinaceli, davant de la basílica de la Mercè. Amb el canvi
de residència Ignasi no es va desfer de les cases antigues del carrer
Més Baix de Sant Pere, i el 1865 les cedí totes a la seva filla Antònia,
en règim de donació entre vius, és a dir, a canvi d’una renda anual.
En el moment de la donació, en llur totalitat, les cases, patis i edifici
fàbrica es van valorar en 110.000 escuts (275.000 pessetes).8 Val a dir
que, contigu a aquestes, Ignasi Girona havia fet construir un edifici
de nova planta de més de 400 m2 de superfície, compost de baixos
amb botigues, dues escales d’accés, entresòls i quatre pisos d’alçada.
Eren els números 1 i 3 del carrer Álvarez i 13 de Nou de Lacy. En
els terrenys originaris hi havia existit l’església, l’hort i el convent de
Santa Caterina i Ignasi Girona també els havia adquirit el 1848. El 20
de desembre de 1865, el mateix dia que havia cedit les cases contigües

7. AHPB, notari Manuel Clavillart, escriptura del 24 de desembre de 1844.
8. AHPB, notari Manuel Clavillart, escriptura del 7 d’abril de 1848. Notari Ignasi
Carner, escriptura del 20 de desembre de 1865.
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a la seva filla Antònia, cedí aquest edifici, valorat en 190.000 pessetes,
a una altra de les seves filles, Maria Mercè, amb el mateix règim de
donació entre vius i cessió a canvi d’una renda.
EL

PALAU DELS

GIRONA

A LA PLAÇA DE LA

MERCÈ

Així que el patrimoni s’incrementava i que el bon resultat dels
negocis augmentava els nivells de benestar dels Girona, els protagonistes adequaren les necessitats de residència familiar a un nou estil
de vida. La casa del carrer Més Baix de Sant Pere, que havia complert
les funcions de residència i despatx durant els anys trenta, cap a mitjan anys quaranta ja no s’ajustava als requisits de confort i fortuna
de la família. Tot i que la prudència fou entesa pels Girona com un
valor (“no vos doneu vergonya d’economitzar, pues fa més crèdit que
lo gastar”),9 quan la família assolí nivells més alts de riquesa i Ignasi
i Manuel Girona feien gestions a Londres per a convèncer inversors
anglesos de participar en el negoci de construcció de la línia de ferrocarril de Barcelona a Saragossa, el pare s’expressava en aquest termes:
“Ara si haviam de fer una casa per habitar la faria com a Banquer
que convé manifestar opulència, sobretot per los estrangers.”10 Als anys
cinquanta la “casa per habitar” havia esdevingut també un mitjà per
a reeixir en els negocis.
Cal recordar que en el procés de formació del patrimoni, l’adquisició de finques urbanes estigué vinculada a la pràctica dels negocis financers fets pels Girona. Tal com he indicat, els avantpassats
de Manuel Girona estaven habituats a treballar amb instruments de
crèdit —com els censals a Tàrrega i els debitoris a Barcelona— que
hipotecaven els béns del creditor, el qual, en cas de no pagar, havia de
cedir els béns hipotecats als prestamistes. Durant el segle XIX aquest
mecanisme es repetí en l’ús dels edificis destinats a residència familiar, encara que no sempre obeí a raons exclusivament econòmiques.
El que succeí amb l’antic palau que el comte de Santa Coloma, Joan
Baptista Maria de Queralt, posseïa a Barcelona, per un deute contret
amb els Girona, indica que, a l’interès econòmic per a recuperar una
lletra impagada, s’hi afegia l’atractiu d’apoderar-se d’un bé propietat de
l’antiga aristocràcia arruïnada, que no podia satisfer els deutes contrets
contra la nova classe emergent, la gran burgesia financera. Tot i que
9. Carta d’Ignasi Girona i Targa a Manuel Girona i Agrafel. AG, Correspondencia, juny de 1852.
10. Carta d’Ignasi Girona i Targa a Manuel Girona, 26 de juny de 1852. AG,
Correspondencia.
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en desconec la data i l’import, el 1840 la correspondència familiar ja
dóna testimoni de l’assumpte. La impossibilitat de cobrar el capital
i els interessos impulsà Ignasi Girona a trobar una solució per mitjà d’alguna de les propietats del creditor. El novembre de 1840, des
d’Agramunt, donava instruccions al seu fill, Manuel, en aquests termes:
“Asegurar el capital por medio de hipotecar alguna finca (...) produce
aumento en la contribución del subsidio y no asegura más el crédito,
particularmente entre la clase de nobles embusteros (...) Me acuerdo
que nuestro amigo Oliver me dijo que el conde tenia en la Isla de
Mallorca una posesión que redita $ 1000 (duros) anuales, si se lograse
que estos nos fuesen consignados por los intereses por medio de un
arriendo o por otro estilo aunque fuese por título de venta a carta de
gracia de dicha posesión (...) Bien que mucho mejor nos conviene el
que se nos pague la letra en efectivo (...) me es repugnante el tener que
hacer semejante instancia, y que no la haría si no me obligasen a ello
las pérdidas que estamos experimentando.”11
La possessió de Mallorca a la qual fa referència la carta era
una finca anomenada Son Burguet, a la qual els Girona enviaren alguns perits. L’enfrontament d’Ignasi Girona amb l’aristòcrata, per la
impossibilitat de cobrar, no pot ser més explícita, i tot indica que, a
curt termini, el comte no va pagar. A principi de 1842 Ignasi Girona
continuava interessat en l’operació de Son Burguet, però ara ja suggeria que el negoci inclouria la venda de la propietat. El desembre
de 1842, Ignasi Girona, referint-se a Son Burguet, es dirigia a Jaume
Safont, que a Madrid portava les negociacions amb el comte de Santa
Coloma, en aquests termes: “Con el valor en venta de dicho predio o
con la misma finca se satisfaría el crédito que tengo contra su casa;
por consiguiente puede (usted) hacerle presente que capitalizada la
pendiente letra de cambio y añadidos los $ 8000 (duros) contra la
casa que habito, se elevaría su crédito a unos 19.200 duros. En mi
concepto atendidas las circunstancias el Son Burguet no vale más que
$ 15.000 (duros) en sucio, es decir que todo gravamen contra la finca,
gastos de escritura, alcabalas, etc. serán de cuenta de S.E. El déficit
hasta los 19.200 podrían servir en pago de alquileres adelantados de
la casa que habito, a la que desearía se añadieses el 2º piso que da a
la plaza de S. Francisco...”12

11. AG, Correspondència. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des d’Agramunt, a Manuel Girona i Agrafel, a Barcelona, del 10 de novembre de 1840.
12. AG, Correspondència. Carta d’Ignasi Girona i Targa, des de Barcelona, a
Jaume Safont, a Madrid, del 4 de desembre de 1842.
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Els pèrits enviats a Mallorca havien fet meticulosament la feina.
Ignasi Girona es trobava en condicions d’afinar els comptes de l’operació i feia referència en la carta als lloguers avançats de les cases de la
plaça de Sant Francesc, antic nom de la plaça del Duc de Medinaceli.
Com que l’operació de Son Burguet no es va arribar a realitzar, i el
mateix Girona vinculava el deute del comte amb l’edifici de la plaça
de la Mercè, l’assumpte es resolgué posteriorment amb l’adquisició
del palau i les seves pertinences. La compra, la realitzà a Madrid el
mes de juny de 1846 Joan B. Clavé, en nom de la casa Girona, el qual
reconegué davant notari que “había verificado la compra no solo por
su cuenta propia sino que también por la del sr. otorgante D. Ignacio
Girona y de su hijo D. Manuel Girona, consocios del Sr. Clavé...”.13
L’edifici, situat entre les places del Duc de Medinaceli i de la Mercè,
amb façana al carrer Ample, era l’antiga residència del comte a la ciutat
i, per aquest motiu, als guanys econòmics de l’operació s’hi afegia un
valor simbòlic, com ho demostra el fet que els Girona i Clavé decidiren
convertir-lo en la seva residència particular.
Però succeí que, després de la sortida de Clavé de la companyia
comercial el 1854, la convivència en el mateix edifici va resultar difícil, fins al punt de deteriorar-se irremeiablement. Quan el 1862 Ignasi
Girona va decidir donar en vida als seus fills alguns dels seus béns,
cedí a Manuel la seva tercera part del palau, i en el document notarial ja féu referència a les desavinences amb Clavé: “Considerando que
hasta ahora los interesados han poseído la finca ocupando cada uno
la parte de ella que según convenio amistoso acordaron, pero que
esta manera de poseer no puede continuar por más tiempo porqué
ocasiona muchos inconvenientes...” Precisament per evitar conflictes
a causa del repartiment del patrimoni, el pare decidí cedir en vida la
seva part, perquè si sobrevenia “el fallecimiento del Sr. otorgante, pues
si su parte de propiedad debiera pasar a varios herederos del mismo,
habría probablemente entre ellos diversidad de pareceres y de miras
difíciles de conciliar (...) dificultades que subirían de punto en el probable caso de hallarse aun constituidos en la menor edad los hijos de
D. Pablo Henrich, viudo de Doña Esperanza Girona y Agrafel, hija del
Sr. otorgante”. Com que Ignasi havia patit les desavinences amb el seu
gendre Henrich pel repartiment del capital de la casa Girona, ara volia
evitar a tota costa discussions entre els hereus per motiu de l’herència,
especialment de l’al·ludit palau, perquè el procés “exigiría muchísimos

13. L’escriptura de compra es va fer a Madrid el 3 de juny de 1846, amb el notari
Mariano Fernández. AHPB, notari Ignasi Carner, 3 de març de 1862.
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requisitos y solemnidad para la división de la finca y en último término
haría indispensable una venta judicial que sobreocasionaría innecesarios gastos y perjuicios, obtendría una publicidad inconveniente y hasta
afectaría el decoro y la dignidad de la casa Girona”.
Atès que la donació de l’immoble obligava a fer-ne una valoració
perquè Manuel Girona satisfés una renda anual al pare, s’indicava en
l’escriptura que l’import del bé donat equivalia a 40.000 duros —una
tercera part dels 120.000 (600.000 pessetes) en què estava valorada
la totalitat de l’edifici—, tot i que Manuel havia convingut amb Clavé
que en pagaria 60.000 per l’altra tercera part, encara que es deixà
constància documental “que el indicado precio es excesivo y no puede
tomarse como tipo para fijar el valor justo y verdadero que tiene la
tercera parte de la propiedad...”.14 El procés per comprar a Clavé la
seva part resultà desagradós per Manuel Girona, a causa de les condicions econòmiques exigides per Clavé, tal com indicava des de Madrid
el seu germà Jaume el mes de febrer de 1862: “No me ha sorprendido
la conducta de Clavé en la cesión que te ha hecho de su tercera parte
de la casa de Santa Coloma y aún se figuraría que se quedó corto
pidiéndote los 60.000 (duros) (...) se habrá figurado que lo mismo le
hubieras pagado 70.000; ya recordarás que estando yo en esa te dije
que en esa cuestión no sólo no te guardaría la menor consideración
sino que trataría de explotarte; sin embargo has conseguido cuanto
menos verte libre de él por esa parte y no es poca cosa, deseo que lo
mismo pueda decirse pronto con los pocos negocios en que aún está
interesado y que después se las campanee por sus solos respetos.”15
Després de la donació d’Ignasi Girona, es derruí gran part de
l’antic palau i es reedificà de nou, procés durant el qual es destinà
una fracció de la seva superfície a via pública, fet que permeté obrir el
carrer Orient i convertir la nova construcció en una única illa, ocupada
en la seva totalitat pel palau de Manuel Girona.16 Tenia una superfície
de 1.500 m2 i constava de semisoterrani, entresòl, pis principal, segona
i tercera planta, golfes i terrat. La grandiositat de l’edifici, la seva ubicació privilegiada i l’origen aristocràtic del palau conferien a l’immoble
una presència impactant en el paisatge urbanístic de la Barcelona del

14. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, escriptura del 3 de març de 1862.
15. AG, Correspondència. Carta de Jaume Girona i Agrafel, des de Madrid, a
Manuel Girona, del 14 de febrer de 1862.
16. El 1846 el palau tenia una extensió de 40.000 pams quadrats, que en derruir-se
l’antic edifici es quedaren en 38.386, equivalents a 1.450,12 m2. Per obrir el carrer Orient
es cediren 1.613 pams quadrats a la via pública, equivalents aproximadament a 58 m2.
AG, Inventari de béns de Manuel Girona i Agrafel, notari J. Fontanals i Arater, 1906.
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segle XIX. Però els Girona, poc amics de l’ostentació, van intentar evitar
qualsevol exhibició luxosa de l’immoble ordenant un exterior auster.
Disposava de tres portes d’accés: dos de grans al carrer Ample i una
davant de la basílica de la Mercè. Des de fora, la riquesa material
s’endevinava, però no s’exhibia.17 El luxe només es feia patent si s’hi
accedia: a banda del vestíbul i la cotxera que estaven situats a la planta
baixa, el palau tenia més de trenta estances decorades sumptuosament:
sala de tapissos, sala de piano, gran saló amb un orgue, sala de billar,
oratori, sagristia, pati interior, galeria, nombroses cambres i avantcambres, despatx, menjador, gran menjador, cuina, sala de costura, altell
per a les persones del servei... Aquestes eren algunes de les peces que
conformaven el conjunt de la construcció. El mobiliari comprenia des
d’instruments musicals —orgue, harmònium, pianos...— fins a mobles
majors (més de trenta butaques, dotze sofàs, bancs, bufets, armaris,
prestatgeries per a llibres i partitures, taules, calaixeres, billar...) i menors (cadires, balancins, banquets, taules auxiliars, biombos...). El palau
també disposava de nombrosos objectes decoratius: altar, reclinatori,
aranyes de cristall, xemeneies de marbre, tapissos, quadres amb retrats
de la família, miralls, estàtues i ornaments diversos, a banda dels objectes útils adequats a cada estança (roba de casa, mobiliari de bany,
de cuina, de despatx...). Per als desplaçaments per la ciutat, els Girona
tenien al palau quatre cotxes i tres cavalls.18
L’edifici, mirall patrimonial de l’èxit social i econòmic assolit per la
família, esdevingué per als Girona un dels béns de referència vinculats
als més importants episodis domèstics. Ja he indicat que, el 1862, en
incrementar-se la fortuna personal de Carolina Vidal en 85.000 duros
—rebuts en metàl·lic per l’herència paterna—, Manuel Girona compensà

17. A títol comparatiu, el mes de març de 1859, Antonio López comprà un solar
de 421 m2 molt pròxim al palau dels Girona, a la plaça del Duc de Medinaceli, on féu
construir la seva residència a l’arquitecte Josep O. Mestres, que havia dirigit l’enderrocament de les muralles de Barcelona i altres edificis emblemàtics i era amic personal
de Manuel Girona. Les obres finalitzaren el 1862 i el cost de la construcció de l’edifici
d’Antonio López, més l’import del solar, ascendí a 390.040 pessetes. Posteriorment, el 9
de juny de 1870, Antonio López, marquès de Comillas, comprà per 770.000 pessetes el
Palau Moja, a la part alta de la Rambla de Barcelona, el qual era una construcció del
segle XVIII d’una extensió de 2.227 m2, i que fou utilitzat després per la família López
com a residència familiar. Vegeu M. Rodrigo (2000), p. 63, 65 i 175
18. Segons l’inventari de 1906, es valoraren en 40.100 pessetes els béns mobles del
palau de la Mercè. No s’indica en l’inventari si M. Girona conservava joies entre el seu
patrimoni, excepte dues condecoracions en brillants i altres pedres precioses, valorades
conjuntament en 10.000 pessetes: la Gran Creu de Carles III i la Gran Creu d’Isabel la
Catòlica. El dia de la mort de M. Girona tenia en efectiu 2.916 pessetes al palau. AG,
Inventari de M. Girona, 1906. Notari J. Fontanals i Arater.
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l’augment del capital amb una nova constitució dotal. És a dir, passà
per notari la ratificació dels pactes matrimonials contrets amb Carolina
el 1844, amb la particularitat que el nou creix rebut per l’esposa es
gravà íntegrament sobre el palau habitat per la família, segons aquesta
fórmula: “Don Manuel Girona salva, asegura, asigna y consigna en y
sobre todos sus bienes(...) especialmente sobre toda aquella casa que
fue palacio del Señor conde de Santa Coloma de esta ciudad...”19 Posteriorment, quan Manuel dictà les disposicions testamentàries per al
repartiment del patrimoni entre els seus dos fills, Manuel i Anna, decidí
que el palau de la plaça de la Mercè, que tan bé representava el poder
econòmic, fos un dels béns que restessin indivisos en la transmissió
patrimonial, perquè la relació entre família i patrimoni era simbiòtica,
i per mitjà d’aquesta pràctica successòria se’n preservava la dispersió.
El palau fou habitat pels descendents de Manuel Girona fins després
de la Guerra Civil. Comprat posteriorment per l’Administració, per la
ubicació i les dimensions de l’edifici, des de la segona meitat del segle
XX ha esdevingut la seu del Registre Civil de Barcelona.
LA TORRE

I EL

PARC

DE

SARRIÀ

Si el domicili de la plaça de la Mercè i el carrer Ample era la
residència de la família a Barcelona, una altra finca, coneguda com
el Parc de Sarrià o Torre Girona, s’habitava durant els mesos d’estiu.
Adquirida exclusivament com a finca d’esbarjo, i situada en uns terrenys
de Sant Vicenç de Sarrià, gran part de la propietat fou comprada per
Manuel Girona en etapes successives, en l’interval cronològic de 1860
a 1905. En el seu origen, però, la finca pertanyia a la família Girona
des de 1823, quan la mare de Manuel, Rita Agrafel, n’adquirí l’extensió
equivalent a tres terços de mujada a Josep Amat. Com altres propietats de la família, l’origen de la compra estava vinculat a les operacions
de préstec d’Ignasi Girona i Targa, el qual cedí 150 lliures al pare de
Josep Amat als anys vint. Pel deute s’hipotecaren els drets de la finca
original a favor de Rita Agrafel, esposa d’Ignasi.20
Valorada en el seu conjunt en l’inventari de 1906 per un import
de 38.430 pessetes, la propietat de Sarrià estava constituïda per una
casa-torre amb tres hectàrees de terreny i sis peces contigües més que

19.
20.
de compra
seva mare.

AHPB, notari F. Jordana, 1962.
A banda d’aquesta adquisició, no tinc cap altra prova documental d’operacions
per part de Rita Agrafel. Manuel Girona la rebé en herència pels béns de la
AHPB, notari Josep Maria Torrents, 22 d’abril de 1823.
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sumaven en total unes 9 hectàrees. Manuel Girona amplià la finca, on
va fer construir l’edifici per a la família, d’estil sobri però senyorial,
entre 1860 i 1862. Posteriorment adquirí les peces confrontants, plantades de vinya, amb bosc i erms. La darrera adquisició la va fer el 18
de març de 1905 Manuel Girona i Vidal, en nom del seu pare, al seu
veí Eusebi Güell i Bacigalupi (fill de Joan Güell), d’un terreny de més
de 8.000 m2. En conjunt el Parc de Sarrià constava d’un gran edifici
amb soterrani, baixos, primer pis i capella. Hi havia estables, cotxera,
molí de vent per abastir d’aigua la torre i un gran jardí —o parc— amb
estany, pavellons xinesos, estàtues, arbreda i jocs d’aigua; la resta de
la propietat era vinya, bosc i hort. També hi havia una caseta per al
jardiner, cuina, pou i dependències annexes.21 L’estil auster dels Girona
també es va plasmar en aquesta torre, que contrastava visiblement amb
la torre veïna, la de la família Güell.22 La família Girona prengué el
costum de desplaçar-s’hi durant els mesos de primavera i d’estiu i fou
un lloc predilecte dels néts de Manuel Girona, atès que el palau de
la plaça de la Mercè no disposava de jardins, mentre que la finca de
Sarrià comptava amb 90.000 m2 d’espais verds. La família Girona cedí
part dels terrenys del Parc Girona a l’Ajuntament de Barcelona, per
a la construcció del Palau Reial de Pedralbes i per a l’obertura d’un
carrer, que porta el nom de Jordi Girona i Salgado, besnét de Manuel
Girona, assassinat a la carretera de l’Arrabassada en esclatar la Guerra
Civil.23 El Parc també fou classificat per Manuel Girona com un dels
béns indivisos en el seu testament, i va pertànyer a la família fins a la
primera meitat del segle XX. Actualment es ocupat pel Campus de
la Universitat Politècnica de Catalunya, que té instal·lada a la Torre
Girona la seu del rectorat, i a l’antiga capella adjacent, ara dessacralitzada, el superordinador MareNostrum 3, el més potent d’Espanya,
classificat, el novembre del 2013, entre les computadores més importants
del món. Resulta curiós com l’antic edifici familiar ha esdevingut la seu

21. AHPB, escriptures notarials de J. M. Planas i Compte, 5 d’abril i 5 de maig
de 1857, 28 d’abril de 1860 i 26 de novembre de 1862; Caietà Menòs, 3 de gener de
1862; I. Carner, 3 d’abril de 1865; Ezequiel de Cortada, 17 de novembre de 1883; Rafael
Vilaclara, 25 de juny de 1862, i Joaquim Nicolau, 18 d’abril de 1905.
22. Eusebi Güell i Bacigalupi va fer construir a la finca adjacent a la de Manuel Girona un palauet exòtic, d’estil caribeny, potser a causa dels orígens indians de
la fortuna del seu pare, Joan Güell i Ferrer, o del seu sogre, Antonio López, marquès
de Comillas. Cap a finals del segle XIX, el palauet es completà amb els Pavellons Güell,
obra de l’arquitecte Antoni Gaudí. El palauet fou enderrocat posteriorment, per edificar
en part dels terrenys el Palau Reial de Pedralbes.
23. Jordi Girona i Salgado era fill de Carles Girona. Tenia tres germanes. Per
ordre de primogenitura, Jordi Girona fou l’últim descendent de Manuel Girona per línia
directa masculina, ja que en el moment del seu assassinat l’hereu dels Girona era solter.
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d’una màquina d’alta eficiència, al servei de l’empresa i de la comunitat
científica, un destí ben peculiar que Manuel Girona no hauria pogut
imaginar. El passat mai no abandona el present o, com deia un insigne
historiador, tota la Història és Història Contemporània.
UN “CHÂTEAU”

AL COR DE LA

GASCUNYA

A banda del palau de Barcelona, i la Torre de Sarrià, els Girona
utilitzaren també com a residència familiar el Château d’Arné, una
finca senyorial ubicada a França, al departament del Gers. El 8 de
maig de 1868, Manuel Girona comprà el Château d’Arné (o Arnès)
a Nicolas Vega, per un import de 305.400 francs, dels quals 260.000
eren pel valor de la finca i 45.500 pel mobiliari. El preu incloïa les
existències de fruits, la collita de l’any, els cotxes i el bestiar. El “Château” —tal com l’anomenava la família Girona— era una propietat
de 310 hectàrees amb un edifici senyorial, parc, jardí anglès, molí de
vent, estables, granges, premsa, celler, i set masoveries amb les seves
corresponents edificacions. Construït al camp, però pròxim a la vila
d’Auch, l’immoble principal era luxós, amb 17 estances, habitacions
per al servei, capella, sala de billar, cotxeres i quadres per als cavalls,
rodejat de 3 hectàrees de bosc i jardí anglès, a més de comptar també
amb un dels cellers més importants, en quantitat i qualitat, de la regió.
Situat en un paratge envoltat de 300 hectàrees, tenia, en el moment
de la compra, 200 hectàrees de terres de conreu, 60 de vinya i 50
de pastures. A banda de l’interior luxós de l’edifici noble —tal com
corresponia al nivell de riquesa material dels propietaris—, resultava
externament d’una refinada i equilibrada elegància. Tot i que no fou
construït per Manuel Girona, però sí reformat per voluntat seva, conservà els trets característics de l’arquitectura senyorial francesa, lluny
del gust estètic, mes aviat sobri, que la família havia plasmat en les
residències construïdes a Catalunya.
Abans de comprar-lo els Girona, el Château havia estat propietat
de la família Vega, que l’adquirí a Madame De Beaufort, comtessa de
Labarthe, per 350.000 francs el 1846. Els Vega s’hi gastaren 180.000
francs més per a la construcció de dues masoveries —ja que la finca en
tenia quatre originàriament—, la roturació de terres i altres millores.
Quan Manuel Girona adquirí la propietat va satisfer 235.775 francs
del preu de la compra directament a la societat Crédit Foncier, per les
obligacions que tenia la finca. En l’operació, un pèrit, a partir d’una
comptabilitat formal, establí que produïa anualment entre 18.000 i
20.000 francs —a més dels productes en espècie que havien de lliurar
els masovers—, motiu pel qual es demanà als compradors un import
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de 350.000 francs. Manuel Girona, però, encarregà un càlcul dels productes a partir dels llibres de comptabilitat de 1862 a 1867 i deduí
que el producte anual era menor, de 16.170 francs, fet que li permeté
rebaixar el preu de compra fins a 305.400 francs. Una vegada adequat
a les necessitats familiars, el Château fou utilitzat pels Girona com una
de les seves residències, on es desplaçaven regularment. En l’expedient
que s’ha conservat a l’arxiu familiar, la finca està descrita com a molt
ben situada, en bon estat, i amb totes les comoditats, a més d’estar ben
comunicada i comptar amb la “seguretat del país”.24 Probablement,
aquesta darrera condició fou una de les causes principals que impulsaren Manuel Girona a la seva adquisició. No és fortuït que la compra
coincidís cronològicament amb alguns esdeveniments determinants de
la història familiar, com foren la darrera i definitiva liquidació del
capital de la companyia comercial familiar —la casa Girona— i el repartiment del patrimoni per la mort del pare, Ignasi Girona i Targa.
A més, el context d’incertesa econòmica general que havia provocat la
crisi financera de 1866 i la gestació de la Revolució de Setembre de
1868, que precipità la caiguda d’Isabel II, devien afavorir la decisió
d’adquirir la finca. Tot i que Manuel Girona en va demanar un estudi
minuciós abans de comprar-la, ho va fer amb la finalitat d’ajustar el
preu, sense esperar substanciosos beneficis de l’explotació agrària. No
fou una operació especulativa, practicada amb la intenció de revendre
tot seguit i obtenir grans guanys amb l’operació. El context particular del banquer, i la conjuntura social i econòmica que experimentava el país, fan pensar que el Château és veié com un bé refugi, amb
el component afegit que es comptaria amb la seguretat del país veí.
Exceptuant l’interval de la Segona Guerra Mundial —quan s’instal·là
al Château un destacament de les tropes alemanyes d’ocupació—, la
família Girona n’ha conservat la propietat durant sis generacions, ha
mantingut l’explotació agrària per mitjà de les masoveries existents
i ha realitzat recentment una restauració minuciosa de l’antic edifici
senyorial.
COM

A

“TRIBUT D’AGRAÏMENT”,

FER LA FAÇANA DE LA CATEDRAL DE

BARCELONA

Manuel Girona impulsà nombroses obres benèfiques, i també féu
una important activitat de mecenes, però la de major envergadura i
impacte fou finançar la construcció de la façana de la catedral de
24. Arxiu Société Civile Professionnelle, de Tolosa (ASCP). Escriptura de venda del Château d’Arné, maig de 1868, notari Georges Pouy, de Tolosa. AG, expedient
Château d’Arné.
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Barcelona, l’edifici medieval més significatiu de la ciutat. Encara que
les obres de la basílica s’iniciaren el mes de novembre de 1887, tal
com consta en els llibres d’actes capitulars,25 M. Girona es plantejà
la possibilitat d’iniciar-les molt abans, el 1859, i encarregà el primer
disseny al seu amic i arquitecte Josep Oriol Mestres, que el presentà
el 1863. Sembla que problemes estètics del projecte, i conjunturals de
l’època —com la Revolució de 1868—, van impedir que prosperés el
pla.26 El 1886, segons propi testimoni, després de l’epidèmia de còlera
de 1885, Manuel Girona prengué definitivament la resolució d’assumir
sol la gestió i els costos del projecte. A partir d’aleshores tot agafà un
altre rumb. La primera fase s’inicià el 1887 i, contra tot pronòstic,
es finalitzà abans del que s’havia previst, en un termini de dos anys
i mig, fet que manifestà l’arxipreste de la catedral al Capítol el 30 de
març de 1890: “que han quedado terminadas satisfactoriamente dichas
obras; que la había elevado al Gobierno de S.M., y que se trataba de
dar gran pompa y solemnidad al acto de inauguración de las mismas
invitándose al efecto a S.M. la Reina Regente, al Gobierno y a otras
autoridades y personas distinguidas, y teniéndose proyectado que dicho
acto coincida con la fiesta del Corpus de este año”.27 Aquestes obres
costaren a Manuel Girona un total de 568.807 pessetes. El mes de maig
del mateix del mateix any, junt amb el bisbe de Barcelona, encarregà
a l’arquitecte August Font un avantprojecte del cimbori “al objeto de
embellecer mas y mas esta suntuosa basílica (...) a fin de que con su
construcción pudiese completarse la obra de la fachada y darle mayor
realce e importancia”.28 Com que es donà la circumstància que la base
del cimbori tenia alguns problemes estructurals, prèviament a l’embelliment calgué reforçar l’estructura, motiu pel qual aquesta fase de les
obres fou realitzada posteriorment, i finançada pels seus fills, Manuel
i Anna Girona i Vidal. De tota manera, Manuel Girona no abandonà
el propòsit de continuar amb les obres i el 1896 emprengué el projecte
d’embellir el frontispici amb dues torres als angles externs i diversos
adorns de remat. Per aquest motiu se celebrà una sessió solemne al
Palau Episcopal el 3 de maig de 1896, a la qual Manuel Girona assistí
acompanyat del seu fill, i on explicà els motius que l’havien impulsat a
assumir els costos i el que tenia projectat: “... que después de haber oído
25. Lliurament d’una còpia de l’acta notarial d’inici de les obres de la façana pel
notari Miquel Martí i Beya al Capítol. Barcelona, 7 de novembre de 1887. ACB, Llibres
d’Actes Capitulars, volum de 1887 a 1897.
26. ACB, Memoria sobre la construcción de la fachada de la Catedral de Barcelona
costeada por Manuel Girona, 3 de maig de 1899.
27. ACB, Llibres d’Actes Capitulars, volum 1887-1897.
28. ACB, Llibres d’Actes Capitulars, 11 de maig de 1890, volum 1887-1897.
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el sermón que pronunció el Exmo. Sr. Obispo en la función de acción
de gracias que se celebró en esta Santa Basílica por haber terminado
el cólera que afligió a esta ciudad en mil ochocientos ochenta y cinco
prometió en acto solemne celebrado en diciembre de mil ochocientos
ochenta y seis, en acción de gracias por los beneficios que Dios le había
concedido (…); que desde entonces los tiempos han cambiado, ya que
nuestra Patria está sufriendo ahora grandes calamidades, sobretodo por
la guerra de Cuba, y por una persistente sequía que nos amenaza con
la miseria y tal vez con una próxima hambre, y que se propone ahora
continuar las obras de esta Santa Iglesia, como tributo de agradecimiento por los nuevos favores que el Señor le había dispensado y para
implorar su misericordia, con la cual también proporcionará trabajo
a los obreros para aliviar su situación (…) y conviniendo aprovechar
el tiempo, que es oro, y creyendo que no existen recursos para ello,
tengo la honra de ofrecer a V.V. E.E. encargarme de la construcción de
dichas torres y adornos, pagando las obras a mis costas, encargando
su dirección al citado arquitecto, con mi intervención y acuerdo. Con
estas obras se embellecerá el frontispicio de la fachada que ha sido
mi propósito desde siempre dedicarlo en primer término a la mayor
gloria de Dios, y como debido agradecimiento a los favores que constantemente me ha dispensado esperando que continúe dándome vida
y salud, no obstante mi edad octogenaria.”29
La segona fase de les obres durà tres anys més, de 1896 a 1898,
amb un cost de 280.074 pessetes. Quan el 1899 presentà la memòria
dels treballs realitzats i finançats a la catedral, l’import total satisfet
exclusivament per Manuel Girona, afegits alguns conceptes de material
i feines de gestió i vigilància, ascendia a 951.081 pessetes. A aquestes caldria afegir-hi posteriorment les 110.000 pessetes que costà als
seus fills l’embelliment del cimbori.30 Aquest acte de generositat envers
l’Església i la ciutat fou compensat pel bisbat en atorgar a Manuel
Girona el dret de ser enterrat al recinte de la catedral. Però no s’han
d’interpretar aquests dos factors com una relació de causa a efecte.
He de dir que la literatura i el periodisme han atribuït al personatge
una gasiveria que no té cap fonament històric. Molts autors han escrit
sobre Manuel Girona des d’una òptica determinista, amb la intenció

29. ACB, Llibres d’Actes Capitulars, acta del 3 de maig de 1896, volum 1887-1897.
30. A nivell comparatiu, segons els comptes i la memòria, el salari d’un “dependent especial” per a tasques d’administració d’oficina fou de 2.000 pessetes anuals,
16.000 pels vuit anys que estigué contractat; i el del vigilant, de 1.200 pessetes anuals,
7.200 pel total dels anys. ACB, Façana de la Catedral de Barcelona. Estudis i financiació
de la construcció de la façana de la catedral, capses 1867-1900, 1887-1889 i 1889-1913.
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d’un plantejament biogràfic, legítim, però insuficient per a una explicació convincent de les seves intencions i la seva conducta en el context
de l’època en què va viure. Finançar les obres de la catedral formava
part d’una actitud social que Manuel Girona havia canalitzat, al llarg
de la seva vida, envers la beneficència i el mecenatge, i que prenia significat en el sentit de la caritat cristiana, tal com l’havia entès i viscut
la família. Perpetuar el seu record, i el dels familiars, en l’edifici més
emblemàtic de la ciutat tenia també un significat simbòlic: era el seu
testament com a home públic. Set anys després d’acabar les obres,
Manuel Girona moria a Barcelona, sabent que la impressionant façana
neogòtica no era l’únic llegat que deixava a la ciutat i al país, perquè
els canvis assajats en la societat catalana al llarg del segle XIX tindrien
efectes de major abast que els efectuats a l’antiga catedral gòtica. El
1904, en redactar el seu darrer testament, no va fer cap al·lusió específica a les obres d’embelliment de la basílica. Centrà l’atenció en el
que ell considerava important: empreses i negocis.31
EL

PATRIMONI D’IGNASI

GIRONA

I

TARGA

Quan Ignasi Girona i Targa morí el 1867, la valoració del seu
patrimoni sumava 365.538 duros (1.812.691 pessetes),32 tot i que cal
tenir present que uns anys abans, el 1855, havia repartit entre els fills
250.000 duros del que posseïa a la casa Girona. Sumades ambdues
quantitats, la del 1855 i la del 1867, en resulten 615.538 duros (3.062.692
pessetes). Si no hagués cedit part de la seva fortuna als fills, caldria
multiplicar per deu els 250.000 duros del seu capital comercial, atès
que aquest fou el multiplicador real del capital de la casa Girona de
1855 a 1864. Segons aquesta estimació, el valor del patrimoni el 1867
hauria sumat 2.885.538 duros (més de 14.000.000 de pessetes!). Com
que cap dels béns valorats en l’inventari post mortem no havien estat
heretats, ni pot atribuir-se la concentració de capital als enllaços matrimonials, el que Ignasi deixava en morir devia l’origen exclusivament
al resultat del seu treball, un tret ben significatiu de la seva trajectòria
personal (taula 13).

31. AG, Testament de Manuel Girona, 1904.
32. Segons l’escriptura de liquidació i divisió de béns d’Ignasi Girona i Targa,
el 24 d’abril de 1867 l’import de l’herència era de 699.776,250 escuts, que equivalen a
349.888,125 duros (1.749.440 pessetes). Val a dir, però, que en l’import escripturat hom
havia deduït ja les sumes corresponents a despeses causades per algunes de les disposicions testamentàries del difunt. AHPB, notari J. M. Planas i Compte, 1867.
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TAULA 13
Patrimoni d’Ignasi Girona i Targa, 1867
Béns

Immobles

Valor (ptes.)

% Total 2

82,16

48,63

71.517,87

3,95

2,34

Crèdits, censos i censals
Valors

% Total 1

1.489.322,68
133.699,84

7,38

4,37

Saldo compte Girona Germans

93.155,59

5,14

3,04

Mobles i metàl·lic

24.995,80

1,38

0,82

TOTAL 1

1.812.691,78

100,00

59,19

Capital de Girona Germans donat
als fills el 1855

1.250.000,00

40,81

TOTAL 2

3.062.691,78

100,00

Fonts: AHPB, J. M. Planas i Compte, 1855, 1862, 1867. I. Carner, 1865, 1866.

Un altre aspecte a destacar és que, a nivell qualitatiu, la naturalesa d’aquest tipus de burgès era comercial, perquè el pes del capital
comercial de la casa Girona sobre el conjunt patrimonial resultà determinant —tot i que en el cas d’Ignasi Girona i Targa a partir de 1855
la titularitat recaigués en els seus descendents—, ja que en termes
relatius significava la meitat del total patrimonial valorat. És a dir, les
activitats comercials constituïren la base de la seva riquesa. Del que
es va computar en el moment de la mort, un 7 per cent corresponia
a diversos valors: conservava gairebé 100.000 pessetes a la companyia
familiar (el 29 per cent del total dels béns mobles), tot i que el més
destacat eren les accions i obligacions del Ferrocarril de Barcelona a
Saragossa —el 40 per cent—, per sobre del capítol de crèdits, censos
i censals, que representava el 22 per cent (taula 14).
TAULA 14
Béns mobles d’Ignasi Girona i Targa, 1867
Béns
Mobles, roba i joies casa plaça Medinaceli
Mobles roba, cotxes, eines i màquines Torre
Neral
Mobles, roba, joies, cotxes, eines i màquines
finca Artesa de Segre
Fruits finques Torre Neral i Artesa de Segre

Valor (ptes.)
4.149,25

% Total
1
1,28

% Total
2
0,26

2.238,25

0,69

0,14

996,50

0,31

0,06

10.522,06

3,25

0,67
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Béns
Bestiar finques Torre Neral i Artesa de Segre
Crèdits
Censos
Censals
1.187 obligacions del FC Saragossa-Barcelona
del 3%
2 obligacions del FC Saragossa-Barcelona
del 6%
220 accions FC Saragossa-Barcelona
Accions Mina Vallvidrera
Obligacions carrer de la Princesa
Diners en efectiu
Saldo compte Girona Germans
TOTAL 1
Capital de Girona Germans donat als fills el
1855
TOTAL 2

Valor (ptes.)

217

1.635,00
19.354,78
45.000,00
7.163,09

% Total
1
0,51
5,99
13,92
2,22

% Total
2
0,10
1,23
2,86
0,46

119.809,84

37,05

7,61

440,00

0,14

0,03

10.450,00
500,00
2.500,00
5.454,74
93.155,59
323.369,10

3,23
0,15
0,77
1,69
28,81
100,00

0,66
0,03
0,16
0,35
5,92
20,55

1.250.000,00

79,45

1.573.369,10

100,00

Font: AHPB, J. M. Planas i Compte, 1855, 1867. I. Carner, 1865.

A part el capital comercial, la resta del patrimoni estava dividida
majoritàriament entre finques rústiques (45 per cent) i urbanes (36
per cent). Les expectatives de guanys econòmics derivats de l’explotació de la terra exerciren, des de ben aviat, un gran atractiu per a
Ignasi Girona, expert comerciant de gra, farina i oli.33 Convençut de
les possibilitats de millorar els rendiments agraris, un cop retirat de
la direcció de la companyia comercial dedicà tots els seus esforços
a l’execució del projecte de construcció del Canal d’Urgell, realitzat, a
instàncies seves, per la casa Girona. La rellevància de les finques
rústiques sobre el conjunt patrimonial d’Ignasi queda plasmada en
la magnitud de la superfície acumulada: gairebé dos mil jornals de
terra, que sumaven més de 850 hectàrees, amb un valor aproximat
de 825.000 pessetes (vegeu la taula 15). Aquesta extensió de terra, que
33. Aquesta actitud inversora també fou practicada per la burgesia comercial-financera
d’altres àmbits de l’Estat. Al País Valencià, A. Pons i J. Serna indiquen que “...aunque
los burgueses del setecientos consiguieran reunir cierta propiedad agraria, lo cierto es
que serán los comerciantes de mediados del siglo XIX quienes se caracterizarán por
acumular importantísimos patrimonios rústicos. Es evidente que el cambio jurídico del
régimen de propiedad lo facilitó. Gracias a las nuevas condiciones que se originaron
a partir de la crisis del Antiguo Régimen, una élite como la que estudiamos concentró
bienes raíces en un porcentaje que generalmente superaba el 50% de su patrimonio”.
A. Pons i J. Serna (1992), p. 292.
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el convertí en un gran propietari, estava distribuïda desigualment entre
catorze finques, tres de les quals —la de Linyola, la de Penelles i la
d’Almassor— formaven un cos unitari que superava les 500 hectàrees
i representava pràcticament la meitat del valor del patrimoni rústic.34
Quatre finques més —a Corbins, Artesa de Segre, Castellserà i Sant Pere
de Ribes— superaven cadascuna les 40 hectàrees, mentre que les set
restants tenien superfícies inferiors. Les propietats, situades majoritàriament en terres de reg de les comarques lleidatanes, foren adquirides
durant els processos desamortitzadors del segle XIX. Les primeres, al
terme de Cogul35 i Castellserà,36 afectades per la restauració absolutista
posterior, no van ser registrades a nom dels legítims compradors fins
al 1840 i 1858, respectivament. Ja he indicat que, a causa de la seva
condició de comerciants, Ignasi Girona i els seus socis es desplaçaven
sovint a l’Urgell per tenir notícia sobre el terreny de la situació dels
mercats, l’estat de les collites i la gestió de les finques. Els viatges a les
terres de l’interior tenien molta importància per als negocis relacionats
amb els intercanvis de cereals, però també servien per a consolidar els
llaços d’amistat entre els protagonistes, majoritàriament vinculats a les
comarques lleidatanes pels seus orígens. El 1832, en un viatge a Lleida,
Antoni Mitjana donava compte a Ignasi Girona de l’hospitalitat d’un
amic i soci comú, Domènec de Santamaria, en rebre’ls a Torregrossa:
“Mos ha donat un dinar fi com si fos a Barcelona, bons macarrons,
un molt bon bullit, un famós estofat de bou, varios platets, un rostit
a l’art de ploma, postres i una taula ben guarnida de pipa, cristall i
roba endomassada.”37
34. Exactament, la superfície de les heretats de Linyola, Penelles i Almassor sumava 568,301 ha i representava el 66,57% de la superfície total; tenia un valor econòmic
de 164.909,162 escuts, que equivalien al 49,98% de l’import total de les finques rústiques.
35. La finca i els dos molins del Cogul foren adquirits per Ignasi Girona i Targa
i Joan Viladot el 20 d’abril de 1822, en subhasta pública, per 134.941 rals de billó. Pertanyien al monestir de Poblet, el qual se n’apoderà de nou pel decret d’anul·lació de les
finques venudes l’1 d’octubre de 1823. El 10 de setembre de 1835 la finca es reintegrà als
compradors, i fou escripturada el 10 d’octubre de 1840 pel notari de Lleida M. Fuster.
Quatre escriptures de venda posteriors, datades entre 1851 i 1855, deixen constància de
l’alienació definitiva d’aquests béns per part dels compradors. AHPL, notaris M. Fuster
i J. Soldevila.
36. El 23 de febrer de 1858, P. Aixalà, notari de Lleida, atorgà a favor d’Ignasi
Girona nou escriptures notarials en les quals es reconeixia la possessió de sis peces
de terra i els edificis que contenia la finca de Castellserà. Una altra peça de terra fou
escripturada pel mateix notari el 30 d’octubre de 1865, segons la declaració del jutge
de Lleida, per causa d’haver canviat la denominació d’ençà del Trienni. Anteriorment,
el 18 de març de 1840, Ignasi Girona havia adquirit a l’Estat una nova propietat de 5
jornals i 10 pórques, que s’afegiren a la finca de Castellserà, i que formava part dels
béns afectats per la desamortització de Mendizábal.
37. Carta d’Antoni Mitjana a Ignasi Girona i Targa del 13 de novembre de 1832.
AG, Correspondència.
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TAULA 15
Patrimoni rústic d’Ignasi Girona i Targa, 1867
Anys adquisició

Finca i ubicació

Hectàrees

Valor (ptes.)

1820-1823 /
1840-1855

Castellserà: 1 magatzem, 1 era i 9 peces
de terra

42,672

41.659,99

1840-1841

Artesa de Segre: 1 masia, 1 molí i 27
peces de terra

62,528

97.421,63

1840-1841

Vilves: 1 molí i 2 peces de terra

9,152

10.020,00

1841-1842

Montsonís: Convent de Salgar i 7 peces
de terra

5,357

3.897,50

1841-1857

Tàrrega: 1 hort i 3 peces de terra

3,603

3.275,00

1842

Collfred: 1 masia i 2 peces de terra

18,525

17.960,00

1842

Foradada: 2 peces de terra

0,763

420,00

1845

Sant Pere de Ribes, heretat Solers: 1
masia i terrenys

86,668

100.000,00

1846

Lleida, heretat Gualda: 1 molí, una
bassa i terreny

6,537

93.236,91

1853

Penelles, Torre Neral: casa, era, corrals
i terreny

332,515

273.980,00

1857

Boldú: 1 molí i 1 peça de terra

0,872

240,00

1859

Almassor: 1 casa, molí i terreny

82,366

72.649,99

1861

Corbins: 1 casa i 6 peces de terra

48,592

44.543,75

1861

Linyola: 1 casa i 29 peces de terra

153,420

65.642,92

TOTAL

853,569

824.947,68

Font: AHPB, J. M. Planas i Compte, 1867. I. Carner, 1865, 1866.

Gràcies a les posteriors desamortitzacions, Girona adquirí més
finques rústiques entre 1840 i 1860, en un període que coincideix amb
els anys de formació de la seva fortuna i l’esplendor de la companyia
comercial. Les heretats d’Artesa, Vilves i Collfred, pertanyents al monestir de Montserrat, i una peça de terra de Montsonís foren comprades
per Girona, i algun dels seus socis, directament a l’Estat en virtut de
diverses vendes judicials.38 Les de Foradada i les restants de Montsonís
38. De l’heretat d’Artesa de Segre pertanyien 26 peces de terra i una masia a
I. Girona, J. Viladot i R. Macià per la venda feta per l’Estat i escripturada per Manuel
Fuster, notari de Lleida, el 7 de març de 1840; uns mesos més tard, el 10 d’octubre, el
mateix notari escripturà a favor d’ells la venda del molí. Dos dies després d’aquirir la
finca d’Artesa, el 9 de març de 1840, I. Girona i J. Viladot compraren a Vilves un moli
fariner de tres moles mogut per una séquia del riu Segre. Posteriorment, el 31 de maig
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els pertanyien per la cessió que el 1842 els féu el primer comprador
després d’haver-les adquirit en subhasta pública un any abans.39
Abans de fer-se amb la que seria la seva finca predilecta, la del
Castell del Remei, situada al terme de Penelles, en la qual materialitzà
la idea de construir el Canal d’Urgell, Ignasi Girona sentí preferència
per “la Granja”, la finca d’Artesa de Segre pròxima a les propietats
que tenia a Foradada i Montsonís, on posseïa també l’antic convent
de Salgar.40 L’heretat constava d’una gran masia amb un pati tancat,
corrals, eres, horts, un molí de farina mogut pel riu Segre, dues basses
de cànem i vint-i-set peces de terra que sumaven més de cent jornals.
Ignasi Girona hi feia llargues estades durant els mesos de primavera i
estiu, i escrivia regularment als fills a Barcelona. Per la Setmana Santa
de 1851 s’hi referia en aquests termes: “Me figuro tendréis ahí muchas
lluvias por las que aquí logramos; a vosotros os privarán de procesiones
y a nosotros los paseos (aunque Viladot y yo los hacemos a caballo),
pero en cambio en esta casa granja tenemos buenos y grandes salones
para pasearnos y, a más, como domina toda la huerta logramos unas
vistas admirables de los campos hermosísimos, mucha parte de nuestra
propiedad (...) Y podemos extender la vista por las tierras del secano
de este patrimonio hasta el molino nuestro de Vilves, los Pirineos y
los montes de Peramola y Berga, todo muy pintoresco. Tenemos a las
puertas de la casa una pieza de tierra llamada la Plana de la Granja
de extensión unos 40 jornales que la circunvala por la parte del Sur y
de Poniente, sembrada de centenos o cebadas, besas y otras legumbres,
que está toda verde (...) Nuestro Convento e Iglesia y barca de Salgar,
aunque está a tres cuartos de hora de distancia no lo podemos ver porque está edificado dentro de una cueva, debajo la montaña del pueblo
de 1841, M. Fuster escripturà dues peces de terra que completaven l’heretat de Vilves.
Si bé l’escriptura es féu a favor d’I. Girona, aquest reconegué posteriorment que la meitat d’ambdues peces corresponia a J. Viladot, segons el notari de Barcelona I. Carner,
en data 1 de desembre de 1863. La masia i els 78 jornals de Collfred, els compraren
I. Girona, J. Viladot i R. Macià a l’Estat el 20 de juny de 1842, segons el notari M.
Fuster, de Lleida. R. Macià cedí la seva part a I. Girona i J. Viladot el 24 de novembre
de 1847, segons l’escriptura de J. Pich, notari de Barcelona. Entre 1852 i 1862 s’afegiren
25 jornals de terra a la finca per compres i permutes fetes a diversos pagesos de Collfred
i escripturades per E. Miró i Escaler, notari d’Agramunt.
39. A Montsonís, I. Girona, J. Viladot i R. Macià compraren una peça de terra a
l’Estat el 5 d’abril de 1841, segons el notari M. Fuster. Posteriorment, segons el mateix
notari, i també a l’Estat, el 30 de juny de 1842 adquiriren la casa convent de Salgar.
Les altres propietats de Montsonís i de Foradada s’adquiriren el 20 d’octubre de 1842 a
M. Agelet, que el 1841 les havia comprat a l’Estat, segons el notari M. Fuster.
40. Ignasi Girona i Targa comprà el convent de Salgar, del monestir de carmelites
de Salgar, el 27 de juliol de 1841 per 6.000 rals de billó. La venda fou escripturada per
M. Fuster, a Lleida, el 30 de juny de 1842. AHPL, notari M. Fuster.
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de Montsonís, y que tiene a su frente otra montaña que lo priva, y sólo
vemos parte de nuestra heredad y molino harinero de dicho pueblo.”41
El mateix any, amb motiu del desplaçament dels seus fills a Londres, on se celebrava l’Exposició Universal, Ignasi Girona insistia que
el paisatge de la finca no s’hi podia comparar: “Ni las procesiones y
me atrevo a decir que las vistas de la Exposición de Londres pueden
compararse con las de esta casa granja. Figúrate tu que domina todas
las huertas de Salgar, Montsonís, Vernet, Artesa y Alentorn, que está
situada al centro en una altura bastante elevada, que dichas huertas
contienen dos horas de largo, y media de ancho, que después de las
huertas serpentea el Segre (...) En el día de hoy dicha extensión se
parece a un cubrecama de damasco de muy variados verdes de los
cañamares, de viñedos, alfalfas, (...) etc. Vamos a ver si hay en la
exposición universal semejantes alfombras de semejante extensión y
tan hermosas.”42
Encara que J. Viladot administrava la finca, perquè era qui entenia d’explotacions agràries, Ignasi Girona no estava ociós sobre el
terreny. Tot i tenir més de setanta anys, d’acord amb el seu temperament dinàmic, pensava en la introducció de canvis tècnics, insistia en
la necessitat de millorar les carreteres i estava ben atent als episodis
electorals. En una de les cartes trameses a Barcelona, participava als
fills els efectes d’una tempesta, comparant el resultat amb les eleccions:
“En Montsonís cayó seca ‘que pareixia la buidavan ab sacas’ expresión
del cura de dicho pueblo (...) en dicho término no quedó una sola
espiga en pie y las viñas perdidas también del todo (...) Que contraste
con el movimiento electoral, cuyo resultado es aun más variable que
las apariencias de las cosechas! (...) Viladot está de muy mal humor
porque la piedra ha trinchado la hermosa cosecha de granos de su
heredad de Artesa de Lérida.”43 També donava notícia dels moviments
dels candidats a les eleccions de diputats provincials: “Ayer pasó por
la barca de Salgar Pascual Madoz (...) La comitiva se compone de la
flor y la nata progresista de Lérida, que mañana se dirigen a la Seo a
proteger la candidatura de Maluquer.”44 La barca que portà la singular
comitiva pel riu, l’havia fet construir nova, un mes abans, Ignasi Girona,
tal com indica la correspondència familiar: “Esta mañana hemos ido
a Salgar, Rodríguez, Viladot i yo, hemos pasado a la otra parte del río
41.
d’abril de
42.
43.
44.

Carta d’Ignasi Girona i Targa a Manuel i Ignasi Girona i Agrafel, del 10
1851. AG, Correspondència, 1851.
AG, Correspondència, 23 de juny de 1851.
AG, Correspondència, 26 d’abril de 1851.
AG, Correspondència, 17 de maig de 1851.
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con la barca nueva que va muy bien y parece muy sólida. Rodríguez
ha quedado muy admirado, como sucede a todos los que ven aquel
fenómeno por primera vez.”45 Ignasi també es va fer càrrec de la restauració de l’església del santuari de Salgar, però la construcció de la
barca nova per travessar el Segre generà una gran expectació entre
els veïns dels pobles dels voltants, tal com explicava amb motiu de les
celebracions de Pasqua: “Hemos madrugado para limpiar la Iglesia y
vestir de Pascua a la Virgen de Salgar porqué el lunes van a visitarla
tres pueblos con sus curas y ayuntamientos al frente en procesión
(...) se reúnen en aquel pequeño santuario 1.500 personas, oyen misa
Mayor, que concluye a las 9, comen algunas chuletas de cordero, buenos
tragos de vino y aguardiente, bailan con música del país y se vuelven
a su pueblo (...). El martes van otros y lo mismo (...) este año como
tenemos barca será más concurrido, cuando no hay barca los pueblos
de la derecha del Segre se contentan con ir a la orilla del río.”46
Però, a més de la finca d’Artesa de Segre, entre 1840 i 1845 Ignasi
Girona havia comprat algunes finques més també afectades per la desamortització de Mendizábal (vegeu l’apèndix 17). Demostrà un interès
especial en l’adquisició de finques que disposaven d’algun molí d’oli o
farina, fet que en cinc anys el convertí en propietari, o copropietari, com
a mínim de nou molins. Fora de les terres de Lleida, el 1845 adquirí
una única finca situada a Sant Pere de Ribes de gairebé 200 jornals
de terra, majoritàriament plantada de vinya, que havia estat propietat
del convent dels agustins. Anys més tard, Ignasi Girona cedí, en vida,
també a canvi d’una renda anual, aquesta finca, dita Solers, al seu fill
Casimir, que l’heretà el 1867 en morir el pare. Constava d’una masia
amb baixos, pis, golfes i corral, d’un celler amb cups i altres envasos
per a emmagatzemar vi, premses, molí d’oli, pallers, corrals, cisterna
d’aigua i diverses peces de terra que sumaven més de 86 hectàrees.
Casimir va introduir algunes millores a la masia, i la finca va pertànyer
a la família Girona fins al segle XX. Adquirida posteriorment per Eduard
Maristany, marquès de l’Argentera, hi féu construir un edifici d’estil
noucentista classicista per l’arquitecte Enric Sagnier. En les darreres
dècades del segle XX fou la seu del Gran Casino de Barcelona.47

45. Rodríguez era l’espòs d’Antònia Girona i Agrafel, i gendre d’Ignasi. AG, Correspondència, 1851.
46. AG, Correpondència, 19 d’abril de 1851.
47. Contràriament al que indica la Guia del patrimoni històric i artístic dels Països
Catalans, no fou Casimir Girona, sinó Ignasi Girona i Targa qui comprà l’heretat Solers
de Sant Pere de Ribes el 10 de febrer de 1845, segons escriptura de Manuel Clavillart,
de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Anys més tard, Ignasi la cedí al seu fill
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Una altra de les finques comprades per Ignasi Girona en els processos de desamortització era una heretat denominada Gualda, situada
a l’horta de Lleida, a la partida de Balàfia i regada per aigües del riu
Segre. La finca havia estat propietat del convent de Santa Clara de
Tarragona i fou adquirida a nom d’Ignasi Girona i Companyia, a parts
iguals entre Ignasi Girona i dos dels seus socis, Joan Viladot i Pau
Figuerola. El 31 de juliol de 1847, Figuerola vengué la seva part a I.
Girona, que n’esdevingué propietari absolut el 25 de juny de 1865, en
comprar l’altra tercera part a Ramona Viladot i Bosch, filla de Joan
Viladot. Només un mes després d’aquesta adquisició, Ignasi Girona la
cedí en vida, a canvi d’una renda anual, al seu fill Joan, que passava
llargues temporades a Lleida. La finca tenia una extensió de 15 jornals
de terra tota de reg, un molí fariner amb tres moles, una edificació per
habitar-la, un pati i diversos corrals. El 1865 estava valorada en 20.000
duros, import que comprenia el capital de vuit censals.48
Cal recordar que l’import lliurat per Ignasi Girona i els seus socis
en les adquisicions de la desamortització de Mendizábal, entre 1840
i 1845, fou superior a 350.000 lliures, ja que no sempre figura en les
escriptures el preu assolit en la subhasta.49 Posteriorment, entre 1851 i
1857, Ignasi Girona i els seus socis —per mitjà de Joan Girona— vengueren alguns dels molins i finques disperses situades a les Garrigues,
així com uns patis que posseïen a la ciutat de Lleida per un import
total aproximat de 28.000 lliures (75.000 pessetes) (vegeu apèndix 18),
Casimir Girona i escripturà la cessió el notari Ignasi Carner, de Barcelona, el 12 de febrer
de 1866, per un valor de 40.000 escuts (20.000 duros). AHPB, notari I. Carner, 1866.
48. Encara que desconeixem la data d’adquisició de la finca de Gualda, la cessió de P. Figuerola a I. Girona i J. Viladot data del 31 de juliol de 1847. AHPL, notari
J. Soldevila. La creació dels censals, la protocol·litzaren els notaris de Lleida Marià Arnaldo i Anastasi Soler entre 1850 i 1852, AHPL. La venda de la tercera part de Ramona
Viladot i Bosch a Ignasi Girona fou registrada pel notari de Barcelona Ignasi Carner
el 25 de juny de 1865, AHPB. La cessió de la finca d’Ignasi Girona a Joan Girona, la
registrà el mateix notari, I. Carner, a Barcelona el 26 de juliol de 1865. Es dóna la circumstància que la finca original era superior en superfície, però I. Girona i J. Viladot
en cediren una part en forma de censal a diversos particulars.
49. Les finques relacionades a l’apèndix 14 sumen un import de 3.374.654 rals
de billó, equivalents a 168.733 duros. Cal tenir present que no hem trobat el preu de
venda de la finca de Sant Pere de Ribes pertanyent a l’antic convent dels agustins
de Barcelona, de 86 hectàrees, valorada el 1866 en 20.000 duros, ni els de les dues peces de
Vilves de 30 i 12 jornals de terra, comprades per Ignasi Girona amb Joan Viladot, ni
tampoc el valor de la finca de Gualda, a Lleida, valorada el 1865 en 20.000 duros. Recordem que, atès que el fons notarial de l’Arxiu Històric de Lleida és molt fragmentari,
la taula no recull la totalitat de les finques comprades per Ignasi Girona durant aquests
anys. Per operacions de venda registrades en escriptures notarials posteriors sabem que
I. Girona i J. Viladot adquiriren també dos molins i diverses peces de terra al Cogul i
a Lleida. AHPL, notaris J. Fuster i J. Soldevila.
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amb tota probabilitat per destinar recursos als aproximadament mil
jornals de terra de la finca del Castell del Remei, amb l’expectativa de
ser regats un cop enllestides les obres del Canal d’Urgell. Cal dir que,
a diferència del capital comercial —repartit majoritàriament entre els
seus descendents uns anys abans— i de les finques urbanes —cedides
als fills a canvi d’una renda—, a excepció de la finca de Gualda atorgada a Joan Girona, Ignasi no traspassà en vida cap altra propietat de
les comarques lleidatanes als seus hereus.
Pel que fa a les finques urbanes, valorades en 664.375 pessetes
en el moment de fer l’inventari post mortem (taula 16), Girona les
havia transferit totes als seus fills en règim de donació entre vius,
en un procés que arrencava l’any 1862. El 3 de març d’aquest any,
a compte de la seva part en l’herència paterna, assignava al seu fill
predilecte, Manuel Girona, la tercera part del palau de la plaça de la
Mercè, iniciant un procés de cessions en vida per evitar conflictes en
el futur repartiment de la seva herència.50 Al cap de dos anys i mig, el
20 de desembre de 1865, portava a terme una operació similar amb
el conjunt de cinc cases del carrer Més Baix de Sant Pere, cedint-les
a la seva filla Antònia. El mateix dia, i amb la mateixa fórmula, transferí l’edifici de nova construcció i quatre plantes, dels carrers Álvarez
i Nou de Lacy, a una altra de les seves filles, M. Mercè Girona.51 Ja
he indicat que les cases, situades totes a Barcelona, les adquirí en un
període no superior a dues dècades, en el transcurs de finals dels anys
vint a finals dels quaranta, és a dir, en la primera meitat del segle,
així que començà a consolidar la seva fortuna. El procés d’adquisició
estigué caracteritzat per dues pràctiques professionals freqüents: la
seva activitat com a banquer i l’intercanvi de paper del deute per béns
desamortitzats per l’Estat. A partir dels anys cinquanta ja no mostrà
cap interès per incrementar el patrimoni amb propietats urbanes i es
dedicà plenament als seus projectes agraris.

50. En el moment de la donació, les cases, els patis i l’edifici fàbrica cedits es
van valorar en 110.000 escuts (275.000 pessetes). AHPB, escriptura del 3 de març de
1862, notari Ignasi Carner.
51. S’assignà un valor de 75.750 escuts a la donació (189.375 pessetes). AHPB,
escriptura del 20 de desembre de 1865, notari Ignasi Carner.
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TAULA 16
Finques urbanes d’Ignasi Girona i Targa a Barcelona, 1862-1867
Finques i ubicació

Superfície
(m2)

Valor
(ptes.)

1/3 part palau Pl. Duc de Medinaceli - C. de la Mercè

483,33 200.000,00

1 casa de quatre pisos d’alçada, 2 escales i 5 botigues,
C. Álvarez n. 1 i 3 - C. Nou de Lacy, n. 13

409,66 189.375,00

1 casa de tres pisos d’alçada, terrat i baixos, C. Més Baix de
Sant Pere, 26
1 casa de tres pisos d’alçada i baixos, C. Freixures, n. 10

526,17
36,70

1 casa fàbrica amb baixos, entresòl, terrat, tres pisos
d’alçada, màquina de vapor, caldera i accessoris,
C. Freixures, n. 8

437,13

1 edifici de tres pisos d’alçada amb entresòls, baixos amb
botigues i pati, C. Freixures, n. 4 i 6 - C. Nou de Lacy, n. 1

419,88

1 edifici de baixos i entresòl, C. Nou de Lacy, n. 1

223,15 275.000,00

TOTAL

2.536,02 664.375,00

Font: AHPB, J. M. Planas i Compte, 1862, 1867; I. Carner, 1865.

LA

FORTUNA DE

MANUEL GIRONA

La mort de Manuel Girona el 31 d’octubre de 1905 requerí la
redacció de l’inventari dels seus béns l’abril de 1906, per al repartiment de l’herència entre els dos fills, Manuel i Anna. De la suma de
l’import dels béns valorats en l’inventari se’n restaren les despeses de
l’enterrament i en resultà un total de 17.372.650 pessetes, a les quals
calia afegir-hi el valor del Château de la Gascunya —no computat en
l’inventari—, que costà a Manuel Girona 372.650 pessetes el 1868. A
aquest total de 17.671.311 pessetes caldria sumar-hi 951.081 pessetes
més, resultat del cost de les obres de la catedral de Barcelona, que
havia pagat entre 1887 i 1899, de manera que en resultaria una fortuna aproximada de 19 milions de pessetes (18.622.392), perquè tampoc
no estaven comptades algunes finques rústiques que s’havien adquirit
entre 1873 i 1902, de les quals s’ignorava el valor. En conjunt, un
patrimoni que a principis del segle XX constituïa una de les fortunes
més importants del país (taula 17).
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TAULA 17
Patrimoni de Manuel Girona i Agrafel, 1906
Béns

Finques rústiques

Valor (ptes.)

%

933.361,70

5,28

6.502.500,15

36,80

381.673,99

2,16

Valors

7.131.153,25

40,35

Crèdits i censos

1.401.433,32

7,93

Diners

1.202.088,77

6,80

Finques urbanes
Mines i fàbriques

Altres*

119.100,00

0,67

TOTAL

17.671.311,18

100,00

Façana catedral de Barcelona
TOTAL

951.081,27
18.622.392,45

* Altres: localitats Liceu, condecoracions, mobles i parament casa.
Fonts: AG, notari J. Fontanals i Arater, 1906. ASCP, notari G. Pouy, 1868. ACB, Memòria
Construcció façana catedral, 1899.

Tot el conjunt de béns que deixà en herència als seus descendents, llevat d’una tercera part del palau de la plaça de la Mercè que
havia rebut del seu pare, fou adquirit per ell, encara que el llegat de
l’herència paterna i la liquidació de la casa Girona hi van tenir el seu
pes. Ressalta, del conjunt patrimonial, el predomini de la proporció
dels valors —accions, obligacions i, sobretot, títols de deute— en un
40 per cent, que, afegit al valor dels crèdits, censos, mines i fàbriques,
representava gairebé la meitat del seu patrimoni. Seguien en importància les finques urbanes, un 36,78 per cent, mentre que la resta es
repartia, majoritàriament, entre finques rústiques —un 5,2 per cent— i
diners —un 6,8 per cent.
LA

PREFERÈNCIA PELS VALORS DE BAIX RISC

Si es compara la distribució dels imports dels capitals de les
empreses de la casa Girona als anys 1864-1865 (taula 18) amb la dels
valors que figuren en l’inventari de Manuel Girona de 1906 (taula 19),
el tret més destacat és que al darrer terç del segle XIX la conducta inversora havia canviat radicalment: mentre que el 1865 la casa Girona
tenia invertit el 77 dels valors en companyies ferroviàries, al cap de
quaranta anys, el 1906, Manuel Girona tenia en aquest mateix tipus
d’empreses poc més del 6 per cent dels seus valors. En les liquidacions
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de la societat familiar, entre 1864 i 1865, M. Girona havia obtingut 8.248
accions i 2.250 obligacions del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa,
més 2.178 obligacions de la companyia del Ferrocarril de Pamplona a
Saragossa (vegeu l’apèndix 22). Segons indica P. Pascual, quan aquestes
dues companyies es fusionaren el desembre de 1864 en una de sola,
per “una unió de conveniències”, les accions de la companyia catalana es canviaren per les de la societat de Ferrocarrils de Saragossa a
Pamplona i Barcelona amb una reducció del seu valor nominal del 5
per cent. Malgrat la fusió, l’empresa no resultà financerament viable i
el 1878 desaparegué absorbida, en una nova fusió, per la companyia
Caminos de Hierro del Norte de España.52 Això significa que en l’interval cronològic entre el tancament de la casa Girona i la redacció de
l’inventari post mortem, Manuel Girona es desprengué pràcticament
de totes aquelles accions i obligacions del ferrocarril, i conservà només
100 accions simbòliques d’aquesta companyia —que representaven el
0,3 per cent de l’import total dels seus valors—, mentre que la resta
de valors ferroviaris (el 6 per cent) corresponien a 1.780 obligacions
de la companyia de Ferrocarril d’Ourense a Vigo, que havia inaugurat
la línia el 1881.
TAULA 18
Empreses i capital de Girona Germans, 1864-1865
Empresa

Liceu

Import (duros)

%

24.400,00

0,81

9.831,63

0,33

Unió Minera

664,00

0,02

Àncora d’Assegurances

750,00

0,02

Casa Cercle del Liceu

Catalana General de Crèdit
Canal d’Urgell
Ferreria Catalana
La Quincallera
Agrícola Catalana
Teneria Barcelonesa
Carbonera Espanyola (accions de pagament)
La Porcelana

805,00

0,03

67.256,00

2,23

319.844,30

10,62

1,00

0,00

247,00

0,01

28.620,00

0,95

1.100,00

0,04

1,00

0,00

52. Sobre el procés de fusió de les dues companyies i la cotització dels valors,
vegeu P. Pascual (1999) (2000).
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Empresa

Ebros
FC Saragossa-Barcelona (accions)

Import (duros)

%

1.900,00

0,06

1.955.700,00

64,92

FC Saragossa-Barcelona (obligacions)

216.998,01

7,20

FC Pamplona-Saragossa (obligacions)

154.735,40

5,14

1.250,00

0,04

“Conxita” (obligacions)
Crèdit i banca

12.500,00

0,41

75,00

0,00

Universitat de Barcelona

42.368,14

1,41

Carretera de Balaguer a Ponts

15.097,58

0,50

6.331,08

0,21

Ferm carretera de Tremp

9.043,32

0,30

Ponts de Fraga i Montsó

23.159,88

0,77

Compte de J. Batlle i Mas

3.274,07

0,11

1 peça de terra a l’hort de Sant Pere

1.750,00

0,06

114.837,00

3,81

3.012.539,41

100,00

Catalana d’Assegurances Contra Incendis

Carretera de Ponts a Cabàs

Capital Girona i Cia. de Madrid
TOTAL

Font: AG, Elaboració pròpia a partir de les liquidacions de Girona Germans.

Aquesta conducta inversora estigué totalment determinada per les
vicissituds que patí la cotització del paper, per l’espectacular caiguda
de les accions —fins a un 6 per cent respecte al seu valor nominal el
1869!— i per les dificultats del pagament del capital obligacions dels
anys 1870.53 A aquests factors s’hi afegí la interrupció del tràfic de la
línia i els desperfectes en els materials causats per la tercera guerra
carlina, que requeriren noves inversions i que, de ben segur, esborraren
definitivament les expectatives que els valors es recuperessin gràcies
als guanys. Quan el 1878 Caminos de Hierro del Norte de España
va fer efectiva l’absorció, s’establí en el conveni que figurarien en el
seu consell d’administració membres de l’antiga companyia. Entre els
designats en la junta general figurava Manuel Girona; no descarto la
possibilitat que aquest fet tingués alguna relació amb el fet que con53. A partir de les dades que registra P. Pascual, hem calculat que el valor de
mercat de les accions de la companyia de Ferrocarril de Barcelona a Saragossa va ser,
per al període 1854-1865, el 50,1% respecte al seu valor nominal, va caure fins al 14,13%
per al període 1866-1875, i el 1896-1905 estava en el 43%. Per intervals anuals, el 1864,
any de la primera fusió, el valor de mercat era del 47,6%, el 1869 va descendir fins al
6%, i l’any de la segona fusió, el 1878, era del 36,8%. P. Pascual (2000), p. 32 i 51-54.
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servés únicament 100 accions de la companyia, per complir amb els
requisits dels estatuts per formar part dels seus òrgans de govern.54
Val a dir que també estaven determinats per la baixa cotització dels
rendiments els valors que Manuel Girona conservava de la societat
Canal d’Urgell, propietària d’una de les grans obres realitzades per la
casa Girona, que, tal com consta en l’inventari de 1906, significaven
200 accions i 44 pagarés, encara que a diferència de les empreses del
ferrocarril, en aquest cas la conducta inversora no havia canviat gaire
des de 1864, perquè quan es liquidà la companyia familiar només tenia
en propietat 500 accions d’aquella societat.
TAULA 19
Valors de Manuel Girona i Agrafel, 1906
Valors

250 accions Banc de Barcelona
4.100 accions Banc Hispano Colonial
150 accions Cia. General Tabacs de Filipines
100 accions Cia. FC Nord Espanya

Import (ptes.)

%

101.250,00

1,42

1.357.510,00

19,04

87.000,00

1,22

21.850,00

0,31

1.780 obligacions FC Ourense a Vigo

436.100,00

6,12

779 accions Catalana d’Assegurances

192.802,00

2,70

200 accions Canal d’Urgell

9.000,00

0,13

44 pagarés Canal d’Urgell

22.000,00

0,31

227 accions Sedó i Cia.

454.000,00

6,37

1.745 accions Soc. Material FC i Construccions

785.250,00

11,01

50 participacions Henrich i Cia.
50 cèdules Cia. General Tabacs de Filipines
Títols Deute Perpetu 4%
349 accions Crèdit Mercantil
150 accions Banc Vitalici d’Espanya
TOTAL

12.500,00

0,18

2.500,00

0,04

3.537.000,00

49,60

103.391,25

1,45

9.000,00

0,13

7.131.153,25

100,00

54. Segons P. Pascual: “La fusión fue aprobada por ambas sociedades en los términos pactados, y resultaron designados para formar parte del Consejo de la Compañía
del Norte de España diversos capitalistas barceloneses: Antonio López, Eusebi Güell
Bacigalupi, Manuel Girona, Josep Antoni Muntadas, Josep Ferrer Vidal y Agustí Robert,
vinculados a la compañía desaparecida y, en algún caso, a la antigua del Ferrocarril de
Barcelona a Zaragoza.” P. Pascual (1999), p. 283.
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Està clar que el predomini de les empreses ferroviàries el 1865,
ja l’havia substituït Manuel Girona en el seu patrimoni el 1906 per
dels títols del deute de l’Estat, gairebé el 50 per cent, i les accions del
Banc Hispano Colonial (el 19 per cent), que sumaven conjuntament
el 70 per cent del patrimoni corresponent als valors (taula 19). En el
cas del deute, es tractava d’un instrument d’inversió de baix risc, per
la seguretat de recuperació i els rendiments assegurats.55 En el de les
accions del Banc Hispano Colonial, cal recordar que aquesta entitat
financera devia el seu origen a un préstec al Govern per la guerra de
Cuba, que Antonio López i els seus socis convertiren en participacions
del banc. Tal com indica M. Rodrigo, fins a finals del segle l’Hispano
Colonial es mantingué com el principal prestamista de l’Estat per als
assumptes d’Ultramar, amb la garantia de l’explotació de les rendes
de les duanes cubanes. En les dècades de 1880 i 1890 els recursos del
banc destinats als emprèstits al Ministeri d’Ultramar superaren notablement els destinats a l’activitat creditícia d’empreses i particulars, fet
que procurà a l’Hispano Colonial alts beneficis i guanys substanciosos,
tal com era d’esperar per la seva condició de prestamista privilegiat.56
Interpreto, en conseqüència, que tant les accions del banc com els
títols del deute eren per a Manuel Girona una inversió segura, de
molt baix risc i amb els beneficis garantits. A banda del predomini
d’aquests valors, en l’inventari de 1906 figuren dues financeres més,
amb la particularitat que estaven vinculades al grup Comillas: 349
accions del Crèdit Mercantil, fundat el 1863 però al qual M. Girona
s’incorporà més tard, i 150 accions del Banc Vitalici d’Espanya, fundat
el 1897 però, en realitat, fruit d’absorció de Banc Vitalici de Catalunya
de la societat La Previsió.57

55. Sobre la Hisenda Pública espanyola del segle XIX, vegeu J. Fontana (1980),
M. Artola (1982) (1986) i F. Comín (1996).
56. Indica M. Rodrigo que “Como reconocía textualmente el propio Ministerio
de Ultramar en un informe interno, el negocio de los Billetes permitía al Hispano Colonial la acumulación de notables beneficios ‘por la diferencia entre el nominal a que
se emiten y el efectivo a que se amortizan; por el interés que se declara al nominal y se
paga en efectivo; por los gastos de comisiones y servicios; por el de confección de títulos,
y sobre todo, por los intereses’”. M. Rodrigo (2000), p. 205.
57. La societat del Crédito Mercantil es constituí a Barcelona el 12 d’abril de
1863, amb un capital social de 25.000.000 de pessetes, amb 25 accionistes fundadors
entre els quals no figuraven els Girona. AHPB, notari M. Martí i Sagristà. Per a l’operació d’especulació immobiliària de l’Eixample, vegeu M. Rodrigo (2000), p. 53-60.
Per al protagonisme del Crèdit Mercantil en la fusió de la companyia de Ferrocarril
de Barcelona a Saragossa amb la de Saragossa a Pamplona, vegeu P. Pascual (1999)
p. 274-279. El Banc Vitalici d’Espanya es constituí el 1897 amb la fusió de La Previsió i el
Banc Vitalici de Catalunya, i el presidí Claudi López Bru. M. Rodrigo (2000), p. 212-220.
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Pel que fa a la inversió en societats industrials, respecte al conjunt dels valors representaven aproximadament el 18 per cent, repartit
bàsicament entre dues empreses, la tèxtil Sedó i Companyia (el 6,4 per
cent) i la metal·lúrgica Material per a Ferrocarrils i Construccions (l’11
per cent), ambdues, com ja he explicat, molt vinculades a la família
Girona, especialment als germans Ignasi i Casimir, ja fos des del seu
origen, com l’antiga Ferreria del Remei, o per la seva evolució posterior, com fou el cas, també descrit, de la Colònia Sedó d’Esparreguera
(vegeu la taula 19). Pel que fa a les mines, valorades en el seu conjunt
en 368.054 pessetes (vegeu la taula 17), representaven poc més d’un
2 per cent del conjunt del patrimoni —una mica menys que la fàbrica
tèxtil Sedó—, però tenien la particularitat que constituïen una de les
últimes adquisicions que havia fet Manuel Girona abans de morir.
Entre l’agost de 1904 i l’abril de 1905 adquirí 43 mines de ferro, dues
de coure i una de plom, situades majoritàriament al Ripollès, a Queralbs i Ribes de Freser, tret d’una a Badalona. Junt amb les mines, a
més d’unes finques d’accés, posseïa dues fàbriques de fosa, una dita
La Farga, a Queralbs, i l’altra a la partida de Llefià, a Badalona. La
fàbrica de La Farga reunia diversos edificis, alguns dels quals, com
un destinat a església, hospital i escola, foren construïts per decisió
de Manuel Girona.58 De les 46 mines, 42 les adquirí el 13 d’agost de
1904 al seu nebot Joaquim Henrich i Girona (fill d’Esperança Girona)
i Antoni Gironès, que eren gerents de la societat minera denominada
Mines i Minerals, propietat de Gironès i Henrich Societat en Comandita.
Les altres quatre les adquirí només uns mesos després, el novembre
de 1904, al governador de Girona, que actuava en nom de l’Estat,
propietari de les mines.
CRÈDITS

HIPOTECARIS I DINERS AL

BANC

DE

BARCELONA

De menor importància en l’inventari era el capítol de crèdits i
censos, que representaven aproximadament el 8 per cent del patrimoni
(taula 17). Els censos, adquirits per Manuel Girona entre 1870 i 1898,
eren 27 i tenien un valor econòmic de 226.424 pessetes. Es tractava

58. Segons consta en l’inventari, la fàbrica de Badalona fou construïda per ordre
de Manuel Girona, que havia comprat el terreny a Dídac de Moxó i Cerdà el 8 de maig
de 1901. La Farga, de Queralbs, ocupava una extensió de 30.405 m2, i es trobava entre
un mur d’obra i el riu Freser. Constava de cinc edificis taller, edificis d’oficines, coberts,
dipòsits de materials, magatzems, una xemeneia antiga, una resclosa amb 18 metres de
salt, un canal de 300 metres per portar aigua a la turbina i un de desguàs, un polvorí,
escola, hospital i església en construcció, entre altres dependències. AG, Inventari de
M. Girona, notari J. Fontanals i Arater, 1907.
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de censos hipotecaris sobre edificis o porcions de terrenys que en la
major part dels casos tenien poca importància econòmica, ja que 25
oscil·laven entre uns valors de 300 a 7.500 pessetes. Un d’ells, però,
tenia un capital de 116.600 pessetes, que representaven més del 50 per
cent de l’import total sobre aquest concepte. L’adquirí el 1872 i requeia
sobre una peça de terra de més de més de 10.200 metres quadrats
situada en un lloc estratègic del nou desenvolupament urbà: entre la
plaça de Catalunya i el Portal de l’Àngel de Barcelona.
Els crèdits sumaven un valor econòmic d’1.175.009 pessetes i havien estat adquirits, o creats, entre 1886 i 1902. Es tractava de tretze
crèdits hipotecaris que gravaven finques urbanes o rústiques, amb valors
que oscil·laven entre les 15.000 i les 90.000 pessetes en la majoria dels
casos (onze en concret), i a interessos situats entre el 4 i el 8 per cent.
Alguns d’aquests crèdits es crearen mitjançant escriptures de debitoris i
hipotecaven terrenys i finques situats a la plaça de Catalunya, a Montjuïc, a Sant Martí de Provençals i a Sant Pere de Premià. Dos crèdits
hipotecaven finques urbanes a la capital d’Espanya, per quantitats que
Manuel Girona havia deixat per un termini de dos o tres anys a prestataris madrilenys, que no s’havien liquidat en la seva totalitat el 1906,
i un dels quals havia tingut un capital original de 452.643 pessetes.59
També a Barcelona creà dos crèdits d’import elevat: el 1899 deixà 235.000
pessetes al 4 per cent als germans Blanca i Gonçal Cortada i Carreras,
que hipotecaren tres finques urbanes situades a Sant Gervasi, situades
en uns terrenys d’extensió total aproximada de 12.000 m2; i el 1895
va fer un crèdit de 597.893 pessetes, el de major import que figura en
l’inventari, a la seva cunyada Emília Clavé, esposa de Casimir Girona,
la qual hipotecà dues cases, una “amb les seves rendes i productes”,
de 1.500 m2 d’extensió, situada al carrer d’Avinyó, i una altra de 370
m2 al carrer de Fontanella. Manuel Girona li lliurà 93.000 pessetes en
metàl·lic i el més de mig milió restant en títols del deute de l’Estat.
Com que Emília Clavé morí sense satisfer el crèdit, el 1901 el jutjat
embargà les dues finques perquè Manuel Girona va promoure actes
executius contra el seu germà Casimir, hereu vitalici d’Emília Clavé,
i els seus fills, Joaquim, Maria, Anna i Manuela. Els actes executius

59. El crèdit, de capital 452.643,32 pessetes, per un termini de tres anys al 6
per cent d’interès, fou concedit a Camilo Fernández i Baliu el 18 d’agost de 1886, pel
qual s’hipotecà una casa situada al Carrer Príncipe, número 9, de Madrid, d’extensió
1.277 m2. La casa estava composta de tres parts, en una de les quals hi havia edificat
el Teatro de la Comedia. El 1898 s’havien satisfet 325.000 pessetes del capital, i 100.000
més el 1904. En el moment de redactar l’inventari de M. Girona quedaven pendents
27.643 pessetes. AG, notari J. Fontanals i Arater, 1906.
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contra Casimir i els seus descendents no devien afectar les relacions
entre els germans Girona, en la mesura que en el testament Manuel
nomenà Casimir com un dels seus marmessors.60
Pel que fa a la partida en metàl·lic de Manuel Girona, que representava el 6,8 per cent del total del seu patrimoni el 1906 (vegeu la
taula 17), es donava una situació ben peculiar. Tenia pràcticament tots
els diners, 1.193.144 pessetes, en un compte del Banc de Barcelona,
6.028 pessetes més al Banc de Crèdit de Saragossa, i 2.916 pessetes
en efectiu el dia de la seva mort. No tenia comptes corrents en cap
altra entitat financera, i del Banc de Barcelona conservava en propietat
únicament 250 accions. Segons els estatuts, en calien cent per a formar
part de la Junta Directiva,61 per tant, no esperava obtenir beneficis com
a accionista del que considerava el “seu” banc, però tenia la certesa
absoluta de la garantia i la confiança de la institució, que dirigí des de
la seva creació el 1845. Els beneficis bancaris, al final de la seva vida,
els obtenia del Banc Hispano Colonial, en el qual, en contrapartida,
no tenia cap compte.
FINQUES

RÚSTIQUES I URBANES PER PRESERVAR UN GRAN PATRIMONI

En el conjunt valorat de l’herència de Manuel Girona, el 1906
el patrimoni immoble representava el 42 per cent del total (taula 17),
compost majoritàriament per finques urbanes que sumaven un import
de 6.502.000 pessetes, és a dir, pràcticament el 37 per cent i, en grau
menor, per finques rústiques, que representaven el 5 per cent (933.362
pessetes). Aquestes proporcions respecte al conjunt del patrimoni indiquen que els béns immobles definien una conducta inversora que
es caracteritzava per mantenir la part més important de la fortuna
familiar —gairebé la meitat— al marge de les eventualitats inherents
als negocis. La naturalesa d’aquesta conducta és reveladora, però també ho és la cronologia de les adquisicions: Manuel Girona començà a
invertir en béns immobles principalment cap a finals dels anys 1860,
hi destinà els majors capitals durant les dues dècades posteriors, les de
1870 i 1880 i, tot i que fou un camp d’inversió que no abandonà fins
al final de la seva vida, els darrers anys hi invertí en menor intensitat.
Les causes d’aquest projecte inversor obeïen a diferents factors.
En les finques rústiques, per ordre d’importància segons el seu valor, les
60. El crèdit fou concedit a un 3 per cent el capital en efectiu, i pels títols
s’indicava que rebria els cupons i l’augment el creditor, a més de 10.000 pessetes per
costos. AG, notari J. Fontanals i Arater, 1906.
61. Vegeu Y. Blasco i C. Sudrià (2009)
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majors inversions foren el Château d’Arné a França, adquirit el 1868,
la Baronia d’Eramprunyà, situada als termes de Gavà, Castelldefels i
Begues, comprada el 1897, i diverses deveses i finques situades a Maella i Casp, que adquirí entre 1873 i 1877. En conjunt, només aquests
tres elements representaven el 63 per cent del conjunt del patrimoni
rústic (apèndix 23). Quatre finques més, el Parc Sarrià a Sant Vicenç
de Sarrià, una finca a Viladecavalls, una a Bellpuig i uns vedats de caça
a Villanueva de Gállego (Saragossa), sumaven el 25 per cent, mentre
que la resta, 18 finques més, constituïen el 12 per cent del valor total
de les finques rústiques.
Més pel seu valor simbòlic que pel producte de les seves rendes,
l’antiga Baronia d’Eramprunyà, una propietat de 2.296 hectàrees entre
els termes de Castelldefels, Gavà i Begues, fou adquirida per Manuel
Girona el 12 de febrer de 1897. Els venedors foren els seus anteriors
propietaris: Eulàlia de Segarra, vídua de Dídac de Foxà i de Vidal, i
Ramon Sarriera i de Vilallonga, marquès de Barberà i de la Manresana,
que actuava en nom propi i de la seva mare, Soledat de Vilallonga i
d’Amat, i les germanes, Lluïsa, Pilar i Joaquima. La baronia constava d’una casa al carrer Major de Gavà, una finca de més de 1.000
hectàrees als termes de Gavà i Castelldefels dividida en 15 sorts, i
tres turons de la serralada litoral del massís del Garraf que sumaven
més de 1.200 hectàrees de bosc, conreu, vinya i terra campa, amb un
castell de grans dimensions al cim i restes de les antigues muralles
medievals. El castell havia estat el centre de la baronia a l’edat mitjana i un important punt estratègic per la seva situació, que dominava
des del Llobregat fins al Garraf. Propietat dels comtes de Barcelona,
el rei Jaume II el vengué al seu tresorer, Pere Marc (besavi del poeta
Ausiàs Marc) el 1323, per finançar la conquesta del regne de Sardenya,
i s’inicià un procés de reunificació de jurisdiccions i senyories alodials.62 El 1897, Manuel Girona pagà per la baronia un import total de
90.000 pessetes, preu que, a més dels béns indicats, comprenia censos, censals, dominis emfitèutics i drets diversos com pastures, llenya,
drets de pas, aigües vistes i subterrànies, excepte, però, la sepultura
existent al pati que donava accés a l’església antiga de Castelldefels.63
62. ANC, Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà (fons de la família Girona), 15871930. El fons de l’arxiu de la baronia està inclòs en el Catàleg de béns del Patrimoni
Cultural Català des de 2001. Per mitjà d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya,
la propietària del fons, la senyora Odília Girona i Salgado, marquesa de Pozo Rubio, i
el senyor Ignasi de Puig i Girona, l’ANC va procedir a la descripció i digitalització del
fons entre 2004 i 2006.
63. AG, Escriptura de venda dels béns de la Baronia d’Eramprunyà, notari Josep
Fontanals i Arater, 12 de febrer de 1897.
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En l’inventari de 1906 s’atribueix a la propietat un valor de 111.498
pessetes per les adquisicions de 1897, però entre 1899 i 1902 Manuel
Girona comprà a Sant Pere de Gavà cinc finques rústiques més, totes
confrontants amb la baronia, que sumaven un total de 256 hectàrees,
amb un valor conjunt de 16.390 pessetes. L’interès de Manuel Girona
per aquests finques es devia a la seva ubicació, ja que conferien una
unitat territorial de 2.553 hectàrees (apèndix 23).64 L’adquisició obeïa
a la necessitat d’invertir en un bé refugi, amb el factor afegit de la
importància simbòlica de l’antiga baronia medieval, més que no pas
a la necessitat d’obtenir capitals per l’explotació agrària o pel bosc.
Aquesta propietat, igual que succeí amb el Château d’Arné, i amb el
Parc Girona, fou heretada per Manuel Girona i Vidal. El castell i les
finques de la Baronia d’Eramprunyà es conservaren en propietat de la
família Girona durant més de cent anys.65
A la dècada de 1870, per a Manuel Girona la propietat rústica
exercí una atracció constant, però moderada, com a objecte d’inversió.
A diferència del seu pare, protagonista directe en la comercialització de
productes agraris, no comprà impulsat per les expectatives de la rendibilitat de la producció, ni amb el propòsit d’introduir grans millores
tècniques, sinó com una forma de diversificar les inversions en béns
immobles, com a béns refugi, sobretot en resposta a la crisi financera de
la segona meitat de la dècada de 1860. Dedueixo aquesta conducta no
tan sols per la cronologia de les compres, sinó per les característiques
de les finques adquirides. El 1873 i el 1877 comprà més 5.000 hectàrees
de deveses i propietats rústiques als termes de Casp i Maella, al Baix
Aragó. El valor d’aquestes propietats era, segons l’inventari de 1906, de
105.500 pessetes. La primera adquisició, 16 deveses amb carrerades i
finques plantades de vinya i oliveres en terrenys accidentats, que havien estat béns de propis a Maella i Casp i formaven un cos unitari,
Manuel Girona la portà a terme el 1873 directament a l’Estat com a
béns alienats per les lleis desamortitzadores de 1855, o bé a propietaris
endeutats que no havien satisfet els imports totals de les subhastes.66

64. AHPB, notari J. Fontanals i Arater. Per ordre cronològic d’adquisició: el 25
de febrer de 1899, una finca amb casa, coneguda com a “Mesón de Asa”, de 16,6 ha de
terreny, a Pere Forment. El 4 de juliol de 1900, finca Pasolas, amb casa i terreny de 89
ha, i una peça de terra a Josep Montaner. El 15 de desembre de 1900, “Can Pardal”,
finca amb casa, comprada a Maria Mitjans. I el 15 d’octubre de 1902, finca “Can Parés”,
de 148 ha, amb dues cases, a Joan Poch.
65. Sobre l’evolució de la baronia entre els segles XIV i XV, vegeu E. Cantarell, M.
Comas i C. Muntaner (ed.) (2011). És un treball transcrit i documentat del diplomatari
de la baronia, salvaguardat pels hereus de la familia Girona.
66. Manuel Girona comprà quatre deveses a Maella i Casp el 1873 directament a
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Posteriorment, el 1877, comprà nou finques més a propietaris particulars
que eren limítrofes a les deveses adquirides abans, amb masos, corrals i
paridores per al bestiar, terra campa i de sembradura, també als termes
de Maella i Casp.67 Finalment, adquirí quatre finques més entre 1901 i
1902, de poca extensió, però també contigües a les anteriors.68 Resta
clar que en l’operació hi intervingueren diversos factors: el baix cost de
la terra, l’oportunitat per a la privatització dels béns comunals per la
Llei de desamortització de Madoz de 1855, que experimentà un període
de vendes especialment intens entre 1868 i 1874,69 i la disponibilitat
de capitals per a portar a terme la inversió. Un interès semblant, com
a bé d’inversió, devia impulsar Manuel Girona a comprar a un particular tres vedats de caça d’aproximadament 20 hectàrees d’extensió a
Villanueva de Gállego, a uns quinze quilòmetres de Saragossa, el 1882.
Posteriorment, entre 1899 i 1900 adquirí 80 hectàrees més contigües
a les anteriors. Aquestes finques apareixen valorades conjuntament en
l’inventari amb un import de 70.115 pessetes, tot i que d’algunes no
se n’especifica l’extensió ni el preu.
Pel que fa a les finques urbanes, entre els béns valorats el 1906,
significaven gairebé el 37 per cent del total del patrimoni, de manera
que ocupaven el segon lloc, darrere dels valors, en el rànquing de
capítols de l’herència de Manuel Girona. En conjunt es tractava de
més de 40 edificis, situats principalment a Barcelona, però també a
Madrid, que incloïen diverses cases i més d’una desena de solars per
edificar (vegeu l’apèndix 24). Segons la cronologia de les compres, a
banda del palau de la plaça de la Mercè adquirit el 1846 i cedit pel
seu pare el 1862, el procés d’adquisició de les finques urbanes s’inicià
a partir de la dècada dels anys 1860, s’intensificà especialment la de
1870, disminuí altre cop als anys 1880 i perdé intensitat a partir dels
anys 1890, tot i que fou un camp d’inversió que mantingué fins als
darrers anys de la seva vida.
l’Estat. Set deveses més les comprà a Miquel Bajet i Francesc Oteo, i estaven afectades
per una hipoteca pels set terminis que restaven per pagar a l’Estat. Les cinc restants les
comprà a Francesc Oteo, en la mateixa circumstància que les anteriors. Les adquisicions
a particulars es protocol·litzaren totes el mateix dia, el 29 de novembre de 1873, pel
notari Joaquim Serra, de Barcelona. AG, notari J. Fontanals i Arater, 1906.
67. Les nou finques comprades el 1877 ho foren el mateix dia, el 31 de gener, i als
mateixos propietaris, Pasqual Pellicer i Rais i Paulina Guiu i Costa, consorts. L’operació,
la protocol·litzà el notari de Maella Pau Pérez i Artigas. AG, notari J. Fontanals i Arater.
68. Les propietats s’adquirien entre el mes de maig de 1901 i el mes de setembre
de 1902 a diferents propietaris particulars: Ramon Navarro, Leopoldo Albesa, Miquel
Frac, Enric Pastor i Tomasa Tudó. AG, notari J. Fontanals i Arater, 1906.
69. Sobre les característiques i etapes de la desamortització dels béns comunals,
vegeu R. Garrabou, J. Sanz (ed.) (1985), p. 193-228.
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Curiosament, la cronologia de les compres ens indica que els
Girona no participaren en una de les primeres i més importants operacions d’especulació immobiliària a l’Eixample de Barcelona, com fou la
que va fer la societat del Crèdit Mercantil. El Crèdit fou un dels bancs
impulsats per Antonio López, marquès de Comillas, constituït el 1863
i que comptà amb la participació de membres de la burgesia catalana
els capitals dels quals tenien orígens indians, com Joan Guëll, Josep
Samà, Manuel Vidal-Quadras o Josep Ferrer i Vidal. Aquesta societat de
crèdit, a banda del descompte d’efectes, el préstec i altres operacions
pròpies de la banca comercial, mostrà molt aviat un gran interès en
els negocis immobiliaris, fins al punt de distingir-se de la resta d’institucions financeres de Barcelona per aquest tipus d’operacions, en un
context en què a la capital catalana coincidiren l’enderrocament de les
muralles, la pressió del creixement urbà i els efectes de l’aprovació del
Pla d’Eixample de Cerdà (1859).70 M. Rodrigo afirma que les operacions
immobiliàries del Crèdit Mercantil en la seva primera etapa empresarial reportaren als accionistes dividends per valor del vint per cent del
capital.71 Es possible que, a títol particular, Manuel Girona adquirís
algunes finques i les revengués posteriorment, però no he trobat cap
constància documental d’aquest fet.
Com totes les conductes de Manuel Girona, les inversions immobiliàries no es poden desvincular del seu context. A banda del palau de
la plaça de la Mercè i del carrer Ample, adquirit en un procés que ja
he descrit, i que fou destinat a residència familiar, cap des les altres
cases que apareixen consignades en la taula de finques urbanes (apèndix 24) no fou utilitzada per la família com a residència; per tant, Manuel
Girona les adquirí com a béns d’inversió. La primera adquisició data
de 1860, quan comprà a dos particulars, Eulogi i Antoni Soler, pare i
fill, una extensió de més de 29.000 m2 a Sant Martí de Provençals, en
un lloc dit Porta de Sant Carles, que constava de diversos magatzems i
dependències, alguns fets construir per Manuel Girona, i travessada pel
ferrocarril de Barcelona a Mataró, que afrontava al sud amb la platja o
litoral. Posteriorment aquesta finca urbana s’amplià amb més terrenys
concedits per l’Estat per reial ordre (1872 i 1875), considerats com a
accessoris. Tenia un valor conjunt de 573.220 pessetes en l’inventari
de 1906, i Manuel Girona no l’adquirí amb l’ànim de revendre-la, atès
que la conservà durant més de quaranta anys.72

70. M. Rodrigo (2000), p. 53-60.
71. Exactament, del 20 per cent el 1864 i del 16 per cent el 1865, just un any
abans de l’esclat de la crisi financera de 1866. M. Rodrigo (2000), p. 55 i 56.
72. Manuel Girona adquirí 29.370 m2 el 27 de novembre de 1860 a Eulogi i
Antoni Soler. AHPB, notari J. M. Planas. Posteriorment, per reial ordre de 22 d’octu-
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Tampoc no comprà per a revendre les dues terceres parts d’una
finca urbana de la Rambla o Pla de la Boqueria, cantonada amb el
carrer de Sant Pau, de 615 m2 i valorada, el 1906, en 244.466 pessetes.
En realitat, aquesta casa la comprà perquè pel sud i l’oest afrontava
amb el Teatre del Liceu i devia preveure que una bona part li seria
adjudicada per la liquidació de la casa Girona, ja que l’adquirí en diverses etapes entre 1866 i 1891 i no la vengué mai.73 Un cas substancialment diferent fou la propietat, en un procés que s’inicià el 1867,
d’unes finques urbanes contigües situades a la ronda de Sant Pere de
Barcelona, números 3 i 5. En realitat, M. Girona comprà un solar el
1867, i tres més el 1875, i hi féu construir els dos edificis, amb baixos
o magatzems, tres pisos d’alçada i un pati central cobert amb una
escala d’accés, d’una superfície aproximada de 800 m2 cadascun i un
valor conjunt de 737.200 pessetes (apèndix 24).74
Si la despesa en inversió de béns immobles en la dècada de 1860
representà el 18,2 per cent del total d’aquest concepte en l’inventari de
1906, en la dècada de 1870 Manuel Girona hi destinà el 45 per cent
de la inversió; de fet, foren els anys de major activitat en aquest tipus
de negoci i es caracteritzà perquè el realitzà majoritàriament fora del
país, en dues operacions especulatives a la capital de l’Estat, amb el seu
germà, Jaume Girona. Tal com explica M. Rodrigo, en aquestes opera-

bre de 1873, li foren concedits per l’Estat 7.750 m2 més i, també per reial ordre de 25
d’octubre de 1855, 329 m2. AG, notari J. Fontanals i Arater. Aquesta finca fou heretada
per Anna Girona i Vidal.
73. Es tractava de les 8/12 parts d’una casa amb soterranis, escales i corredor
dret del Liceu de 400 m2 de superfície mes 215 m2 del soterrani. El segon pis entre
la Rambla i el primer balcó del carrer Sant Pau l’ocupava la societat del Liceu, motiu
pel qual, en compensació, Manuel Girona utilitzava la tercera galeria que donava a la
Rambla. La finca fou adquirida per M. Girona en 1,5/12 part a Jaume Lafont i Lluch
el 3 d’agost de 1866, notari I. Carner; 3,5/12 parts foren adjudicades a M. Girona en
l’escriptura de liquidació de Girona Germans el 8 de maig de 1867, notari I. Carner; 1/12
part per compra a Eusebi Coronas i Alsina, el 24 de novembre de 1875, notari Joaquim
Serra; 1/12 part a Adolf i Antoni Jordà, el 22 de setembre de 1879, notari J. Serra, i
1/12 part a les germanes Serra i Chopitea el 10 de novembre de 1891, notari Joaquim
Dalmau, AHPB. Aquesta casa fou heretada per Manuel Girona i Vidal.
74. En relació amb els solars, segons l’inventari de 1906, M. Girona mantenia
un crèdit litigiós o reclamació judicial contra l’Administració de l’Estat, per un import
de 111.458 pessetes, per motiu que durant molts anys l’Estat decretà i subsistí anotació
preventiva sobre els solars, drets que foren denegats per sentència resolutiva. AG, notari J. Fontanals i Arater. En relació amb els edificis construïts, X. Tafunell indica que
entre els principals promotors d’edificis construïts a Barcelona entre 1854 i 1897, de les
6.694 cases construïdes, el 60% dels subjectes ho fou d’una sola casa, el 12,6% de dues,
i només el 8,3% de tres, el 6,2% de 4 i el 12,8% de cinc o més cases. Manuel Girona
apareix en el registre de X. Tafunell amb tres cases construïdes. X. Tafunell (1994), p. 136
i 148.
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cions a Madrid hi estigueren implicats el Banco de Castilla i Manuel
Salvador López, banquer madrileny i un dels principals contribuents
de la ciutat, que fou soci del marquès de Comillas en una societat civil
anterior, també d’especulació immobiliària, que s’havia fundat el 1872,
per a la construcció de la nova plaça de braus. L’origen del negoci en
què participà M. Girona el 1877 era una companyia creada el 1873 per
José de Salamanca i els seus fills, amb el propòsit de vendre terrenys
per construir el barri que portava el seu nom, per a salvar les hipoteques,
i amb la promesa d’abonar un 12 per cent d’interès per les accions. Tot
i que els Salamanca controlaven el 75 per cent de les accions, la resta
d’accionistes aconseguiren nomenar una comissió liquidadora donada la
insolvència de la companyia, i repartir-se els immobles. Formaven part
de la comissió, a més dels administradors del Banco de Castilla, inclòs
també Jaume Girona, Antonio López i López, Manuel S. López, Guillem
Rolland i Manuel Girona.75 El 12 de juny de 1877 foren adjudicades
a Manuel Girona, als carrers Claudio Coello, Hermosilla, Lagasca i
Ayala de Madrid, cinc cases i un solar per un valor total de 1.952.520
pessetes i una superfície de més de 6.400 m2. Posteriorment, finalitzada
l’operació de liquidació de la companyia, el 16 de desembre de 1878
adquirí per títol de venda, als administradors del Banco de Castilla,
una altra casa de 554 m2 per 376.000 pessetes. Naturalment, algunes
d’aquestes finques afrontaven amb altres de Jaume Girona, que també
va participar en l’operació, i amb uns solars de José de Salamanca, que
fou el gran perdedor en aquest negoci. Desconec l’import del capital
que Manuel Girona desemborsà en la societat, però puc intuir que, en
funció del resultat —més de 7.000 m2 de superfície a l’eixample Madrid
en béns valorats en 2.328.520 pessetes— devia tractar-se d’un negoci
fabulós. En la llista dels adjudicadors dels immobles hi havia tots els
socis de la societat constituïda per Salamanca.76
La gran operació portada a terme a Madrid potser va influir en
la menor activitat immobiliària de Manuel Girona a Barcelona a finals
dels anys 1870. El 1879 només comprà part d’una finca urbana al carrer de la Princesa, adquisició que completà en diverses etapes fins a
1882; es tractava de dues cases, amb botigues i magatzems, de tres i

75. M. Rodrigo (2000), p. 60-62.
76. Les finques pertanyien a M. Girona segons l’escriptura de liquidació, divisió
i adjudicació atorgada per José de Salamanca y Mayol, M. Josefa de Salamanca y Lyvermoore (filla de l’anterior), Guillermo Rolland y Sales, Jaume Girona i Agrafel, Manuel
Salvador López y Díaz, Francisco Sepúlveda y Ramos, Antonio Vinent y Vives i Rafael
Cabezas y Montemayor; notari Rafael de las Casas, de Madrid, 12 de juny de 1877, i
notari Cipriano Pérez Alonso, també de Madrid, 16 de desembre de 1878.
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quatre pisos, que eren contigües, amb una superfície total de 300 m2 i
un import de 177.147 pessetes. En la dècada de 1880, la inversió de
Manuel Girona en immobles urbans experimentà un declivi respecte a
la dècada anterior, ja que hi destinà aproximadament un 20% del total
invertit en finques urbanes (apèndix 24). L’edifici de més valor, 694.828
pessetes, era un immoble de 2.218 m2 que també havia fet construir pel
seu compte, en uns terrenys adquirits entre 1886 i 1890. Es tractava
d’una casa situada al carrer d’Ausiàs March, de Barcelona, a l’illa de
cases que aquest carrer formava amb el carrers de Nàpols i Roger de
Flor. A l’edifici construït per Girona s’hi instal·laren la Guàrdia Civil
i les seves famílies, i es componia de soterranis, baixos, quatre pisos
d’alçada, estables per a 90 cavalls, cuines, safareigs, menjadors, oficines, infermeria i sala de conferències per a oficials. L’Estat no pagà
res per fer ús de l’edifici, i Girona no cobrà mai, tot i que mantingué
una reclamació judicial contra l’Administració en concepte de lloguers,
interessos i abonament de danys i perjudicis, per un import de 27.289
pessetes anuals, des de la data en què es verificà l’ocupació de l’edifici
per la Guàrdia Civil, el 2 de març de 1890.77 També realitzà els anys
1884-1885 dues operacions més a Barcelona: la compra d’una antiga
casa-fàbrica al carrer de l’Arc del Teatre, de 1.541 m2 de superfície, per
150.120 pessetes, i l’adquisició d’una casa i un pati edificat, de 1.161 m2,
al carrer del Comte d’Asalto, per 247.140 pessetes; segurament Girona
adquirí aquestes dues finques perquè estaven afectades per un procés
de venda judicial.78 Posteriorment, comprà dues cases més contigües
a aquestes: una el 1887, de tres pisos, al carrer Comte d’Asalto, de
200 m2, per 63.640 pessetes, i una altra, el 1888, al carrer de l’Arc del
Teatre de 147 m2 i valorada en l’inventari en 29.000 pessetes.79
Aquesta pràctica de comprar edificis pròxims o adjacents, Manuel Girona la mantingué fins i tot en la darrera dècada, el 1890,
quan l’activitat immobiliària fou de menys importància econòmica
—aproximadament el deu per cent de la inversió—, però es caracteritzà
77. M. Girona reclamava la quantitat de 27.289 pessetes anuals o la que fixessin
els pèrits; interposà la demanda el 3 de juliol de 1899, i en la data de la redacció de
l’inventari, el 4 d’abril de 1906, estava pendent de judici al jutjat de primera instància
del districte de la Barceloneta. AG, notari J. Fontanals i Arater.
78. L’antiga casa i fàbrica del carrer de l’Arc del Teatre era propietat de Manuel
i Vicent Torrents i Bruguera i foren adquirides per M. Girona el 20 de desembre de
1884 i el 10 de febrer de 1885. AHPB, notari L. G. Soler i Pla. Les finques del carrer
Comte d’Asalto li foren atorgades pel jutge “en nom i rebel·lia” de Narcís i Teresa de
Castellarnau, el 16 de maig de 1885. AHPB, notari Adelfo Fochs.
79. Alexandre Capdevila i Montull vengué la casa del carrer Comte d’Asalto a
Manuel Girona el 13 de gener de 1887. AHPB, notari J. Fontanals i Arater. Josefa Mayolàs
i Yllà li vengué la de l’Arc del Teatre el 10 d’octubre de 1888, notari J. Fontanals i Arater.
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per l’adquisició d’un major nombre de finques, la compra de solars i
l’interès per altres barris o districtes més allunyats del centre de Barcelona. Com que el factor determinant de la inversió era preservar la
fortuna familiar per mitjà de la formació d’un patrimoni immobiliari,
convé recordar que durant aquests anys Manuel Girona destinà gairebé
un milió de pessetes a les obres de la catedral de Barcelona, fet que
devia estar relacionat amb la tendència a la baixa de la inversió en
béns immobles. Continuà, igual que en les dècades anteriors, preferint
finques molt pròximes o contigües les unes amb les altres, com una
casa de quatre pisos al carrer de l’Arc del Teatre, de 440 m2, valorada
en 71.640 pessetes, que s’afegia a les dues que ja posseïa en el mateix
indret més un solar i magatzem molt pròxim, al carrer de l’Om, adquirit el 1888; quatre cases al carrer d’en Cirés comprades la primera
el 1885 i les altres tres entre 1890 i 1896, amb un valor conjunt de
181.700 pessetes, i també dues cases, adquirides el mateix dia, a la
plaça de la Llana valorades en 134.453 pessetes, que afrontaven amb
les que ja posseïa al carrer de la Princesa (apèndix 24).80
Aquesta dècada també es caracteritzà pel fet que Girona es convertí
en propietari d’alguns solars per edificar per títol de cessió i transferència, com fou el cas de tres terrenys situats entre l’antic Portal de
l’Àngel i la Torre Canaletes, és a dir, a la plaça de Catalunya, d’una
superfície total de 2.570 m2, més la propietat d’un cens que hipotecava 10.200 m2 (més d’una hectàrea!) també a la plaça de Catalunya o
antic Portal de l’Àngel, amb un valor conjunt a l’inventari de 156.666
pessetes.81 A banda d’aquests terrenys, comprà també un solar per
edificar a l’esquerra de l’Eixample, al carrer d’Aragó, en l’illa formada
pels carrers de Balmes, València i Rambla de Catalunya, de 1.750 m2;
dos solars més, un al xamfrà Consell de Cent-Bailén, de 721 m2, i un
altre, contigu a una casa, de 600 m2 al xamfrà Bailén-Casp; i un altre
al carrer de l’Om també amb una casa, de 720 m2. No consta en l’in80. Les cases del carrer d’en Cirés Manuel Girona les comprà a diversos propietaris el 16 de desembre de 1885, el 3 de març de 1890, el 18 de novembre de 1892 i
el 16 de març de 1896; totes es componien de baixos amb botigues i magatzems, i tres
i quatre pisos. La que adquirí el 1885 tenia un cabal d’aigua continu que fou comprat
per M. Girona el 26 de maig de 1887 a la Societat General d’Aigües de Barcelona. AG,
inventari de 1906, notari J. Fontanals i Arater. Les cases de la plaça de la Llana, compostes de baixos i quatre pisos, foren adquirides a Rossend i Joan Fàbregas el 19 d’abril
de 1890. AHPB, notari Antoni Vehils.
81. El cens, valorat en 116.666 pessetes, era el de major importància econòmica
del total de 27 censos registrats en l’inventari de Manuel Girona, i li fou cedit el 1872
per Bonaventura Coronas, notari J. Serra, AHPB. Dels terrenys, dos foren cedits per
Dolors Giralt el 4 de desembre de 1897, i el tercer, per Evarist López el 2 de maig de
1899, notari J. Fontanals i Arater.
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ventari que fes edificar cap construcció en aquests terrenys. També,
en la mateixa dècada, s’interessà per invertir en terrenys que estaven
afectats per processos d’endeutament, com fou el cas de vuit finques
situades a Montjuïc, d’una extensió total de 15.835 m2, per edificar i
valorades en 148.320 pessetes, que foren adjudicades en subhasta a
Manuel Girona, perquè era cessionari d’uns crèdits que Ramon Comas
tenia contra Joaquima Fabrés, propietària dels terrenys.82
Finalment, als anys 1890 Manuel Girona s’interessà per finques
urbanes pròximes a Barcelona, ja fos a Gràcia, Sant Gervasi, Sants
o Sarrià. Entre 1894 i 1898 comprà dues cases a Gràcia, amb pati
i jardí, una de les quals era contigua a una finca rústica amb una
torre que adquirí posteriorment, el 1898, i que tenia una extensió de
2,6 hectàrees.83 Posteriorment, entre 1897 i 1903, ja als darrers anys
de la seva vida, adquirí en un procés de venda judicial dos edificis a
Sant Gervasi que formaven en realitat una sola finca de 975 m2, i a
Sants una casa de 634 m2. Pel que fa a la finca de Sarrià, dita Casa
Senillosa, de 2,4 hectàrees, la comprà a la comunitat de religioses de
Sant Agustí de Barcelona el 1897 per 55.000 pessetes, però les pagà en
realitat a Arcadi Pujol de Senillosa, antic propietari de la finca i a qui
les religioses no havien satisfet l’import total de la propietat. Aquesta
finca era pròxima al Parc Girona de Sarrià.84
En conjunt, les finques urbanes adquirides per Manuel Girona des
de finals de la dècada de 1860 fins a 1903, i que constituïen aproximadament el 37 per cent del total del seu patrimoni, estaven formades
per uns quaranta edificis i uns deu solars per edificar que sumaven
una superfície aproximada d’11 hectàrees, la meitat de les quals eren
82. Les vuit finques pertanyien a Joaquima Fabrés com a hereva universal de
Jaume Grasses, i foren adjudicades a M. Girona el mateix dia, el 24 de novembre de
1896, en mèrits del judici de Girona contra Fabrés pels crèdits que contra aquesta tenia Ramon Comas. Notari M. Larratea i Catalán, AHPB. Manuel Girona ja posseïa un
terreny per edificar a Montjuïc de 226 m2, que li pertanyia pel sorteig celebrat el 31 de
juliol de 1850 de la dissolta Cia. Agrícola Catalana, a la qual succeí la Societat Crèdit
Agrícola Català, sense que existeixi títol d’aquesta adquisició. AG, notari J. Fontanals
i Arater, 1906.
83. La finca rústica pròxima a la casa adquirida el 1897, anomenada Torre Xipreret, es componia d’una casa-torre amb dos pisos, celler, cavallerisses, quadra, dipòsits
d’aigua, pous, i terres plantades de vinya, terra campa i hort; estava voltada tota d’una
tàpia i podia servir-se de l’aigua d’una font. Al moment de la compra estava arrendada
durant deu anys (1895-1904) pel preu de 2.500 pessetes anuals. Tenia una superfície de
26.751 m2. Tot i que consta a l’inventari amb un valor de 23.400 pessetes, fou adquirida
per Manuel Girona el 12 d’agost de 1898 per 91.750 pessetes, de les quals 51.250 es
destinaren a un crèdit hipotecari.
84. La finca fou adquirida per Manuel Girona el 10 de juny de 1897. AHPB,
notari J. Fontanals i Arater.
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a Madrid. Pel que fa a la propietat rústica, més minoritària, significava
el 5 per cent del patrimoni i la superfície total era de 8.750 hectàrees,
de les quals 5.300 eren les deveses i finques de Maella i Casp, i 2.200
de la baronia d’Eramprunyà, i junt amb el Château d’Arné constituïen
més del 60 per cent del capital en patrimoni rústic. Aquesta conducta
inversora en béns immobles diferia molt de la que havia mantingut
el seu pare. Manuel Girona començà a acumular un gran patrimoni
immoble després de la liquidació de la casa Girona, la companyia comercial amb què s’havien articulat tots els negocis, industrials, mercantils i financers, però també en plena conjuntura de crisi general.85 La
propietat rústica, sense descuidar els rendiments, i sobretot la urbana,
per les expectatives de guanys, eren principalment objectes d’inversió
segura, que esdevingué especialment intensa cap a finals de 1870 i durant els anys 1880, quan Manuel Girona intuïa que havia fet fallida el
model econòmic de les dècades anteriors. Segons l’inventari de 1906, les
dues terceres parts de la seva herència es basaven en béns immobles,
majoritàriament urbans, deute de l’Estat i accions del Banc Hispano
Colonial, que perseguien la maximització dels beneficis i la seguretat
de la inversió. Aquest tipus de conducta no estigué exempta de factors
privats —circumstàncies particulars com l’avançada edat de Manuel
Girona cap a finals de segle, o l’escassa activitat en els negocis de la
seva descendència—, però cal tenir present que no operà al marge del
context històric, perquè la inestabilitat econòmica derivada de la crisi
dels anys 1860 havia esborrat definitivament els mitjans d’enriquiment
en les circumstàncies que ho havia possibilitat la casa Girona.

85. Segons X. Tafunell, l’activitat constructora a Barcelona durant la segona
meitat del segle XIX semblava regida per una pauta contracíclica respecte a la indústria.
La comparació de les sèries de construcció, amb els índexs de producció industrial d’A.
Carreras, indiquen, no sempre, però sí majoritàriament, tendències de moviment invers
a causa del fet que “la inversió devia afluir al sector quan es produïa una recessió industrial (…) l’estalvi es desviava cap a la construcció quan la indústria s’enfrontava a
dificultats” i que, a la vegada, les variacions en la sèrie de construcció també s’explicaven per les fluctuacions en sentit invers de les taxes de rendiment del deute públic. X.
Tafunell (1994), p. 184 i següents.

CONCLUSIONS

El segle XVIII començà malament per al Principat. La Guerra de
Successió, una guerra dinàstica que enfrontà els Borbó i els Àustria per
la Corona espanyola, fou devastadora per al país: canvià la fisonomia de
les ciutats, disminuí la població, arruïnà l’economia i, amb la derrota,
Catalunya fou tractada com un enemic vençut. L’aplicació del Decret
de Nova Planta acabà amb les institucions centenàries i les llibertats
que havien configurat el país. Enmig de la confusió i el caos, el 1714,
amb la caiguda de Barcelona, els contemporanis no podien imaginar
com es perfilaria el futur. Crida l’atenció dels historiadors el fet que,
malgrat les adversitats, lentament, el país s’anés recuperant i que, en
acabar el segle XVIII, Catalunya hagués experimentat un creixement
econòmic i demogràfic de gran vitalitat. Barcelona, Reus i Lleida, en
aquest ordre, esdevingueren els centres de més intensa activitat de la
geografia catalana. La influència que exerciren en aquest model de
creixement els mercats regional, peninsular i colonial és inqüestionable,
com també ho és que el país avancés cap a una nova etapa de desenvolupament que, com en els països davanters europeus, culminaria al
segle XIX amb la Revolució Industrial.
En aquest context, els homes de negocis que protagonitzaren
l’impuls econòmic hi estigueren implicats amb molt diverses formes
d’activitats. En concret, i sense cap mena de dubte, els Girona constitueixen l’exemple de major significació del Principat: durant els anys
centrals del segle XIX, els més decisius del procés d’industrialització
catalana, esdevenen el principal grup inversor, la primera casa de comerç, i són els primers en el rànquing del negoci d’efectes financers i
els principals protagonistes de la Llotja de Barcelona. Funden el primer
banc privat d’emissió, el Banc de Barcelona, i modernitzen el sistema
bancari; construeixen la línia de ferrocarril de Barcelona a Saragossa,
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que enllaça l’actiu litoral català amb territoris interiors de la Península,
i la de Barcelona a Granollers, part d’un projecte més ambiciós que
pretén arribar fins al carbó de les mines de Sant Joan de les Abadesses; projecten i realitzen les obres del Canal d’Urgell, per convertir en
terres de regadiu desenes de milers d’hectàrees desèrtiques; primer des
de la casa Girona i després a títol individual, impulsen i participen
en la creació de més de setanta empreses; també construeixen ponts
i carreteres i, a la capital catalana, edifiquen la Universitat, el Teatre
del Liceu i paguen la façana neogòtica de la catedral de Barcelona.
El paper de les actituds empresarials en el ritme del creixement
econòmic espanyol de la segona meitat del segle XIX ha estat motiu
de controvèrsia historiogràfica. Des de la interpretació que, dins un
marc més general, Jordi Nadal va fer sobre la Revolució Industrial a
Espanya,1 economistes i historiadors han polemitzat sobre les estimacions de la producció industrial, el retard agrícola o les conductes de
la classe empresarial.2 Des de perspectives diferents, i amb vehemència, s’ha atribuït la responsabilitat del retard econòmic espanyol a la
capacitat dels empresaris —fonamentalment als cotoners catalans i els
siderúrgics bascos—, que amb les seves pràctiques haurien forçat una
política econòmica que deslliurà el mercat peninsular de la competència
estrangera, perjudicant així els interessos generals d’Espanya.3 G. Tortella, tot i que reconeix l’existència de “notables empresaris” durant el
Vuit-cents, assegura que foren “figures purament locals, l’obra dels quals
no transcendí (...) més aviat administradors que innovadors arriscats”
i amb “aversió al risc”.4 L’anàlisi de la realitat històrica no sustenta
aquest argument interpretatiu que acusa els homes d’empresa d’actuar,
a la llarga, fins i tot contra els seus propis interessos: els Girona esdevingueren un cas paradigmàtic de dinamisme capitalista, sense cap
rastre de paràlisi empresarial, amb les conductes i estratègies pròpies
de la nova classe social, la burgesia, emergent també en els països
més avançats d’Europa. Tanmateix totes les actituds humanes estan
condicionades per l’entorn, és a dir, pel medi geogràfic i pel context
històric. Les estratègies matrimonials, les relacions familiars i professionals, la participació en els òrgans de poder, la formació del patrimoni,
l’evolució de les activitats empresarials i la presència en institucions

1. J. Nadal (1975).
2. A. Carreras (1983) (1990); L. Prados (1988) (1992); J. Nadal (1987); J. Nadal
i C. Sudrià (1993); J. Palafox (1991); P. Fraile (1991); G. Tortella (1994).
3. Per a la crítica a la naturalesa i els fonaments d’aquest model interpretatiu,
vegeu J. Nadal i C. Sudrià (1993).
4. G. Tortella (1994), p. 189-193.
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públiques i privades ofereixen múltiples informacions sobre els trets
característics d’aquesta nova classe social i de la seva evolució.
En el cas concret dels Girona, que esdevenen membres de la
gran burgesia catalana del segle XIX, l’anàlisi del procés de formació
comença al segle XVIII a Tàrrega, una vila de la Catalunya interior.
Amb una antiga tradició comercial des de l’època medieval, després
dels anys de desfeta causada per la guerra de Successió, durant el
Set-cents Tàrrega experimenta una prosperitat econòmica important
que atrau individus provinents de comarques o terres més llunyanes,
també dedicats, com els Girona, a les activitats comercials. El 1748,
amb motiu de contraure matrimoni, Gaspar Girona, fill d’un pagès,
però també negociant, de la Selva del Camp —municipi que es troba
sota la influència directa de la ciutat de Reus— es desplaça a Tàrrega
i estableix un contracte de “companyia” amb el seu sogre, botiguer de
teles com ell, que és el punt de partida d’una trajectòria d’especialització progressiva en les activitats comercials. Des de la botiga situada
a la plaça Major de la vila, davant de l’església parroquial, el besavi
de Manuel Girona porta a terme un ventall molt ampli d’activitats:
venda al detall d’articles regionals, però també peninsulars i colonials
que arriben als mercats de Barcelona i Reus; venda a l’engròs de productes agraris —gra i bestiar— que són la base de l’economia de les
comarques lleidatanes; préstec de diners a particulars; compra i venda
de béns immobles afectats per processos d’endeutament… A banda de
la progressiva especialització professional, els guanys del negoci van
consolidant la formació del patrimoni familiar.
Al llarg del segle, la integració en el nou escenari d’actuació es
reforça per mitjà d’enllaços familiars i professionals. Els Girona, igual
que altres famílies de la vila dedicades a activitats mercantils installades abans, estableixen relacions de parentiu i de negocis que, en el
context de canvi social i creixement econòmic, resulten especialment
beneficioses: són un mecanisme d’especialització professional, però
també de consolidació en l’escala social i econòmica. Els lligams amb
els Castelltort primer, i amb els Targa després, asseguren la formació i
concentració de capital evitant la dispersió professional dels seus membres, i afavoreixen l’establiment de relacions entre els qui participen en
els negocis de la vila. La xarxa de relacions s’alimenta i es consolida en
l’esfera de poder municipal. A Tàrrega, la constitució del grup dominant, per la manca de nobles residents, s’articula per criteris d’índole
econòmica. Ja es tracti de càrrecs designats per l’Audiència, com els
d’extracció popular, els membres més destacats dels Girona, dels Targa
i dels Castelltort van formar part de l’Ajuntament. La presència en la
jerarquia municipal té poderosos atractius econòmics, com el control
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dels arrendaments públics i la gestió dels ingressos municipals. En la
generació següent, Josep Antoni Girona —avi de Manuel Girona— es
casa amb la filla de Ramon Targa, comerciant de la vila especialista
en els arrendaments, adjudicatari individual, durant dècades, de les
subhastes públiques, que gràcies a la garantia de la seva fortuna esdevé
col·lector del cadastre, de l’Ajuntament i de l’Església. Tot fa pensar
que no actuava sol. Tot fa pensar, també, que ens trobem davant d’una
mecanisme d’acumulació primitiva de capital.
Els Girona, en la segona meitat del segle XVIII, combinen operacions
rellevants —arrenden béns i drets públics i privats i realitzen activitats
financeres amb instruments de crèdit com els censals— amb la pràctica
de l’intercanvi de productes a la botiga —teles importades, espècies,
articles de l’economia regional…—, i també compren i venen finques
rústiques i urbanes. La progressió del patrimoni familiar, l’increment
de les activitats registrades pels notaris, la presència en els llibres d’actes municipals, els dots de les noies de la família, són elements que
il·lustren com els Girona coneixen uns anys de prosperitat econòmica
que els situen a la vila entre el grup de famílies benestants. Però a
la darrera dècada del Set-cents es desencadena al país un procés de
crisi general. Les guerres contra França i Anglaterra afecten el comerç
internacional, i les dificultats econòmiques els intercanvis peninsulars i
regionals. Aquest context, de guerra i de crisi, és desfavorable per als
negocis. Per afrontar les contrarietats, s’intenta reestructurar la botiga
de teles de Tàrrega, eix de tots els negocis, per mitjà d’un crèdit amb
l’Església. Però la persistència de les adversitats fins ben entrat el segle
XIX obliga els Girona a fer front al procés d’endeutament per mitjà de
la venda de part del patrimoni, fet que coincideix cronològicament amb
algunes dificultats econòmiques particulars i amb la decisió —potser
per causa d’això— d’enviar el primogènit, Ignasi Girona i Targa, a
Barcelona per a seguir, com el seu germà Ramon, estudis de comerç.
El pare es ven algunes finques per pagar la manutenció dels nois a la
ciutat, però aquest és tot el capital. O no, perquè a Barcelona Ignasi
Girona hi porta l’experiència professional adquirida per tres generacions de la família a Tàrrega, que li permet començar un camí diferent,
més audaç, en un escenari nou i dins un marc de relacions socials i
econòmiques canviants.
Els primers anys d’Ignasi Girona a Barcelona es caracteritzen,
bàsicament, per dos fets paral·lels: la formació de la seva família i
la realització d’operacions comercials aparentment modestes —arrendaments, descompte de lletres, comercialització de productes, avituallament a l’exèrcit, adquisició de paper del deute i compra de béns
desamortitzats— que són l’origen d’un procés d’acumulació de capital
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i de promoció social. Es casa dos cops, amb les filles d’un rellotger, i
comença un procés de consolidació del grup familiar que resulta força
complex, ja que també implica relacions de negocis i amistat amb socis
i col·laboradors. L’ocupació de Barcelona per l’exèrcit de Napoleó representa un impàs, durant el qual la família es trasllada temporalment
a Tàrrega, però sense que Ignasi abandoni les activitats comercials.
De nou a Barcelona, als anys 1820 el trobem actuant amb un grup
reduït de socis —no més de deu persones— amb els quals comparteix
diverses activitats, perquè ara els negocis són de més volada. D’aquests
amics i socis, alguns, com ell, tenen relació amb l’Urgell i altres comarques lleidatanes. El model de col·laboració es fa de paraula, i no
totes les operacions comercials passen per notari. Vist l’import d’alguns
negocis, els beneficis deuen resultar importants; tanmateix els millors
guanys no són d’índole econòmica, perquè aquesta pràctica d’actuar
plegats procura informació sobre els mercats, les expectatives de preus,
l’estat de les subhastes... Els facilita informació sobre aquells en qui han
delegat assumptes diversos, els moviments de les tropes i les condicions
de camins i carreteres per on han de circular els articles d’intercanvi,
sobretot gra, un dels productes que comercialitzen a la Llotja i fruit
dels negocis d’arrendaments que comparteixen. Aquest model de collaboració entre amics i socis té èxit perquè, a escala nacional, fer de
comerciant és un assumpte complex. És en aquesta etapa vital que el
pare de Manuel Girona va perfeccionant l’ofici que —gràcies al pare i
l’avi— havia après a Tàrrega, a la vegada que traspassa —potser encara
sense saber-ho— un escenari de canvis estructurals.
Passar d’un món regit per un marc feudal a un de relacions capitalistes va resultar complicat per a Ignasi Girona i Targa, molt més
del que podia intuir o imaginar. Per causes polítiques i econòmiques
les dues primeres dècades del segle XIX generen unes condicions duríssimes per a fer negocis i, en conseqüència, una perspectiva molt
incerta per als contemporanis. Els conflictes d’Espanya amb França
i Anglaterra modifiquen la naturalesa dels intercanvis comercials que
han articulat el desenvolupament econòmic del segle XVIII, durant el
qual a Tàrrega els Girona s’han especialitzat professionalment. Amb
la crisi del tombant de segle Catalunya inicia un canvi de model de
relacions comercials. La pèrdua de les colònies obliga a reorientar-se
cap al mercat peninsular i, en l’àmbit exterior, els circuits comercials
esdevindran progressivament atlàntics. En aquest context d’incertitud,
a Barcelona, Ignasi Girona i els seus socis perceben els esdeveniments
polítics com a adversos. En l’enfrontament entre absolutisme i liberalisme, la mort de Ferran VII desencadena la primera guerra carlina. Als anys 1830 el conflicte armat destorba els negocis i el suport
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al liberalisme, pel dinamisme econòmic que es viu a Catalunya, està
relacionat amb la necessitat d’acabar amb els obstacles que dificulten
el comerç. En plena guerra la correspondència familiar diu que els
mercats “estan molt freds”, que “si no s’ataca els cabals del clergat,
costarà molt sufocar les rebel·lions”, que si a la reina regent “li repugna donar suport al liberals, no hi haurà pau ni seguretat”. Això no
exclou que com a arrendatari d’antics drets senyorials Ignasi Girona
actuï d’intermediari d’aquest comerç que ara les guerres paralitzen. Els
productes dels arrendaments, bàsicament blat, es comercialitzen a la
Llotja de Barcelona, i Girona comparteix el negoci amb els seus socis,
principals protagonistes del mercat a l’engròs. S’entén que, després de
la crisi que ha afectat els sectors més dinàmics de l’economia catalana
del Set-cents, Ignasi doni suport a un canvi polític de signe liberal, a
la vegada que revela una capacitat extraordinària per adaptar-se, plena
de dificultats, però difícilment factible sense el bagatge professional
acumulat durant el segle XVIII.
L’intercanvi de mercaderies a l’engròs, que porta a terme durant
la primera meitat del segle XIX, inclou els principals productes que
circulen per les xarxes del comerç peninsular i de llarga distància des
de Barcelona: blat, farines, sucre, cacau, espècies, aiguardent i cotó en
floca. Però, paral·lelament a l’intercanvi de mercaderies —i a l’arrendament de drets senyorials—, Girona també practica altres activitats.
L’economia catalana avança pel camí de la Revolució Industrial i els
anys 1820 estableix a casa seva una fàbrica de pintats d’indianes, quan
el tèxtil, amb la introducció del vapor i la importació de cotó en floca,
esdevé el sector líder del procés industrialitzador. L’edifici fabril installat al pati de la residència familiar, al carrer Més Baix de Sant Pere, el
dirigirà el seu soci, Jaume Selvas, que s’encarregarà del seu “maneig
total”, i del treball de “compondrer los colors”. Als anys 1830, quan
es prorroga la societat, la gestió del negoci la porta Ramon Girona,
germà d’Ignasi, perquè aquest “per raho de altres negocis propis” no
pot atendre els de la fàbrica. Està clar que, malgrat aquest assaig,
la indústria no esdevindrà per a Ignasi Girona el seu àmbit d’especialització. El que es proposa, a Barcelona, és portar la pràctica de
comerciant a la perfecció.
Segons dedueixo dels documents, els guanys comercials es canalitzen cap al préstec de diners. A manca d’un sistema financer organitzat,
els capitals obtinguts en els arrendaments, l’avituallament a l’exèrcit
i la comercialització de productes s’adrecen al mercat d’instruments
de crèdit. Per les seves característiques, operacions com el descompte de
lletres i altres efectes endossables resulten especialment atractives perquè
Ignasi Girona actuï com a prestador: avança diners amb la compra,
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majoritàriament, de lletres de canvi que després recupera amb la revenda, ja sigui enviant-les a una altra plaça o bé cobrant-les. Tot i que
en no disposar de la comptabilitat de la casa Girona no puc determinar
quina proporció del negoci dels instruments financers era resultat de
les necessitats del comerç majorista que practicaven els Girona, sí que
sé que les lletres de canvi els permeteren actuar com a banquers. Per
mitjà d’aquest mecanisme la casa Girona s’especialitzà en el préstec
de diners; a mitjan segle se situà en el primer lloc entre els principals
operadors del mercat de lletres de Barcelona, es mantingué en el punt
més alt i, contràriament a la tendència general, s’hi consolidà amb una
presència continuada. A banda del volum creixent del negoci, aquestes
operacions permeteren articular i nodrir una xarxa de corresponsals a
Espanya —Madrid, Sevilla, Cadis…— i a Europa, atès que a mesura
que avançava el segle els Girona optaren per una progressiva internacionalització de les places: Londres, Liverpool, París, Marsella, Bordeus,
Hamburg i Gènova contribuïren a reforçar, per mitjà dels agents, les
xarxes que necessitaven per a vertebrar la seva activitat financera. És
a dir: tenir informació sobre equivalències monetàries, sobre la solvència dels implicats i sobre el sistema jurídic que regia les activitats
comercials d’altres països.
Però, a més del negoci de les lletres, Ignasi Girona també compra deute de l’Estat i realitza operacions de préstec a particulars amb
garanties hipotecàries. Els censals i els debitoris li procuren rendes i
finques rústiques i urbanes, ja que, en cas d’insolvència, cal cedir els
béns hipotecats al prestamista. No és l’únic mecanisme pel qual el
préstec es converteix en patrimoni. La possibilitat de canviar paper de
l’Estat devaluat per béns afectats per les lleis desamortitzadores procura a Girona la possibilitat de dirigir les inversions cap a la propietat
agrària, un mercat liberalitzat pel nou marc legal. Però no cal forçar
les deduccions: la formació del patrimoni rústic no obeeix només a
aquestes oportunitats avantatjoses, sinó que es deu a la seva experiència
en la comercialització de productes agraris, que l’ha convençut de la
possibilitat d’obtenir bons rendiments amb el conreu de la terra. Mogut
per aquesta convicció, Ignasi Girona recupera l’antiga idea d’un canal
de reg, capaç de transformar l’agricultura de les comarques lleidatanes.
Serà el Canal d’Urgell, de 144 quilòmetres de longitud, que construirà
completament la casa Girona, i hi implicarà tots els seus membres amb
una participació del trenta per cent del capital social.
L’any decisiu en la trajectòria professional dels Girona és el 1839,
quan Ignasi funda la societat comercial coneguda com la casa Girona,
amb el propòsit d’incorporar progressivament els seus fills en el negoci
familiar. Casa i família tenen per a ell una relació simbiòtica. El capital
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inicial l’aporta exclusivament el pare, i ho fa a compte dels drets de
legítima que als nois els corresponguin quan es casin. Les particulars
circumstàncies vitals de Joan, el primogènit, amb un periple de formació com a tècnic industrial pels països més avançats d’Europa, fa
que la direcció real de la companyia comercial l’assumeixi l’altre fill,
Manuel, que des de l’adolescència ha acompanyat la pràctica comercial del seu pare i n’ha après tal com el pare havia après dels seus
ascendents. Aquesta és l’única escola de negocis de Manuel Girona.
Ha presenciat, des de molt jove, com Ignasi Girona i els socis que li
fan costat, autèntics primers protagonistes de la Revolució Industrial
a Catalunya, s’adaptaven a unes estructures socials i econòmiques en
estat de transformació, prenent-hi un protagonisme indiscutible.
La casa Girona comença la seva trajectòria, en relació amb les
companyies que es funden durant aquells anys a Barcelona, com una
empresa mitjana. Aviat, però, deixa de ser-ho, per anar ascendint fins
a trobar-se situada al capdavant de les grans companyies catalanes.
En l’èxit cal reivindicar el lideratge del pare mantingut fins al 1855,
l’any en què aquest darrer decideix implicar en el negoci els seus fills,
previ repartiment entre tots ells del capital comercial. Al llarg dels
seus vint-i-cinc anys d’existència la casa Girona es va convertint en la
base del model d’acumulació dels Girona i en l’element clau del seu
èxit econòmic i social. En relació amb el conjunt de la gran burgesia
catalana, un total de nou persones de la mateixa família esdevenen,
entre 1815 i 1866, el major grup inversor de Catalunya, és a dir, el
principal grup accionista del país, en una etapa cronològica decisiva
per al finançament del procés d’industrialització del Principat, i en una
posició molt allunyada dels qui els segueixen en el rànquing dels majors
accionistes. El model d’inversió que practica la casa Girona en aproximadament mig centenar d’empreses s’executa a ritmes diferenciats: una
primera etapa més moderada fins a 1850, i una de gran magnitud fins
a 1866. Això s’explica per les variacions que, d’ençà de la construcció
de la línia de ferrocarril de Barcelona a Granollers, es produeixen en
el seu model inversor. A grans trets, la primera etapa està representada
pel predomini del comerç, les finances i els transports no ferroviaris,
amb una presència només discreta de la indústria. En la segona, en
canvi, els grans protagonistes són el ferrocarril, les carreteres, el Canal
d’Urgell i aquelles indústries vinculades directament a la construcció
de la xarxa ferroviària —mines i metal·lúrgia—, autèntic sector estrella de
la casa Girona.
La participació de la casa Girona com a companyia inversora,
concessionària i constructora de la línia ferroviària es materialitza en
dos projectes: la companyia del Ferrocarril del Nord, dissenyada entre

ELS GIRONA. LA

GRAN BURGESIA CATALANA DEL SEGLE XIX

253

Barcelona i Granollers, amb la possibilitat de continuar fins a França
—per l’esperança d’abastir d’hulla la demanda del Principat, sempre
captiva de les importacions britàniques—, i la línia de ferrocarril de
Barcelona a Saragossa. La correspondència familiar indica amb quin
afany els Girona s’avancen a aquest darrer projecte, com ajusten el
pressupost i com, un cop iniciada la construcció, s’apliquen a complir
els terminis per fer factible l’explotació. Tanmateix res de tot això no
serveix per a vèncer les limitacions del mercat de valors de Barcelona,
que la falta de rendiments de la línia fa impossible de sostenir. La
pressió de la demanda de crèdit d’aquells anys esgota les possibilitats,
limitades, del mercat financer, i factors nacionals i internacionals fan
que la crisi esclati i es declari especialment agressiva a Catalunya que,
a diferència d’altres països europeus, ha finançat amb capitals exclusivament autòctons el seu traçat ferroviari. Manuel Girona pressent la
proximitat de les dificultats i, abans que la crisi es desencadeni, decideix
posar punt final a la societat familiar que, en el moment de tancar, tot
i la quantia dels guanys, té gairebé el vuitanta per cent dels seus valors
en companyies ferroviàries. La liquidació de la casa Girona després
de vint-i-cinc anys d’activitat representa el final d’un model d’inversió
i el principi d’un altre, en el qual els germans Girona inicien camins
individuals, però no sempre separats, en l’àmbit econòmic. No són els
únics canvis: tancada la casa comercial, que tanta influència ha exercit
en el destí dels Girona, alguns membres de la família modifiquen les
disposicions testamentàries, no tan sols perquè el repartiment del capital incrementa les fortunes, sinó perquè entenen que cal reescriure les
relacions familiars. A banda de l’èxit econòmic, des de 1839 fins a 1867
la realitat del país s’ha transformat i les expectatives de la continuïtat
familiar resulten sensibles a aquesta transformació.
El tancament de la companyia coincideix cronològicament amb
l’any de la mort del pare. Ignasi Girona i Targa, que havia passat la
infància i l’adolescència a Tàrrega, havia estat testimoni de la descomposició d’un món regit per centenàries estructures feudals i del
renaixement d’un de relacions capitalistes. Quan va morir sobtadament
a Barcelona als vuitanta-cinc anys, havia vist més canvis al país que
cap generació anterior. Tot i les crítiques circumstàncies que la casa
fundada per ell va haver de sortejar, gran part de l’èxit econòmic i els
bons resultats professionals cal atribuir-los al seu fill Manuel, autèntic
executor del projecte. Però mentre dirigeix la companyia familiar Manuel Girona mai no actua sol. Jaume Girona, establert a Madrid des
dels divuit anys per decisió del seu pare, esdevé una peça clau en el
complex engranatge de la casa Girona. Cal obtenir concessions, tramitar
subvencions i resoldre tràmits burocràtics que Jaume gestiona amb pro-
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fessionalitat i diligència per a la casa de Barcelona; tot plegat li procura
un bagatge que el converteix en un gestor expert per a moure’s a la
capital espanyola: es relaciona amb els principals inversors madrilenys,
coneix les oportunitats de les transaccions econòmiques, freqüenta els
cercles dels qui practiquen la política i, a més de fer els seus propis
negocis, comunica les seves impressions a Barcelona. L’aportació de
Jaume és valuosa perquè els Girona negocien amb deute de l’Estat i
la casa Girona s’ocupa d’importants obres públiques. Però també ho
és la del seu germà Ignasi Girona, que es converteix en la mà dreta
de Manuel des de la seva incorporació, als vint-i-cinc anys d’edat, a la
companyia comercial. Comença amb un sis per cent de participació
en el capital i se situa aviat en el segon lloc fins a controlar el trenta
per cent de la companyia familiar.
Amb tot, la responsabilitat de Manuel Girona com a director
mai no es qüestiona. De fet, des de molt jove, demostra una gran
perspicàcia empresarial quan el 1845 funda el Banc de Barcelona —el
primer banc privat d’emissió— i modernitza el sistema bancari. La
joventut de Manuel no és cap obstacle per a una empresa tan ambiciosa: el banc compta, com a mínim, amb els prestigi i la confiança
que durant gairebé mig segle s’ha guanyat el seu pare fent negocis a
Barcelona. Dins el marc de creixement de l’economia catalana, la política monetària deflacionista de l’Estat limita la tendència expansiva
del Principat, fet que explica que Manuel Girona, a més de la creació
del “seu” banc impulsi i doni suport a altres iniciatives financeres,
com és el cas de la Catalana General de Crèdit. A banda de la llarga
trajectòria del Banc de Barcelona, estudis molt recents han examinat la
contribució inqüestionable de l’entitat al desenvolupament econòmic de
Catalunya durant el segle XIX, el seu model d’actuació durant les crisis
financeres, i també la importància de la direcció del banc per Manuel
Girona fins a la seva mort el 1905. El Banc de Barcelona, que havia
estat el primer banc privat de l’Estat amb dret d’emissió de bitllets,
només sobrevisqué quinze anys al seu fundador. El desembre de 1920
presentà la suspensió de pagaments. Curiosament, uns mesos abans,
havia mort d’accident un dels seus accionistes més il·lustres, Manuel
Girona i Vidal, l’hereu de Manuel Girona.
El tancament definitiu de la casa Girona el 1867 va portar els
membres de la família a ocupar-se d’altres activitats. Manuel té diferents
interessos i en l’àmbit econòmic canvia el seu comportament. Cerca
espais d’inversió diferents, de baix risc, de rendiments assegurats i,
si pot ser, d’alts guanys. Compra deute de l’Estat i participa com un
dels majors accionistes en el Banc Hispano Colonial, l’entitat financera que, impulsada per Antonio López, marquès de Comillas, aple-
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ga aquells que tenen en comú l’origen indià dels seus capitals i que,
per la seva peculiar activitat, actua com a prestamista privilegiat de
l’Estat. Entre els seus interessos industrials destaquen principalment
la metal·lúrgica Material per a Ferrocarrils i Construccions i la tèxtil
Colònia Sedó d’Esparreguera, dues empreses molt relacionades amb
la família Girona, sobretot amb els germans Ignasi i Casimir. També,
aprofitant les relacions familiars, participa en algunes operacions del
Banco de Castilla, fundat a Madrid el 1871, amb Jaume Girona com
un dels principals accionistes. Aquest banc porta a terme operacions
amb el Tresor Públic i algunes activitats immobiliàries i, molt vinculat
amb l’Hispano Colonial de Barcelona, el 1881 impulsa la creació del
Crédito General de Ferrocarriles, que aglutina alguns dels representants
del gran capital català, madrileny i basc, i en el qual Manuel Girona
té una presència molt activa.
Posteriorment a la liquidació de la casa de comerç, a l’esclat de
la crisi financera i a la Revolució de 1868 que precipità la caiguda
de la monarquia, Manuel Girona consolida la formació del seu patrimoni amb l’adquisició de finques rústiques i urbanes, que arriben
a constituir la meitat de la seva herència. En les finques rústiques, a
diferència del seu pare, després dels escassos beneficis del Canal d’Urgell, no compra impulsat per les expectatives de la rendibilitat de la
producció, ni amb el propòsit d’introduir grans millores tècniques,
sinó com una manera de diversificar les inversions en béns refugi,
aprofitant també les possibilitats dels béns de propis alienats per les
lleis desamortitzadores. Però les que realment resulten atractives per
a la inversió són les finques urbanes, tot i que rarament compra
per revendre i obtenir guanys immediats en l’operació. Adquireix edificis i solars principalment a Barcelona, però, malgrat les oportunitats
especulatives originades per una confluència de circumstàncies —aprovació del Pla Cerdà, pressió demogràfica, enderroc de les muralles...—,
i a diferència d’altres membres de la gran burgesia, com els López,
els Güell, els Samà, els Vidal-Quadras o els Ferrer i Vidal, a la capital
catalana no manté una gran activitat especulativa, sinó que ho fa a
Madrid, en una única transacció vinculada al Banco de Castilla, que
perjudica José de Salamanca, aristòcrata i polític espanyol relacionat
amb diverses corrupteles.
Així que Manuel Girona comença a madurar la decisió de liquidar la casa Girona inicia diferents activitats fora de l’àmbit econòmic,
però que obeeixen a la necessitat de defensar, des d’altres escenaris,
els interessos que considera útils per al desenvolupament del país. Des
del conservadorisme polític comença a fer-se present en institucions
públiques i privades; esdevé diputat, senador, alcalde, president i funda-
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dor de la Cambra de Comerç, de l’Ateneu, de la Junta de Beneficència,
comissari de l’Exposició Universal de Barcelona... Discursos, assaigs i
articles impresos tenen, en general, el mateix objectiu: “sanejar, arreglar,
equilibrar, ordenar, millorar” el crèdit, les finances públiques, la Marina, els pressupostos, la política aranzelària o “els errors del ministre
d’Hisenda”. Dels seus anys d’experiència com a home de negocis li resta
una actitud molt crítica amb l’Administració de l’Estat i, especialment,
amb la política econòmica.
Si des de mitjan segle XVIII els trets característics de les actituds
empresarials i de la participació en els òrgans de poder experimenten
canvis irreversibles, l’evolució de les relacions familiars també és remarcable. Certament, la casa uneix la família, tal com tenia pensat el
pare, però a la pràctica els germans hi tenen diferent protagonisme.
Jaume des de Madrid, Manuel, Ignasi i, en menor mesura, Casimir a
Barcelona són els qui realment hi participen de forma activa. Joan,
i les germanes hi intervenen poc, i per la redacció de diversos documents notarials s’intueix que hi ha diferents graus d’avinences segons
quina fos la mare dels germans Girona, encara que la casa condicioni
fins i tot la generació següent, la dels néts d’Ignasi. Un altre tret característic de les relacions familiars dels Girona del segle XIX és que
no utilitzen els enllaços matrimonials per a ascendir en l’escala social
i econòmica, sinó que els matrimonis es pacten en termes d’igualtat
entre els cònjuges. Aquesta conducta l’atribueixo a causes culturals,
més que no pas de classe. Altres membres de la gran burgesia del
segle XIX, com els López, tenen en els seus orígens un matrimoni econòmicament avantatjós, com tenen també una tendència desmesurada
cap a l’ostentació del patrimoni. Els Girona habiten en el luxe, però
no el mostren: de les tres residències que utilitza la família de Manuel
Girona, ni la casa de França, ni el palau de Barcelona, ni la finca de
Sarrià exterioritzen l’opulència.
La classe és la relació, deia l’historiador anglès E. P. Thompson, o
la diferència, segons l’escriptor sicilià T. di Lampedusa. Les relacions i
les diferencies es poden manifestar en molts àmbits, i potser per això
el Teatre del Liceu té per als Girona un nivell tan alt de simbolisme.
Per a construir l’edifici, amb un capital inicial d’un milió de pessetes a
repartir primer només entre sis socis, la casa Girona n’esdevé el principal accionista i l’entitat financera de la companyia que executa les
obres. En termes de propietat, un cop edificat el teatre, això significa
exactament tres llotges i seixanta-dues butaques. No és estrany que, en
la correspondència familiar, Ignasi Girona i Targa s’hi refereixi com “el
nostre Liceu”, amb el possessiu previ. Però això no exclou el sentit de
la caritat en l’àmbit de la tradició cristiana de la família. Quan Manuel
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Girona es determina a costejar individualment les obres de la façana
de la catedral gòtica de Barcelona, que sumen en vida seva gairebé
un milió de pessetes, en el parlament solemne que fa al palau episcopal per explicar els motius que l’impulsen a pagar els treballs, indica
que és un “tribut d’agraïment”, i que proporcionarà feina als obrers
en temps de dificultats econòmiques. Perpetuar el seu record, i el de
la seva família, en un dels edificis més emblemàtics de Barcelona és
el punt final d’un gran projecte que, per a ell, ha consistit a realitzar
“empreses, negocis i obres útils al país”.
Però, a banda de la percepció de la pròpia obra que tenen els
protagonistes, el que ens cal és comprendre com s’insereixen els Girona —peça clau dins el conjunt de la gran burgesia catalana— en
el seu context històric, per entendre amb més nitidesa els orígens de
la Catalunya contemporània. El paper jugat pels Girona al llarg d’un
segle i mig, dins el marc més ampli del procés d’industrialització del
Principat, presenta algunes particularitats que van resultar essencials i
determinants en els èxits —i fracassos— de la seva trajectòria. Primer
de tot, durant la segona meitat del segle XVIII, destaca l’especialització
professional en l’àmbit del comerç i les finances a partir de la botiga
de teles de Tàrrega, en una posició rellevant dins del medi observat,
però discreta en l’escala del país i que, amb la crisi de finals de segle,
no possibilita una acumulació important de capital. Després, en un
context de canvi del model de relacions comercials a les primeres dècades del nou segle, el trasllat a Barcelona implica la participació en
operacions mercantils d’una altra escala. Per mitjà d’un grup de socis i
col·laboradors, malgrat alguna temptativa industrial, els Girona participen cada vegada més, i en un nivell més alt, en els negocis relacionats
amb l’intercanvi de productes en els mercats peninsular i exterior, que
s’expandeix a Ultramar perquè es consoliden les relacions comercials
amb les Antilles. Paral·lelament prenen part en els arrendaments, i
canalitzen part dels guanys cap a les operacions de préstec, ja sigui a
particulars o bé amb l’adquisició de deute de l’Estat.
Amb la constitució de la casa Girona i la implicació de la nova
generació en el negoci familiar es participa en la intensificació de
l’activitat econòmica que es viu al Principat. Les dues reconstitucions
de la companyia, el 1844 i el 1854, indiquen que ja s’ha reunit un
gran capital comercial. Mentrestant, Catalunya consolida un model de
desenvolupament industrial amb grans possibilitats. Durant els anys
centrals del segle els Girona tenen el major protagonisme en l’àmbit de
les relacions comercials i financeres, i participen i impulsen múltiples
empreses que es constitueixen al país. A partir dels anys cinquanta
modifiquen la seva conducta inversora: banca, ferrocarrils i altres obres
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públiques prenen un gran relleu, fins que a mitjan anys 1860 la crisi
econòmica posa punt final a la companyia comercial. Certament, les
grans obres —ferrocarrils, Canal d’Urgell...— no donen els beneficis
esperats i això determina un canvi radical en el model d’inversió; però
el capital comercial obtingut en la trajectòria de la societat familiar
ha possibilitat sustentar un gran projecte transformador, consolidar un
gran patrimoni i canalitzar alguns recursos cap a noves operacions i
aventures empresarials.
Respecte a les primeres dècades del Vuit-cents, el procés de transformació a Catalunya ha resultat excepcional. Sens dubte, també ho
ha estat el cost, i alguns dels protagonistes principals, com els Girona,
han acusat l’esforç. Però en l’interval el país ha experimentat uns canvis imprevisibles i sense precedents. Convé recordar que si no hagués
estat pels efectes que aquests canvis van tenir posteriorment sobre
la trajectòria de la Catalunya contemporània, l’experiència no hauria
esdevingut ni significativa ni sorprenent.

APÈNDIXS DOCUMENTALS

APÈNDIX 1
Activitat professional dels membres de les famílies Castelltort,
Targa i Girona al segle XVIII
Famílies

Activitats comercials

CASTELLTORT Josep Castelltort i Roca,
botiguer
Ignasi Castelltort i Mora,
botiguer
TARGA
Magí Targa i Torrelles,
negociant
Josep Targa i Torrelles,
botiguer
Ramon Targa i Vergonyós,
comerciant
Ramon Pons, comerciant (C)
Josep Cleries, botiguer (C)
GIRONA

Gaspar Girona i Magrinyà,
botiguer
Antoni Girona i Castelltort,
botiguer
Ignasi Girona i Targa,
comerciant
Ramon Girona i Targa,
comerciant

Altres activitats

Antoni Solsona, apotecari (C) Josepa Castelltort
i Tayó
M. Paula Castelltort
i Tayó
Josep Arbiell, fuster (C)
Josep Targa i Vergonyós,
estudiant
Ramon Targa i Fontanet,
notari
Francesc Llopis i Targa,
notari
Antoni Llopis, notari (C)
Felicià Girona i Magrinyà,
notari
Francesc Girona i Magrinyà,
boter
Francesc Jorba, adroguer (C)
Isidre Martí, adroguer (C)
Joan Nicolau, apotecari (C)
Ramon Carrenyo, argenter
(C)
Gaspar Girona i Targa,
militar

(C): Consort.
Font: Manuals de Notaris, AHT, AHCC.

Religiosos

Josep Girona i
Magrinyà
M. Antònia Girona
i Castelltort
Anna Girona i
Castelltort
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APÈNDIX 2
Inventari de béns d’Antoni Girona, 1815

BÉNS IMMOBLES
Finques urbanes
1 casa a la plaça Major de Tàrrega amb vuit dependències
Finques rústiques
Garrigues Baixes: 1 peça de vinya amb era i clos, de gran extensió
Vallmajor: 1 peça de vinya i oliveres; superfície: 13 jornals
BÉNS MOBLES
Mobiliari
-Gran mobiliari
1 caixa banc de pi; 2 escaparates de vidre; 1 canapè de pi i bova; 1 taula grossa de pi; 2 taules mitjanes;
1 armari encastat; 1 guarda-roba de pi; 2 llits; 3 caixes de noguer
-Mobiliari menor
6 cadires petites de bova; 12 cadires grosses; 5 cadires amb braços; 1 cadira de pi; 1 arqueta; 1 mirall
mitjà; 1 tauleta amb calaix;
-Imatges i objectes decoratius
2 medalles de paret; 7 quadres amb guarnicions daurades; 6 cornucòpies; 1 imatge del Nen Jesús
Eines domèstiques
2 galledes; 1 corriola; 1 soga
Roba
5 cortines (1 d’indiana); 2 matalassos; 2 coixins de llana; 14 coixineres; 14 llençols (12 de bri); 1 conxa;
18 tovalloles; 2 tovalloles llargues; 6 estovalles de bri i cotó
Eines professionals
5 vixells de roure; 1 bóta de roure; 5 portadores; 3 piques de pedra; 2 sedassos; 1 brescat; 1 pastera
amb pasteró, escaletes i raola
Existències
1 porció de feixos de branques d’olivera
Import de deutes per cobrar (en lliures)
971 lliures, 9 sous i 9 diners
Import de deutes per pagar
1.440 lliures
Import del capital dels censals que es presten a la casa Girona
1.582 lliures
Font: AHCC, notari J. A. Terez, 1815.
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APÈNDIX 3
Operacions de compra i venda de Josep i Ignasi Castelltort,
1723-1772
Any

Comprador

Venedor

Bé

Preu (lliures)

1723

Josep i Ignasi Castelltort

Teresa Jover

1 botiga

204 ll. 16 s.

1730

Convent de Sant Agustí

Ignasi Castelltort

1 censal

65 ll.

1734

Joan Boladeras

Ignasi Castelltort

1 pati

200 ll.

1735

Josep i Ignasi Castelltort

Manuel i Maria Soler

1 peça de terra

185 ll.

1735

Ignasi Castelltort

Com. preveres de Tàrrega

1 peça de terra

479 ll.

1741
1750
1746

Josep i Ignasi Castelltort

Jeroni de Perelló

1 peça de terra

602 ll. 10 s.

Josep Iglésies

Josep Castelltort

1 peça de terra

145 ll. 6 s.

1747

Roca i Castelló

Josep Castelltort

1 colomar

245 ll.

1747

Ignasi Castelltort

Josep Mateu

1 peça de terra

125 ll.

1748

J. A. López i Jover

Josep i Ignasi Castelltort

1 botiga

313 ll. 2 s. 5 d.

1761

J. Calull

Ignasi Castelltort

1 censal

100 ll.

1765

Ramon Puig

Ignasi Castelltort

1 casa i 1 corral

550 ll.

1768

Hospital de Tàrrega

Ignasi Castelltort

1 censal

240 ll.

1772

Ignasi Castelltort

Antoni Solsona

1 peça de terra

360 ll.

Import compres

1.956 ll 6 s.

Import vendes

1.858 ll 8 s. 5 d.

Font: AHCC, Manuals de notaris de Tàrrega.

APÈNDIX 4
Operacions de venda d’Antoni Girona, 1778-1809
Data
1778

Comprador

Bé

Preu (lliures)

1787

Mateu Mestres, candeler. Tomàs 1 pati al Portal de Sant Antoni
Lleonart, comerciant
Francesc Jorba, adroguer
1 casa, carrer de l’Urgellet

2.300

1800

Josep Castelló, pagès

2 jornals de reg, partida de Comdals

1.700

1800

Josep Castelló, pagès

2 jornals i 2 pórques de reg, partida de Comdals

2.500

1800

Mateu Mestres, candeler

3 jornals i 2 pórques, partida de Comdals

1.580

1801

Josep Casanelles, teuler

1 jornal, partida del camí de l’Ofegat

1803

Ramon Vidal, marxant

1 jornal i 2 pórques de vinya, partida de Cercavins

1809

Josep Casanelles, teuler

2 jornals i 5 pórques, partida dels Pilars

TOTAL

230

300
1.050
365
10.025

Font: AHCC, Manuals de notaris de Tàrrega.

Finca

Finca

Callet

1/4 jornals; hort

2/8 jornals; sembrat
reg

Callet

Comdals

43 jornals

TOTAL

Vallmajor

Prat

Ofegat

41 jornals 10/16

33 jornals 3/16

8 jornals 7/16

10 jornals 5/8; sembrat
i oliveres

3 jornals 7/8; sembrat
i oliveres

13/16 jornals; sembrat
secà

Font: AHCT, Llibres de Cadastre,1790, 1796, 1801, 1806.

9 jornals 13/16

10 jornals 5/8; sembrat
i oliveres

Vallmajor

33 jornals 3/16

3 jornals 7/8; sembrat
i oliveres

Prat

Total reg

13/16 jornals; sembrat
secà

Ofegat

Total secà

1 jornals 1/16; sembrat
reg

Cercavins

1 jornals 1/16; sembrat
reg

1 jornals 5/8; sembrat
reg

1 jornals 9/16; reg

Cercavins

1 jornals 5/16; sembrat
reg

1 jornals 5/16; sembrat
reg

1 jornals 5/8; sembrat
reg

1 jornals 3/4; sembrat
reg

2/8 jornals; sembrat
reg

1/4 jornals; hort

2 jornals 3/16; sembrat
reg

1 jornals 3/4; sembrat
reg

Comdals

Canals

6 jornals 1/2; sembrat
i oliveres

6 jornals 1/2; sembrat
i oliveres

6 jornals 1/4; sembrat
i vinya

1796

5 jornals 1/8; sembrat
i oliveres

Pilars

Partida

5 jornals 1/8; sembrat
i oliveres

6 jornals 1/4; sembrat
i vinya

1790

2 jornals 3/16; sembrat
reg

Canals

Pilars

Partida

Vallmajor

Prat

Ofegat

Cercavins

Callet

Canals

Pilars

Partida

Finca

36 jornals 11/16

33 jornals 3/16

3 jornals 1/2

10 jornals 5/8;
sembrat i oliveres

3 jornals 7/8; sembrat
i oliveres

13/16 jornals; sembrat
secà

1jornals 1/16; sembrat
reg

1/4 jornals; hort

2 jornals 3/16;
sembrat reg

6 jornals 1/2; sembrat
i oliveres

5 jornals 1/8; sembrat
i oliveres

6 jornals 1/4; sembrat
i vinya

1801

Vallmajor

Pilars

Partida

APÈNDIX 5
Finques rústiques d’Antoni Girona i Castelltort, 1790-1806
Finca

28 jornals 1/2

28 jornals 1/2

0

10 jornals 5/8; sembrat
i oliveres

6 jornals 1/2; sembrat
i oliveres

5 jornals 1/8; sembrat
i oliveres

6 jornals 1/4; sembrat
i vinya

1806
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APÈNDIX 6
Capital atorgat a Joan Girona en la liquidació de Girona Germans,
1864-1865
Valors i efectes

Duros

4 butaques de l’amfiteatre del Liceu
15 accions Unió Minera
55 accions Canal d’Urgell
1 acció Àncora Assegurances
3 accions Ferreria Catalana
2 accions Catalana General d’Assegurances
4 accions La Quincallera
1 acció Agrícola Catalana
1 acció La Porcelana
115 accions Crèdit i Banca
22 accions Teneria Barcelonesa
4 accions Canalització de l’Ebre
7 accions Catalana d’Assegurances Contra Incendis
24 accions La Carbonera Espanyola
734 accions FC Saragossa-Barcelona
78 obligacions FC Saragossa-Barcelona
1 obligació La Conxita
IMPORT VALORS I EFECTES
Metàl·lic
TOTAL PRIMER REPARTIMENT 21.10.1864

83.606,568
45.869,000
129.475,568

419 obligacions FC Saragossa-Barcelona

17.058,146

157 accions FC Saragossa-Barcelona

15.728,480

Metàl·lic
TOTAL SEGON REPARTIMENT 4.7.1865
IMPORT TOTAL

29.903,318
62.689,944
192.165,512

Font: AG, Carta de pagament a J. Girona, 1864. Escriptura liquidació Girona. Germans,
1865.

264

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ

APÈNDIX 7
Capital atorgat a Mercè Girona en la liquidació de Girona Germans,
1864-1865
Valors i efectes

Duros

4 butaques de l’amfiteatre del Liceu
15 accions Unió Minera
55 accions Canal d’Urgell
1 acció Àncora Assegurances
3 accions Ferreria Catalana
2 accions Catalana General d’Assegurances
4 accions La Quincallera
1 acció Agrícola Catalana
1 acció La Porcelana
115 accions Crèdit i Banca
22 accions Teneria Barcelonesa
4 accions Ebro
7 accions Catalana d’Assegurances Contra Incendis
24 accions La Carbonera Espanyola
734 accions FC Saragossa-Barcelona
78 obligacions FC Saragossa-Barcelona
1 acció La Conxita
IMPORT TOTAL VALORS I EFECTES

83.606,568

Metàl·llic

45.869,000

TOTAL PRIMER REPARTIMENT, 21.10.1864

129.475,568

419 obligacions FC Saragossa-Barcelona

17.058,146

157 accions FC Saragossa-Barcelona

15.728,480

Metàl·lic
TOTAL SEGON REPARTIMENT 4.7.1865
IMPORT TOTAL

29.903,318
62.689,944
192.165,512

Font: AG, Carta de pagament a Mercè Girona, 1864. Liquidació Girona Germans, 1865.
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APÈNDIX 8
Capital atorgat a Antònia Girona en la liquidació de Girona
Germans, 1864-1865
Valors i efectes

Duros

4 butaques de l’amfiteatre del Liceu
15 accions Unió Minera
55 accions Canal d’Urgell
1 acció Àncora Assegurances
3 accions Ferreria Catalana
2 accions Catalana General d’Assegurances
4 accions La Quincallera
1 acció Agrícola Catalana
1 acció La Porcelana
115 accions Crèdit i Banca
22 accions Teneria Barcelonesa
4 accions Ebro
7 accions Catalana d’Assegurances Contra Incendis
24 accions La Carbonera Espanyola
734 accions FC Saragossa-Barcelona
78 obligacions FC Saragossa-Barcelona
1 acció La Conxita
IMPORT TOTAL VALORS I EFECTES

83.606,568

Metàl·lic

45.869,000

TOTAL PRIMER REPARTIMENT 21.10.1864

129.475,568

419 obligacions FC Saragossa-Barcelona

17.058,146

157 accions FC Saragossa-Barcelona

15.728,480

Metàl·lic

29.903,318

TOTAL SEGON REPARTIMENT 4.7.1865
IMPORT TOTAL

62.689,944
192.165,512

Font: AG, Carta de pagament a Antònia Girona, 1864. Liquidació Girona Germans, 1865.

266

LLUÏSA PLA I TOLDRÀ
APÈNDIX 9
Capital atorgat a Pau Henrich en la liquidació de Girona
Germans, 1864-1865
Valors i efectes

Duros

4 butaques de l’amfiteatre del Liceu
15 accions Unió Minera
55 accions Canal d’Urgell
1 acció Àncora Assegurances
3 accions Ferreria Catalana
2 accions Catalana General d’Assegurances
4 accions La Quincallera
1 acció Agrícola Catalana
1 acció La Porcelana
115 accions Crèdit i Banca
22 accions Teneria Barcelonesa
4 accions Canalització de l’Ebre
7 accions Catalana d’Assegurances Contra Incendis
24 accions La Carbonera Espanyola
734 accions FC Saragossa-Barcelona
78 obligacions FC Saragossa-Barcelona
1 obligació La Conxita
IMPORT VALORS I EFECTES

83.492,080

Metàl·lic

45.983,488

TOTAL PRIMER REPARTIMENT 21.10.1864

129.475,568

419 obligacions FC Saragossa-Barcelona

17.058,176

157 accions FC Saragossa-Barcelona

15.728,480

Metàl·lic

29.903,318

TOTAL SEGON REPARTIMENT 4.7.1865
IMPORT TOTAL

62.689,974
192.165,542

Font: AG, Escriptura de liquidació de Girona Germans, 4.7.1865, notari I. Carner.
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APÈNDIX 10
Capital atorgat a Ignasi Girona en la liquidació de Girona
Germans, 1864-1865
Valors i efectes

Duros

Mitja llotja del primer pis i 6 butaques del Liceu
100 accions Unió Minera
362 accions Canal d’Urgell
6 accions Àncora Assegurances
21 accions Ferreria Catalana
14 accions Catalana General d’Assegurances
31 accions La Quincallera
5 accions Agrícola Catalana
8 accions La Porcelana
753 accions Crèdit i Banca
144 accions Teneria Barcelonesa
29 accions Canalització de l’Ebre
45 accions Catalana d’Assegurances Contra Incendis
159 accions La Carbonera Espanyola
4.822 accions FC Saragossa-Barcelona
512 obligacions FC Saragossa-Barcelona
8 obligacions La Conxita
IMPORT VALORS I EFECTES (en duros)

549.349,172

Metàl·lic

301.390,000

TOTAL PRIMER REPARTIMENT 21.10.1864
1.117 obligacions FC Saragossa-Barcelona
1.577 obligacions FC Pamplona-Saragossa
1.150 accions Saragossa-Barcelona
Metàl·lic
TOTAL SEGON REPARTIMENT
IMPORT TOTAL

850.739,172
51.252,000
57.120,000
115.000,000
158.718,787
382.090,787
1.232.829,959

Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació de Girona Germans. AG, 1864, 1865.
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APÈNDIX 11
Capital i valors atorgats a Amèlia de Vilanova per la liquidació
d’Ignasi Girona i Agrafel a Girona Germans, 1866
Valors i efectes

Duros

8 butaques de l’amfiteatre del Liceu
27 accions Unió Minera
100 accions Canal d’Urgell
2 accions Àncora Assegurances
6 accions Ferreria Catalana
4 accions Catalana General d’Assegurances
2 accions Agrícola Catalana
2 accions La Porcelana
200 accions Companyia General de Crèdit El Comerç
38 accions Teneria Barcelonesa
12 accions Catalana d’Assegurances Contra Incendis
42 accions La Carbonera Espanyola
1.520 accions FC Saragossa-Barcelona
855 obligacions FC Saragossa-Barcelona
2 obligacions La Conxita
IMPORT VALORS I EFECTES (en duros)

94.834?

Metàl·lic

132.212

Font: AHPB, notari J. Falp, 1866.
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APÈNDIX 12
Capital atorgat a Casimir Girona i Agrafel en la liquidació
de Girona Germans, 1864-1865
Valors i efectes

Duros

Mitja llotja del segon pis del Liceu
33 accions Unió Minera
119 accions Canal d’Urgell
2 accions Àncora Asregurances
7 accions Ferreria Catalana
5 accions Catalana General d’Assegurances
11 accions La Quincallera
2 accions Agrícola Catalana
3 accions La Porcelana
247 accions Crèdit i Banca
47 accions Teneria Barcelonesa
10 accions Canalització de l’Ebre
15 accions Catalana d’Assegurances Contra Incendis
52 accions La Carbonera Espanyola
1.582 accions FC Saragossa-Barcelona
168 obligacions FC Saragossa-Barcelona
2 obligacions La Conxita
IMPORT VALORS I EFECTES
Metàl·lic
TOTAL PRIMER REPARTIMENT 21.10.1864

180.372,164
98.880,000
279.252,164

366 obligacions FC Saragossa-Barcelona

16.793,509

517 obligacions FC Pamplona Saragossa

18.726,397

377 accions FC Saragossa-Barcelona

37.700,000

Metàl·lic

52.072,445

TOTAL SEGON REPARTIMENT 4.7.1865
IMPORT TOTAL

125.292,351
404.544,515

Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació de Girona Germans. AG, 1864, 1865.
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APÈNDIX 13
Capital cedit per Girona Germans a Jaume Girona, 1864
Concepte

Capital comanditari de Girona Germans a Girona i Cia.

Import (duros)
114.837,573

442 accions del FC de Saragossa a Barcelona

44.200,000

Quantitats lliurades anteriorment

37.688,865

Metàl·lic
TOTAL
Font: AG, notari J. M. Planas i Compte, 1864.

35,589
196.762,027
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APÈNDIX 14
Arrendaments d’Ignasi Girona i Targa, 1824-1836
Anys

Arrendament

Període

Lliures

Arrendataris

1824- Drets de la marquesa de Gironella a la
1828 Torre de Claramunt i Sant Miquel de
Cabrera
1824 Drets marquesat d’Aitona i marquès de
Llupià
1824 Drets i rendes del monestir de Sant Joan de
Barcelona a la baronia d’Alguaire

4 anys

1824- Drets i delmes de l’Obra Pia d’Olivella
1825
1825 Subarrendament portatge pont de Molins
de Rei
1825 Arrendament dels portatges de Catalunya

2 anys

28.000 I. Girona, A. Mitjana,
J. Viladot, R. Piquer, J.
Banyeras
2.400 I. Girona

2 anys

37.751 I. Girona

1826

Drets del duc de Medinaceli a Cardona

2 anys?

13.687 I. Girona

1826

Drets de la baronessa d’Albi

5 anys

42.500 I. Girona, C. Casanyes,
J. Canadell
1.695 I. Girona (Domingo
Santamaria)
5.700 I. Girona, A. Mitjana,
J. Viladot, R. Piquer, J.
Banyeras
I. Girona, C. Casanyes,
J. Garcia

I. Girona
4 anys

2 anys

1826- Rendes del duc de Medinaceli a Miralcamp
1830
1828- Drets i rendes del monestir de Sant Joan de
1829 Barcelona a la baronia d’Alguaire

4 anys?

1829

Arrendament a la Reial Hisenda de
l’assistència i estances dels malalts als
hospitals de Barcelona, Lleida, Vic i la Seu
d’Urgell
1829- Drets i rendes del monestir de Sant Joan de
1833 Barcelona a la baronia d’Alguaire

3 anys?

1830

1 any

Drets de la Reial Hisenda sobre el consum
de l’aiguardent al Principat
1831 Drets i delmes de la marquesa de Gironella
a la Torre de Claramunt
1832- Drets del duc de Medinaceli a Cardona i
1833 Aitona
1835- Rendes del duc de Medinaceli a la baronia
1836 d’Arbeca
1835- Rendes del duc de Medinaceli a la baronia
1836 de Juneda
TOTAL

3.840 I. Girona

1 any

4 anys

1 any
1 any
1 any
1 any

104.443 I. Girona, Ramon Girona

24.000 I. Girona, A. Mitjana,
J. Viladot, R. Riquer, J.
Banyeras
22.234 I. Girona, E. Bonet, J.
Canadell, C. Casanyes
1.316 I. Girona
4.395 I. Girona
11.445 I. Girona (Domènec
Santamaria)
1.950 I. Girona
305.356

Fonts: AHPB, R. Sampons, 1830. F. Falguera, 1824. J. Prats, 1824-1831.
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APÈNDIX 15
Operacions de préstec d’Ignasi Girona i Targa, 1822-1830

Data

Tipus d’operació

Lliures

31/01/1822

Compra de dos crèdits contra el Crèdit Públic

300

27/04/1822

118

27/02/1824

Compra d’un crèdit contra el Crèdit Públic a J. Batlle i Vidal,
hisendat
Compra d’un crèdit contra els béns de J. Tirrell, deutora de
R. Ventura, negociant
Compra dels drets de percebre 1/10 fruits de l’heretat
Bonastre de Piera, a J. E. Claramunt, negociant
Debitori per un préstec a J. Fratini, comerciant

17/03/1824

Debitori de 336 duros a C. Sallacera i fill, taberner

630

27/03/1824

750
1.300

06/10/1824

Compra del dret de cobrar per set anys el lloguer d’una finca
al carrer Canvis Vells, a J. Casals i Sala, hisendat
Compra del dret de percebre el lloguer de dues cases a
V. Zulueta, mestre de cases
Debitori per un préstec a M. Demestre, corredor de canvis

1824/1827

Debitoris d’un préstec d’I. Girona a J. Pujol

2.918

1824-1829

Debitoris per quatre préstecs a J. Monlau, comerciant

6.875

05/02/1825

Debitori per un préstec a P. Dupuy, botiguer?

1.100

10/04/1827

1.750

1828

Arrendament d’un mas a Castellbisbal, per tres anys, per un
crèdit de 1750 ll. concedit a F. Ribas, d’Esparreguera
Debitoris per quatre préstecs a I. Galí, advocat de l’Audiència

12.000

04/05/1829

Debitori per un préstec a C. Xarrié, fuster

24.937

1830

Pagament als creditors d’I. Galí, advocat de l’Audiència, a
canvi dels seus béns
Debitori d’un préstec a J. Plana, sastre

28.500

07/09/1823
16/01/1824

10/04/1824

1830

TOTAL

362
6.000
3.600

1.679

10.150
102.969

Fonts: AHPB, J. A. Jaumar, 1822. J. Falguera, 1823. J. Prats, 1824-1830. A. Ubach, 1827.
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APÈNDIX 16
Renda anual de les finques urbanes d’Ignasi Girona i Targa,
1832-1838
Finca

Valor lliures

Valor pessetes

Carrer Freixures, núm. 16

484

1.305,15

Carrer Freixures, núm. 17

484

1.305,15

Carrer Freixures, núm. 18

517

1.394,13

Carrer Marqués Barberà, núm. 12

421

1.135,26

Carrer Sant Oleguer, núm. 10

249

671,45

Carrer Riera de Sant Joan, núm. 19

467

1.259,30

1.200

3.235,90

554

1.493,91

Carrer Freixures, núm. 70
Carrer Baix de Sant Pere, núm. 76

96

258,87

Carrer Montserrat

Carrer Freixures, núm. 76, petita

187

504,26

Torre a Sarrià i vinya

175

471,90

36

97,08

4.870

13.132,35

Carrer dels Banys
TOTAL

Font: AG, Llibre de renda de les finques d’Ignasi Girona i Targa, 1832-1838.

273

Vilves: 1 molí de farina

Castellserà: 1 peça de terra 7 jornals

Lleida: 2 horts

Artesa: 1 molí i casa

Montsonís: 1 peça de terra 4 jornals (o més).

Cervera, finca Comdals: 1 casa, 1 molí de farina, 1
hort i 49 jornals

Vilves: 2 peces de terra de 12 i 30 jornals

Castelldans: 1 molí d’oli, 1 pati, 41 jornals

Tàrrega: 3 peces de terra, 8 jornals oliveres

Castelldans: 1 casa, 1 hort, 3 peces de terra 62 jornals

Collfred: 1 casa, i finca 78 jornals

Sant Pere dels Arquells: 2 peces de terra 23 jornals

Salgar: Convent de Salgar

Torrebesses: 1 molí d’oli, 1 era i farraginal,
7 peces de terra 36 jornals

Alòs: 1 molí d’oli i farina

Cervera: 1 molí de farina i 15 peces terra

Torrefarrera: 1 peça terra 12 jornals reg

Sant Pere Ribes: 1 mas, 1 molí oli, 1 finca
(86 ha.)

Lleida: heretat Gualda, 15 jornals, un molí i una casa

18/3/1840

18/5/1840

18/10/1840

5/4/1841

31/5/1841

31/5/1841

30/7/1841

14/10/1841

28/10/1841

20/6/1842

20/6/1842

30/6/1842

29/6/1842

19/11/1842

26/3/1844

15/6/1844

10/2/1845

1846?

IGT, JV, PF

IGT

IGT

IGT

IGT, JV, RM

IGT, JV

IGT

I. Girona i Cia
(PF)

IGT, JV, RM

IGT, PF

IGT

PF, IGT?

IGT, JV

I. Girona i Cia
(PF)

IGT, JV, RM

IGT, JV, RM

IGT, PF

IGT

IGT, JV

IGT, JV

Compradors

TOTAL

Convent de Santa Clara,
Tarragona

Agustins de Barcelona

Mares Clares de
Tarragona

Monestir de Montserrat

Capítol de la Seu
d’Urgell

Escaladei

Carmelites de Salgar

Monestir de Montserrat

Monestir de Montserrat

Escaladei

Mercenaris Tàrrega

Scala Dei

Monestir de Montserrat

Monestir de Montserrat

Pares Caputxins

Monestir de Poblet

Monestir de Montserrat

Antic propietari

IGT: Ignasi Girona i Targa; JV: Joan Viladot; PF: Pau Figuerola; RM: Ramon Macià.
Font: AHPL, notari M. Fuster, 1840-1844. AHPB: notari M. Clavillart, 1845.

Artesa: casa granja

9/3/1840

Finca i ubicació

7/3/1840

Data

41.000

301.146

126.000

147.525

6.000

40.252

311.000

33.265

19.466

221.000

801.000

814.500

90.000

80.000

342.500

1.486.823 3.374.654

33.418

214.054

99.965

102.065

6.000

39.232

147.592

15.825

19.466

146.000

401.867

81.000

45.407

14.932

120.000

Preu taxat Preu venut
(rb)
(rb)

843.664

10.250

75.287

31.500

36.881

1.500

10.063

77.750

8.316

4.867

55.250

200.250

203.625

22.500

20.000

85.625

Preu venut
(ptes.)

APÈNDIX 17
Finques adquirides per Ignasi Girona i Targa, afectades per la desamortització de Mendizábal, 1840-1846
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APÈNDIX 18
Finques venudes per Ignasi Girona i Targa, 1851-1857
Data

Objecte

Venedor

Preu
(lliures)

Preu
(ptes.)

20/6/1851

Cogul: 1 molí d’oli

IGT, JV

10/3/1855

Cogul: 1 molí. Castelldans: 1 molí
i hisenda. Torrebesses: 1 molí i
hisenda

IGT, JV

11/3/1855

Cogul: 1 molí i finques. Torrebesses:
molí i finques. Corbins: 1 forn de
coure pa

IGT, JV

12/3/1855

Cogul: 1 molí de farina, 5 jornals
d’horta i 6 jornals de secà

IGT, JV

12/3/1855

Cogul: 1 peça de terra

IGT, JV

300,00

808,97

4/4/1855

Castelldans: 2 peces de terra de 19 i
5 jornals de terra campa i oliveres

IGT, JV

1.540,00

4.152,74

4/4/1855

Castelldans: 1 peca de terra de 8
jornals

IGT

360,00

970,77

4/4/1855

Castelldans: 1 peça de terra de 14
jornals

IGT

560,00

1.510,09

4/4/1855

Castelldans: 1 peça de terra de 13
jornals

IGT

760,00

2.049,40

24/1/1857

Lleida: 5 patis

IGT, vídua de
PF

13.333,00

35.953,53

27.853,00

75.107,90

TOTAL
IGT: Ignasi Girona i Targa; JV: Joan Viladot; PF: Pau Figuerola.
Font: AHPL, notari J. Soldevila, 1855, 1857.

3.000,00

8.089,75

8.000,00

21.572,66
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APÈNDIX 19
Companyies en què participen els Girona, 1835-1866

Any
1836

Companyia
SELVAS Y GIRONA (Y CIA.)

1839

GIRONA HNOS. CLAVÉ Y CIA.

1841

NAVEGACION E INDUSTRIA

Capital (ptes.)
152.190

133.500

200.000

187.500

1.080.000

1842

ROMA Y GIRONA (Y CIA.)

160.200

1842

DILIGENCIAS Y MENSAJERIAS DE C.

750.000

1844

GIRONA HNOS. CLAVÉ Y CIA

1.700.000

1845

DILIGENCIAS DE CATALUÑA

1.000.000
5.000.000

1845

BANCO DE BARCELONA

1845

FECUNDO ESCOLANO

1845

CATALANA GENERAL DE SEGUROS

1846

ANDRES PUIGDOLLERS, P.

1846

FOUQUET, CARLOS

Capital
Girona

80.100
1.300.000
166.000

750.000
25.000.000
230.000

153.338

30.000

30.000

1847

GRAN TEATRO DEL LICEO

1.040.000

247.500

1850

FC NORTE (BCN-GRANOLLERS)

6.000.000

200.000

1851

FELIPA

1851

SOLER DE LA TORRE, J. (Y CIA.)

1851

TENERIA BARCELONESA

1852

SOLER DE LA TORRE, J. (Y CIA.)

1852

FC BARCELONA-ZARAGOZA

1853

LA PORCELANA

1853

120.000

15.000

3.000.000

100.000

625.000

200.000

1.000.000

50.000

62.500.000

50.000

716.250

12.500

CANAL DE URGEL

8.000.000

2.450.000

1853

INDUSTRIAL QUINCALLERA

1.250.000

50.000

1854

FERRERIA CATALANA

1854

MANUFACTURERA DE CARDAS

1854

TORRES, J. (Y CIA.)

265.000
2.000.000

75.000

60.000

20.000

1854

GIRONA HNOS.

2.525.000

2.525.000

1855

PANIFICACION CATALANA

500.000

40.000

1855

TENERIA BARCELONESA

1.500.000

279.000

1856

CAMPOS ELISEOS

430.000

21.000

1856

ANCORA DE SEGUROS MARITIMOS

5.000.000

50.000

1856

CATALANA GENERAL DE CREDITO

30.000.000

570.000

1857

FERRERIA CATALANA

2.000.000
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Companyia
FC BARCELONA-TARRAGONA

Capital (ptes.)
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Capital
Girona

27.000.000

100.000

1857

HERRERIA BARCELONESA

625.000

25.000

1857

TRIAS, J. (Y CIA.)

375.000

50.000

1857

LIQUIDADORA

5.000.000

200.000

1858

ROIG, G. (Y CIA.)

400.000

8.000

1860

SOLER DE LA TORRE, J. (Y CIA.)

900.000

50.000

1860

CONCHITA

1861

FOMENTO INDUSTRIAL

1863

CARBONERA ESPAÑOLA

6.000.000

250.000

1863

JAUMANDREU, SALOM Y GIBREGA

1863

UNION MINERA

1.500.000

80.000

1864

CATALANA DE SEGUROS

5.000.000

6.250

1864

GENERAL DE CREDITO EL COMERCIO

25.000.000

2.500.000

1864

PRATS Y BOADA

5.000.000

1.600.000

1865

CAMPANYA (Y CIA.)

1866

HERRERIA NTRA. SRA. REMEDIO

TOTAL

300.000

840.000

30.000

1.250.000

1.250.000

243.773.640

15.154.688

Font: Elaboració pròpia a partir de la Base de Dades del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona.

COTÓ
COTÓ
COTÓ

ARENAS, Joan (Fab. de Mataró)

BALADIA, Jaume

BATLLES, Inés i Fill (Manresa)

CARNISSER, Antoni

CASULLERAS, Josep

CASULLERAS, Josep

CASTELLS I COSTA, Joan (Mataró)

CASTELLS, Gabriel (Fab. Igualada)

COTS I ENRICH, Miquel (Manresa)

CUADRENY, BENET I CIA.

FABRE, Francesc (Manresa)

FONTANELLAS, Francesc

FONTANELLAS, Francesc

FONTANELLAS, Lambert

FONTANELLAS, Lambert

JUNCADELLA, Salvador

LLADÓ, Antoni (Fabricant)

MARGENAT GIRONES I CIA.
(Mataró)

MARGENAT GIRONES I CIA.
(Mataró)

MARQUET, Jacint

FRANCOLÍ, Joan

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

AMETLLES

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

COTÓ

AMELL Y TORRENS, Joan

ALCOHOL

BUCH MIQUEL, Joan

Mercaderia

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

Comprador

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

Venedor

MALLORCA

NOVA ORLEANS

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

NOVA ORLEANS

NOVA ORLEANS

NOVA ORLEANS

NOVA ORLEANS

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

NOVA ORLEANS

PERNAMBUCO (BRASIL)

NOVA ORLEANS

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

PERNAMBUCO (BRASIL)

Origen

683,53 LC

5.627,34 LC

603,90 LC

1.146,80 LC

1.255,30 LC

1.918,20 LC

3.217,10 LC

1.086,50 LC

1.035,60 LC

4.616,65 LC

804,25 LC

19.347,00 LC

1.810,20 LC

2.682,25 LC

593,60 LC

3.453,09 LC

71,34 LC

3.536,72 LC

1.523,70 LC

274,80 LC

730,90 LC

599,30 LC

253,55 LC

Import total Moneda

1.822,75

15.006,24

1.610,40

3.058,13

3.347,47

5.115,20

8.578,93

2.897,33

2.761,60

12.311,07

2.144,67

51.592,00

4.827,20

7.152,67

1.582,93

9.208,24

190,24

9.431,25

4.063,20

732,80

1.949,07

1.598,13

676,13

Import
pessetes

APÈNDIX 20
Participació de Girona Germans, Clavé i Cia. com a venedors a la Llotja de Barcelona, 1840

1.822,75

15.006,24

1.610,40

3.058,13

3.347,47

5.115,20

8.578,93

2.897,33

2.761,60

12.311,07

2.144,67

30.000,00

4.827,20

9.208,24

190,24

1.582,93

676,24

9.431,25

4.063,20

732,80

1.949,07

2.586,00

676,13

Pessetes
comptat
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CACAU

AMATLLER, Antoni i Germans

AMATLLER, Antoni i G.

AMATLLER, Antoni i G.

FRANCOLI, Joan

FRANCOLI, Joan

FRANCOLI, Joan

GALTÉS, IGNASI I ALTRES

CALSARENY, Cosme

FRANCOLI, Joan

FRANCOLI, Joan

BARNOLA, Josep

CRUELLS, Vicent

FARGAS, Miquel i un altre

CASANOVAS, Domènec (Sabadell)

CONILL I CIA.

CONILL I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

PERDIGONS

PERDIGONS

LLANA

CUIRS

ESCORÇA

ESCORÇA

CANYELLA

CANYELLA

CANYELLA

CACAU

CACAU

CACAU

CACAU

CACAU

LOZAYA

BUENOS AIRES

GRANADA

GRANADA

LES FILIPINES

MANILA

LA XINA

GUAYAQUIL (PERÚ)

GUAYAQUIL (PERÚ)

GUAYAQUIL (PERÚ)

GUAYAQUIL (PERÚ)

GUAYAQUIL (PERÚ)

GUAYAQUIL (PERÚ)

GUAYAQUIL (PERÚ)

ESCÒCIA

ESCÒCIA

Origen

125.770,21

369,37 LC

928,50 LC

4.488,28 LC

7.622,72 LC

39,38 LC

35,81 LC

616,12 LC

610,78 LC

193,59 LC

2.171,00 LC

3.698,44 LC

7.725,75 LC

2.396,72 LC

997,31 LC

969,75 LC

481,13 LC

23.969,62 LC

11.207,44 LC

376,88 LC

Import total Moneda

Font: Elaboració pròpia a partir dels valors dels Llibres de Corredors de Canvis de Barcelona de 1840, lliurats per L. Castañeda.

TOTAL

BACALLÀ

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.
CACAU

BORRELL I MIRALPEIX, Marià i Cia. BACALLÀ

QUITRÀ

CURET, Pau

Mercaderia

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

Comprador

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

Venedor

335.387,22

984,99

2.476,00

11.968,75

20.327,25

105,01

95,49

1.642,99

1.628,75

516,24

5.789,33

9.862,51

20.602,00

6.391,25

2.659,49

2.586,00

1.283,01

63.918,99

29.886,51

1.005,01

Import
pessetes

272.616,20

984,99

2.476,00

7.152,67

20.327,25

105,01

95,49

1.642,99

1.628,75

516,24

5.789,33

9.862,51

20.602,00

6.391,25

1.598,13

2.659,49

1.283,01

63.918,99

0,00

1.005,01

Pessetes
comptat
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APÈNDIX 21
Participació d’I. Girona, J. Canadell i C. Cassanyes
com a compradors a la Llotja de Barcelona, 1840

Comprador

Mercaderia

Origen

Import
total

Moneda

Import
pessetes

Pessetes
comptat

CANADELL, Jaume

BLAT

SEVILLA

6.116,30

LC

16.310,13

16.310,13

CANADELL, Jaume

FARINA

SANTANDER

823,97

LC

2.197,25

2.197,25

CANADELL, Jaume

FARINA

SANTANDER

928,60

LC

2.476,27

2.476,27

CANADELL, Jaume

FARINA

SEVILLA

461,35

LC

1.230,27

1.230,27

CANADELL, Jaume i quatre més

FARINA

SANTANDER

1.652,45

DU

8.262,25

8.262,25

CANADELL, Jume i un altre

ORDI

181,15

LC

483,07

483,07

CANADELL, Jaume i un altre

FARINA

SANTANDER

1.307,82

LC

3.487,52

3.487,52

CANADELL, Jaume i altres

BLAT

3.126,94

LC

8.338,51

8.338,51

CANADELL, Jaume i cinc més

FARINA

887,15

LC

2.365,73

2.365,73

CANADELL, Jaume i quatre més

ORDI

CARTAGENA

1.836,15

LC

4.896,40

4.896,40

CANADELL, Jaume i dinou més

BLAT

CARTAGENA

3.792,50

LC

10.113,33

10.113,33

CANADELL, Jaume i vuit més

BLAT

SEVILLA

5.542,45

LC

14.779,87

14.779,87

CANADELL, Jaume i set més

BLAT

1.790,45

LC

4.774,53

4.774,53

CANADELL, Jaume i tres més

FARINA

SANTANDER

6.781,70

LC

18.084,53

18.084,53

CASANYES I PASCUAL, Cristòfol

CERA

L’HAVANA

553,50

LC

1.476,00

1.476,00

CASSANYES I PASCUAL, Cristòfol

COTÓ

BARITA

2.340,35

LC

6.240,93

6.240,93

CLAVE I CIA.

SEDA

VALÈNCIA

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

PALO CAMPECHE

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

SAFRÀ

GIRONA G. CLAVÉ I CIA.

PLOM

TOTAL

LA MANXA

920,35

LC

2.454,27

2.454,27

7.885,90

LC

21.029,07

21.029,07

1.677,10

LC

4.472,27

4.472,27

411,30

LC

1.096,80

1.096,80

134.569,00

134.569,00

49.017,48

Font: Elaboració pròpia a partir dels valors dels Llibres de Corredors de Canvis de Barcelona, de
1840, lliurats per L. Castañeda.
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APÈNDIX 22
Participació d’I. Girona, J. Canadell i C. Cassanyes
com a compradors a la Llotja de Barcelona, 1840
Valors i efectes

Duros

Mitja llotja del primer pis i 26 butaques de l’amfiteatre del Liceu
139 accions Unió Minera
500 accions Canal d’Urgell
8 accions Àncora Assegurances
30 accions Ferreria Catalana
19 accions Catalana General d’Assegurances
42 accions La Quincallera
8 accions Agrícola Catalana
10 accions La Porcelana
1.040 accions Crèdit i Banca
198 accions Teneria Barcelonesa
40 accions Canalització de l’Ebre
62 accions Catalana d’Assegurances Contra Incendis
228 accions La Carbonera Espanyola
6.660 accions FC Saragossa-Barcelona
708 obligacions FC Saragossa-Barcelona
11 obligacions La Conxita
IMPORT TOTAL VALORS I EFECTES

758.575,775

Metàl·lic

416.254,000

TOTAL PRIMER REPARTIMENT 21.10.1864
1.542 obligacions FC Saragossa-Barcelona
2.178 obligacions FC Pamplona-Saragossa
1.588 accions FC Saragossa-Barcelona
Metàl·lic
TOTAL SEGON REPARTIMENT 4.7.1865
IMPORT TOTAL

1.174.829,775
70.752,500
78.889,000
158.800,000
219.208,768
527.650,268
1.702.480,043

Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació de Girona Germans. AG, 1864, 1865.
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APÈNDIX 23
Finques rústiques de Manuel Girona i Agrafel, 1906

Any

Descripció

Localització

Extensió
(ha.)
134,750

Valor (ptes.)

1858

Finca Sanahuja: casa i terrenys

Viladecavalls, Ullastrell

85.323,00

1861

Finca rústica

Sant Martí de Provençals

0,290

17.800,00

Sant Vicenç de Sarrià. Barcelona

8,938

38.430,00

1860-1905 Finca Parc Sarrià. Casa i peces
de terra
1863
Finca Duran: casa i terrenys

Viladecavalls

60,000

5.802,70

1867

Terreny

Sant Andreu. Barcelona

1,102

3.480,00

1867

Terreny

Sant Andreu. Barcelona

0,480

1.500,00

1867

Peça de terra i casa

1868

Château d’Arné. Finques i casa
senyorial
1873-1877 Deveses i finques rústiques
1873-1902 Deveses i finques rústiques

Guixers (Solsona)

1,895

1.300,00

303,000

372.650,00

Casp (Baix Aragó)

1.639,470

105.500,00

Maella (Baix Aragó)

3.660,410

Auch (Gers)

1882-1900 3 vedats i 9 finques rústiques

Villanueva de Gállego

1887

Terreny

Sant Andreu. Barcelona

1888

9 finques rústiques

1888

3 finques rústiques

1890

Finca la Garriga: casa i terrenys Viladecavalls

1891

Finca Torre Boscana: casa i
terrenys
17 finques rústiques i una casa

1894
1896
1896
1897
1898
1899

105,420

70.115,00

0,006

200,00

Butsènit (Lleida)

23,389

6.000,00

Tudela

52,859

3.860,00

Sant Vicenç de Sarrià

59,035

5.797,70

1,951

9.555,00

Bellpuig

50,596

38.500,00

7 finques rústiques, una casa i
un molí
3 finques rústiques

Donzell

24,554

12.400,00

Tudela

63,798

3.860,00

Baronia d’Eramprunyà: finques
i castell
Finca Xipreret: casa-torre i
terrenys
Finca amb casa

Gavà, Castelldefels i Begues

2.296,880

111.498,40

2,675

23.400,00

Carrer de la Salut. Gràcia
(Barcelona)
Sant Pere de Gavà

16,644

934,40

Sant Pere de Gavà

0,360

2.027,40

1900

Finca Can Paral: casa amb
terreny
Finca Passolas: casa i terreny

Sant Pere de Gavà

89,208

4.993,60

1900

Peça de terra

Sant Pere de Gavà

1,222

63,50

1902

Can Parés: finca amb dues cases Sant Pere de Gavà

1900

TOTAL
Fonts: AG, Inventari Manuel Girona i Agrafel, 1906. ASCP, 1868.

148,963

8.371,00

8.747,896

933.361,70
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APÈNDIX 24
Finques urbanes de Manuel Girona i Agrafel, 1906
Any

Descripció

Localització

1846

Casa

Carrer Ample, 2 i 2bis. Barcelona

1850

Solar per edificar

Sud de Montjuïc. Barcelona

1860

Finca Porta de Sant
Carles

Sant Martí de Provençals (Barcelona)

1866

8/12 parts d’una casa

1867

Casa

Extensió
(m2)

Valor (ptes.)

1.450,12

454.800,00

226,68

300,00

37.258,75

573.220,00

Rambla Boqueria, 10-Sant Pau, 1.
Barcelona

615,00

244.466,60

Ronda de Sant Pere, 3. Barcelona

763,40

366.600,00

1874

Casa

Basses de Sant Pere, 10. Barcelona

125,41

45.260,00

1875

Casa

Ronda de Sant Pere, 5. Barcelona

795,19

360.600,00

1877

Casa

Barri Plaza Toros, 26 (Abans Calle
Claudio Coello, 14). Madrid

822,55

445.200,00

1877

Casa

Calle Claudio Coello, 52 (abans 34).
Madrid

445,42

418.000,00

1877

1/2 edifici Mercat de
la Pau

Calle Claudio Coello, Hermosilla,
Lagasca, Ayala. Madrid

3.800,00

87.600,00

1877

Casa

Calle Claudio Coello, 22. Madrid

794,82

530.480,00

1877

Casa

Calle Hermosilla, 11-Calle Lagasca, 37.
Madrid

617,77

471.240,00

1878

Casa

Calle Claudio Coello, 54 (abans 36).
Madrid

554,62

376.000,00

1879

Casa

Carrer Princesa, 11. Barcelona

245,96

142.487,00

1882

Casa

Carrer Princesa, 9-Carrer Civader, 7.
Barcelona

44,36

34.660,00

1.541,36

150.120,00

185,00

9.300,00

1.161,00

247.140,00

257,50

62.920,00

1884

Casa

Carrer Arc del Teatre, 42. Barcelona

1885

Casa

Carrer Girona, 17. Figueres

1885

Casa i pati edificat

Carrer Comte d’Assalto, 63. Barcelona

1885

Casa

Carrer Cirés, 14. Barcelona

1886

Edifici Guàrdia Civil

Carrer Ausiàs March, 108. Barcelona

2.218,00

694.828,95

1887

Casa

Carrer Alfolí, 6. L’Escala (Girona)

600,00

1.800,00

1887

Casa

Carrer Comte d’Asalto, 61 (abans 37).
Barcelona

195,90

63.640,00

1888

Casa

Carrer Estret, 2. Donzell

266,00

1.600,00

1888

Casa i solar

Carrer Arc del Teatre, 40. Barcelona

147,33

29.600,00

1888

Solar i magatzem

Carrer de l’Om, 27 (abans 14).
Barcelona

75,13

16.120,00

1890

Casa

Plaça de la Llana, 20. Barcelona

143,34

83.035,00

1890

Casa

Plaça de la Llana, 21. Barcelona

88,74

51.418,00
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Descripció

Casa

Localització
Carrer Cirés, 10. Barcelona

Extensió
(m2)
249,40

Valor (ptes.)
53.560,00

1891

Casa

Carrer Arc del Teatre, 51. Barcelona

440,49

71.640,00

1892

Solar

Xamfrà Consell de Cent-Bailén.
Barcelona

721,41

12.000,00

1892

2/3 parts d’una casa

Carrer Cirés, 4. Barcelona

185,22

36.000,00

1894

Casa

Carrer de l’Escorial, 208, 210 (abans
54). Gràcia. Barcelona

566,57

3.000,00

1896

Casa

Carrer Cirés, 4. Barcelona

1896

Casa i solar

Xamfrà Casp, 80-Bailén, 27. Barcelona

78,19

29.220,00

603,70

31.000,00

1896

Solar i magatzem

Carrer de l’Om, 23. Barcelona

720,22

22.500,00

1896

Casa

Rambla o Porta de Santa Madrona,
30-C. Barcelona

304,87

36.000,00

1896

Finca Lo Marge Gros

Montjuïc. Barcelona

15.835,60

148.320,00

1897

Solar

Plaça Catalunya. Barcelona

579,32

30.000,00

1897

Solar

Plaça Catalunya. Barcelona

1.915,36

5.000,00

1897

Finca Senillosa: casa,
terreny i caseta

Sant Vicenç de Sarrià, 1 i 4.
Barcelona

24.504,68

10.354,00

1897

Baronia d’Eramprunyà: Carrer Major, 16. Gavà
casa

1897

1/2 casa-torre

Carrer de la Salut, 42. Gràcia.
Barcelona

741,78

2.250,00

1897

1/2 casa-torre

Carrer de la Salut, 59. Gràcia.
Barcelona

528,89

1.500,00

1898

Casa-torre

Passeig de Santa Eulàlia, 149.
Sant Andreu. Barcelona

2.965,94

8.840,00

1899

Casa

Carrer de la Mina, 8. Barcelona

1899

Solar

Carrer Aragó. Barcelona

1899

Solar

Plaça Catalunya. Barcelona

12.200,00

133,81

6.300,00

1.744,57

7.200,00

75,57

5.000,00

1901

Casa

Carretera Reial, 387. Sants. Barcelona

634,00

3.680,00

1903

2 edificis

Sant Gervasi de Cassoles. Barcelona

975,21

4.500,00

TOTAL

109.944,15 6.047.699,55
Font: AG, Inventari Manuel Girona i Agrafel, 1906.
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ANNEX

Escriptura de constitució de la societat Girona Germans Clavé i
Companyia, del 30 de novembre de 1839. AHPB, Notari J. M. Planas
i Compte.
Los señores D. Ignacio Girona y Targa y D. Manuel Girona y
Agrafel padre e hijo y D. Juan Bautista Clavé y Vidal todos vecinos
y del comercio de esta plaza y D. Antonio Bulbena y D. José Juncosa
también de este comercio y vecindario en calidad de apoderados de
D. Juan Girona y Agrafel del comercio residente en la ciudad de Lérida
(…) hallándose dichos D. Juan y D. Manuel Girona legalmente emancipados de la patria potestad según consta del auto de emancipación
que pasó por ante el Notario autorizante en el día treinta de octubre
próximo pasado (…) y asegurando el D. Manuel Girona en virtud del
juramento abajo continuado ser menor de veinte y cinco años mayor
empero de veinte y dos y tanto él mismo como su hermano D. Juan
Girona que contratan con peculio propio y se hallan habilitados para
la administración de sus bienes, han convenido formar una sociedad
mercantil en comandita bajo los pactos y condiciones siguientes
La sociedad se denominará Girona Hermanos Clavé y Compañía,
y bajo esta razón seguirá sus relaciones y correspondencia, celebrará
sus tratos y practicará todos los actos correspondientes a la misma
estableciendo el despacho en el domicilio del socio comanditario
D. Ignacio Girona.
La dirección y administración será a cargo de los socios D. Juan
Bautista Clavé, D. Juan y D. Manuel Girona usando los tres de la firma
de la razón social como a socios directores y administradores.
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Como D. Ignacio Girona socio comanditario no podría examinar,
inspeccionar ni investigar las cuentas y operaciones de la sociedad sino
bajo las formas y épocas prescritas en los contratos y reglamentos de
la Compañía según el artículo 309 del Código de Comercio; atendido el
respeto que se merece, a que es el mayor interesado y a su experiencia
y crédito adquirido en tantos años de su carrera mercantil se imponen
los demás socios voluntariamente la obligación de consultar con dicho
D. Ignacio todas las operaciones de entidad que se emprendan y de
darle parte de todos los negocios de la Compañía, atendiéndose para
su mejor éxito a los consejos de su experiencia, sin que por esto se
entienda desvirtuada en el mismo D. Ignacio Girona en manera alguna
su calidad de socio comanditario.
El capital de la sociedad se compondrá de cuarenta mil pesos
fuertes los que no podrán absolutamente distraerse por otro objeto,
sino que han de servir precisamente para las operaciones de cuenta
de la Compañía.
Quedan facultados los socios directores para extender las operaciones d ela sociedad a todos los ramos de comercio e industria
permitidos por las leyes, quedando por consecuencia prohibidas las de
ilícito comercio, y el socio que las emprendiese será particularmente
responsable con sus bienes propios de todos los daños, gastos y perjuicios que pueden irrogarse a la sociedad.
Ninguno de los socios directores podrá separadamente emprender
operación alguna de comercio por cuenta propia, ni a comisión, quedando todos obligados a trabajar únicamente en beneficio de la sociedad.
A más de los libros que prescribe el código de comercio y de los
auxiliares que se crean necesarios, se llevará un libro titulado acuerdos de la sociedad en el que se anotarán por fecha las resoluciones
de los socios sobre las operaciones de entidad u otros particulares
pertenecientes a la compañía que no fueran prevenidos en esta contrata y se cumplirá exactamente lo que los socios resuelvan y firmen
de común acuerdo.
Los cuarenta mil pesos fuertes de que habla el artículo 4º quedan
ya fornidos por los socios a la proporción siguiente: D. Juan Girona seis
mil doscientos cincuenta pesos fuertes en dinero efectivo; D. Manuel
Girona seis mil doscientos pesos fuertes en dinero efectivo; D. Juan
Bautista Clavé doce mil quinientos pesos fuertes en dinero efectivo y
en créditos y efectos realizables; y D. Ignacio Girona quince mil pesos
fuertes en dinero efectivo y en créditos y efectos realizables, formando
por junto el total de dichos cuarenta mil pesos fuertes.
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Podrán los socios mediante acuerdo unánime de todos aumentar
el capital, si lo vieren conveniente, para dar más latitud a las operaciones de la compañía.
Los socios son respectivamente responsables a la sociedad de la
realización de los créditos y efectos que cada uno haya fornido para
la formación de su capital, y esta responsabilidad tendrá lugar cuando
alguno o más de sus créditos o efectos furnidos resulten incobrables o
irrealizables, pues en este caso el socio o socios responsables repondrán
en efectivo el mismo valor que figuraban a la formación del capital con
más los intereses del seis por ciento al año desde el principio de la
sociedad hasta la reposición a la caja de la misma, cuyas reposiciones
deberán hacerse tres meses antes del primer balance.
Para que el capital sea íntegro se formará un estado del valor que
se dé a las letras a negociar y a los efectos a vender, y si la realización
de estos o a la negociación de aquellas resultase déficit o beneficio lo
cobrará o pagará el socio a quien pertenecieron dichas letras y efectos.
Las letras de cambio y demás créditos cobrables sobre la plaza
cuyo vencimiento no exceda de quince días se admitirán como a dinero
efectivo para la formación del capital, y excediendo se descontará el
seis por ciento anual desde el primer día de la sociedad.
Podrán los socios, si la sociedad experimentare ganancias, retirar
alguna cantidad para sus gastos particulares cuyo máximo se sitúa para
cada uno a mil doscientos pesos fuertes cada año; pero si la compañía
sufriere pérdidas no podrán retirar cantidad alguna en disminución del
capital, ni de los aumentos del mismo que hubieren hecho.
La duración de esta sociedad será de diez años contados desde
primeros de Enero de mil ochocientos cuarenta hasta treinta y uno de
Diciembre de mil ochocientos cuarenta y nueve, en la inteligencia que
cualquier socio que al concluir el término señalado quiera separarse
de ella deberá avisarlo por escrito con seis meses de anticipación y no
haciéndolo se entenderá prorrogada la sociedad por otros diez años
con los mismos pactos y condiciones de esta escritura.
Si alguno de los socios falleciere y dejase viuda con hijos o sin
ellos a otros herederos ellos serán libres de continuar la sociedad durante todo el tiempo que faltare para el cumplimiento del contrato;
y en este caso será dirigido por los socios que sobrevivan con poder
formal de los herederos del finado, quienes podrán sin embargo expresar su voluntad en el término de tres meses para deliberar sobre
sus derechos; pero en ningún caso y cualquiera que sea el partido que
tomen, no podrán examinar los negocios de la sociedad mas que por
una sola persona que elegirán con el fin de instruirse amistosamente
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de la situación de la casa, ni tampoco podrán dichos herederos recibir
participación de fondos ni beneficios hasta que se hayan liquidado los
negocios por los socios directores, mas siempre con la vigilancia de
la persona interventora que hubiesen elegido los sucesores del socio
difunto.
Deberá cada fin de año pasarse balance general que firmarán
todos los socios después de haberlo examinado a su satisfacción, y en
su virtud quedarán aprobadas todas las cuentas y operaciones de la
sociedad hechas hasta la fecha del balance, y privados en consecuencia los socios y sus sucesores de poder intentar hasta la más pequeña
reclamación sobre dichas cuentas y operaciones.
En raón del mayor trabajo de los tres socios directores y administradores se extraerá veinticinco por ciento de los beneficios líquidos
que se repartirá como sigue: a D. Juan Bautista Clavé diez por ciento
y a D. Juan y D. Manuel Girona hermanos siete y medio por ciento a
cada uno.
El remanente de los beneficios líquidos detraídos primeramente
los gastos de escritorio, salarios de dependientes, alquileres de almacén, oficinas y el veinte y cinco por ciento estipulado, se repartirá en
el primer balance entre los socios con proporción al capital que cada
uno haya furnido a la sociedad según los artículos 8º y 9º (…) por los
respectivos capitales que resulten del balance anterior, y si desgraciadamente ocurren pérdidas las sufrirán todos los socios en la misma
proporción y método establecido para los beneficios, sin que los directores y administradores puedan en este caso percibir emolumentos
ni estipendio alguno por sus trabajos.
Terminada o disuelta la sociedad y después d ecumplir todas las
obligaciones de la misma se repartirán entre los socios los fondos en
metálico, los géneros, manufacturas, utensilios existentes y créditos a
proporción del capital que cada uno represente el día de la terminación o disolución.
Si durante la duración de esta sociedad y sus consecuencias ocurriere alguna duda o cuestión entre los socios o sus sucesores desde
ahora convienen en que se termine por medio de árbitros elejideros,
a saber, uno por el socio o sucesor que se aparte d ela opinión de los
demás, y otro por los que estuviesen de conformidad, debiendo los elegidos nombrar un tercero en caso de discordia, prometiendo los otorgantes que estarán precisamente a lo que se declare, concuerde o transija
por dichos árbitros o el tercero nombrado por estos, y que no impugnarán su resolución por causa o pretexto alguno, prohibiéndose acudir
a los Tribunales y renunciando a toda apelación suplicación dicción
de nulidad y otro recurso al árbitro de buen varón.
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Finalmente las dichas partes aprueban y ratifican la presente contrata de sociedad y se prometen mutuamente cumplirla bajo obligación
de sus respectivos bienes muebles (…) habidos y por haber, renunciando D. Manuel Girona formal y solemnemente mediante juramento
que presta a Dios Ntro. Señor sobre una señal de la cruz en forma
de derecho en mano y poder del Notario infrascrito al beneficio de su
menor edad, lesión, facilidad e ignorancia prometiendo que por razón
de ella no pedirá la restitución por entero ni hará ni vendrá contra
esta contrata en tiempo ni por motivo alguno, y todos renuncian a
cualquier otro beneficio derecho y ley de su favor (…) dando poder y
facultad a los tribunales y jueces de S. M. a quienes corresponda para
que el cumplimiento de lo arriba estipulado los apremien con todo
rigor de derecho como por sentencia definitiva de juez competente
pasada en juzgado por las partes consentida (…). En la ciudad de
Barcelona a treinta de Noviembre de mil ochocientos treinta y nueve,
siendo testigos Geronimo Cahué y Ginés Arimon escribientes en la
misma residentes (…). Firman: Ignacio Girona, Manuel Girona, Juan
Bautista Clavé, Antonio Bulvena, José Juncosa. Ante mi José Manuel
Planas y Compte, Notario.
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32. Maria Mercè COSTA I PARETAS: La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la Corona d’Aragó (segles XIII-XIV). Barcelona, 1998.
33. Antoni UDINA I ABELLÓ: Els testaments dels comtes de Barcelona i dels reis de la Corona
d’Aragó. De Guifré Borrell a Joan II. Barcelona, 2001.
34. Ricardo CIERBIDE: Edició crítica dels manuscrits catalans inèdits de l’orde de Sant Joan
de Jerusalem (segles XIV-XV). Barcelona, 2002.
35. Agustí ALCOBERRO: L’exili austriacista (1713-1747). Volum I. Barcelona, 2002.
36. Agustí ALCOBERRO: L’exili austriacista (1713-1747). Volum II. Barcelona, 2002.
37. Josep Maria SANS I TRAVÉ: El Llibre Verd del pare Jaume Pasqual. Primera història del
monestir de Vallbona. Barcelona, 2002.
38. Josep M. PONS I GURI: Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum IV. Barcelona, 2006.
39. José Enrique RUIZ-DOMÈNEC: Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles X, XI i XII. Barcelona, 2006.
40. Eulàlia MIRALLES (ed.): Antoni VILADAMOR, Història general de Catalunya. Volum I.
Barcelona, 2007.
41. Eulàlia MIRALLES (ed.): Antoni VILADAMOR, Història general de Catalunya. Volum II.
Barcelona, 2007.
42. Josefina MUTGÉ I VIVES: El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a
través de la documentació de cancelleria reial de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (12871510). Barcelona, 2008.
43. Rodrigue TRÉTON (ed.): El llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d’or
d’Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, arxiver reial de Barcelona, per a ús
de la seca de Perpinyà. Barcelona, 2009.
44. Joan PAPELL i TARDIU (ed.): Compendium abreviatum. Còdex del monestir de Santa
Maria de Santes Creus dels segles XV i XVI, de Fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador.
Barcelona, 2009.
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45. Montserrat DURAN PUJOL (ed.): Llibre de la confraria y offici de perayres de la vila de
Igualada, en lo qual estan continuadas las ordinacions y determinacions de dit offici, tretas del llibre de la confraria de perayres de la ciutat de Barcelona (1614-1887).
Volum I. Barcelona, 2012.
46. Montserrat DURAN PUJOL (ed.): Llibre de la confraria y offici de perayres de la vila de
Igualada, en lo qual estan continuadas las ordinacions y determinacions de dit offici, tretas del llibre de la confraria de perayres de la ciutat de Barcelona (1614-1887).
Volum II. Barcelona, 2012.
47. Carles DÍAZ MARTÍ (ed.): La primera crònica del monestir de Sant Jeroni de la Murtra
(1413-1604) de Francesc Talet. Barcelona, 2013.
48. Joan FERRER I GODOY (ed.): Actes i resolucions. Sant Joan de les Abadesses en època
moderna 1630-1859. Volum I. Barcelona, 2013.
49. Joan FERRER I GODOY (ed.): Actes i resolucions. Sant Joan de les Abadesses en època
moderna 1630-1859. Volum II. Barcelona, 2013.
50. Rodrigue TRÉTON: Liber Feudorum A. Les investigacions sobre els feus dels reis Jaume I
i Jaume II de Mallorca 1263-1294 (Cerdanya, Capcir, Conflent, Vall de Ribes, Ripollès,
Vallespir i vegueria de Camprodon). Volum I. Barcelona, 2013.
51. Rodrigue TRÉTON: Liber Feudorum A. Les investigacions sobre els feus dels reis Jaume I
i Jaume II de Mallorca 1263-1294 (Cerdanya, Capcir, Conflent, Vall de Ribes, Ripollès,
Vallespir i vegueria de Camprodon). Volum II. Barcelona, 2013.
52. Jordi BOLÒS i Imma SÀNCHEZ-BOIRA: Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular
de Lleida (segles XIV-XVI). Volum I. Barcelona, 2014.
53. Jordi BOLÒS i Imma SÀNCHEZ-BOIRA: Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular
de Lleida (segles XIV-XVI). Volum II. Barcelona, 2014.
54. Jordi BOLÒS i Imma SÀNCHEZ-BOIRA: Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular
de Lleida (segles XIV-XVI). Volum III. Barcelona, 2014.

Textos i Documents. “Maior”
1. Jesús MASSIP I FONOLLOSA i altres: Costums de Tortosa. Barcelona, 1996 (format 22 ×
31 cm).
2. Germà COLON i Arcadi GARCIA: Llibre del Consolat de Mar. Barcelona, 2001.

Estudis
1. AA. DD.: Estudis sobre història de la Institució Notarial a Catalunya, en honor de Raimon Noguera. Barcelona, 1988.
2. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.): El dret comú i Catalunya. I. Actes del Ir Simposi Internacional de 1990. Barcelona, 1991.
3. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.): El dret comú i Catalunya. II. Actes del IIn Simposi
Internacional de 1991. Barcelona, 1992.
4. Ángel MARTÍNEZ SARRIÓN: Monjos i clergues a la recerca del Notariat. Estudi dels documents llatins de l’abadia de Sankt Gallen (segles VIII-XII). Barcelona, 1992.
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5. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.): Ius proprium - Ius commune a Europa. El dret comú
i Catalunya, III. Actes del IIIr Simposi Internacional de 1992: Homenatge al professor
André Gouron amb motiu de la seva investidura com a Doctor Honoris Causa per la
Universitat de Barcelona. Barcelona, 1993.
6. Arcadi GARCIA I SANZ i Núria COLL I JULIÀ †: Galeres mercants catalanes dels segles
XV, Barcelona, 1994.

XIV

i

7. AA. DD.: Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català. Barcelona, 1994.
8. Belén MORENO CLAVERÍAS: La contractació agrària a l’Alt Penedès durant el segle XVIII. El
contracte de rabassa morta i l’expansió de la vinya. Barcelona, 1995.
9. Josep M. PUIG SALELLAS: De remences a rendistes: els Salellas (1322-1935). Barcelona,
1996.
10. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.): El dret comú i Catalunya, IV. Actes del IVt Simposi Internacional de 1994: Homenatge al professor Josep M. Gay Escoda. Barcelona,
1995.
11. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.): El dret comú i Catalunya, V. Actes del Vè Simposi
Internacional de 1995. Barcelona, 1996.
12. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.): El dret comú i Catalunya, VI. Actes del VIè Simposi
Internacional de 1996. Barcelona, 1997.
13. Jaume CODINA: Contractes de matrimoni al delta del Llobregat. Barcelona, 1997.
14. Maria Adela FARGAS PEÑARROCHA: Família i poder a Catalunya, 1516-1626. Les estratègies de consolidació de la classe dirigent. Barcelona, 1997.
15. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.): El dret comú i Catalunya, VII. Actes del VIIè Simposi
Internacional de 1997. Barcelona, 1998.
16. Tomàs LÓPEZ PIZCUETA: La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d’un patrimoni eclesiàstic català baixmedieval. Barcelona, 1998.
17. Josep M. CRUSELLES: Els notaris de la ciutat de València. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV. Barcelona, 1998.
18. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.): El dret comú i Catalunya, VIII. Actes del VIIIè Simposi Internacional de 1998. Barcelona, 1999.
19. Josep SERRANO DAURA (ed.): El territori i les seves institucions històriques. Actes de les
Jornades d’Estudi. Volum I. Barcelona, 1999.
20. Josep SERRANO DAURA (ed.): El territori i les seves institucions històriques. Actes de les
Jornades d’Estudi. Volum II. Barcelona, 1999.
21. Anna RICH ABAD: La comunitat jueva de Barcelona entre 1348 i 1391 a través de la documentació notarial. Barcelona, 1999.
22. Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ed.): El dret comú i Catalunya, IX. Actes del IXè Simposi
Internacional de 1999: La família i el seu patrimoni. Barcelona, 2000.
23. AA. DD.: Actes del II Congrés d’Història del Notariat Català. Barcelona, 2000.
24. Jordi FIGA I LÓPEZ-PALOP (ed.): Miscel·lània Lluís Figa i Faura. Barcelona, 2000.
25. Josep SERRANO I DAURA: Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet,
d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum I. Barcelona, 2000.
26. Josep SERRANO I DAURA: Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet,
d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum II. Barcelona, 2000.
27. Daniel PIÑOL I ALABART: El notariat públic al Camp de Tarragona. Història, activitat,
escriptura i societat (segles XIII-XIV). Barcelona, 2000.
28. Maria VILAR I BONET: Els béns del Temple a la Corona d’Aragó en suprimir-se l’orde, Barcelona, 2000.
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29. Cristina BORAU: Els promotors de capelles i retaules en la Barcelona del segle XIV. Barcelona, 2003.
30. Alfons ZARZOSO: Medicina i Il·lustració a Catalunya. Barcelona, 2004.
31. Santiago DE LLOBET MASACHS: El matrimoni infantil a Catalunya i Europa. Barcelona, 2005.
32. Joaquim ALBAREDA SALVADÓ: El “cas dels catalans”. La conducta dels aliats arran de la
Guerra de Successió (1705-1742). Barcelona, 2005.
33. Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Els magistrats de la Reial Audiència de Catalunya a
la segona meitat del segle XVII. Barcelona, 2006.
34. Imma PUIG ALEU: Una visita pastoral al Baix Empordà als anys 1420-1423. Barcelona,
2006.
35. Maria GARGANTÉ LLANES: Arquitectura religiosa del segle XVIII a la Segarra i l’Urgell. Condicionants, artífexs i pràctica constructiva. Barcelona, 2006.
36. Martín RODRIGO Y ALHARILLA: Indians a Catalunya: capitals cubans en l’economia catalana . Barcelona, 2007.
37. Victòria ALMUNI BALADA: La catedral de Tortosa als segles del gòtic, volum I, Barcelona,
2007.
38. Victòria ALMUNI BALADA: La catedral de Tortosa als segles del gòtic, volum II, Barcelona,
2007.
39. Nativitat CASTEJÓN DOMÈNECH: Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de
Barcelona. Repertori documental del segle XV. Barcelona, 2007.
40. Jaume AUFERIL I BEA (ed.): Antoni VALLMANYA, Poesies. Barcelona, 2007.
41. Carles VELA I AULESA: Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat, Volum I, Barcelona, 2007.
42. Carles VELA I AULESA: Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat, Volum II, Barcelona, 2007.
43. Lluís MONJAS MANSO: La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica Tarraconense al llarg de la baixa edat mitjana. Barcelona, 2008.
44. Joan SOLER I JIMÉNEZ: La formació de la Pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331). Barcelona, 2008.
45. Jordi MORELLÓ BAGET: Municipis sota la senyoria dels creditors de censals: la gestió del
deute públic a la baronia de la Llacuna (segle XV). Barcelona, 2008.
46. Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH: Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum I. Barcelona,
2008.
47. Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH: Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum II. Barcelona,
2009.
48. Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH: Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum III. Barcelona,
2009.
49. Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH: Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum IV. Barcelona,
2009.
50. Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH: Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i
comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum V. Barcelona,
2009.
51. Eduard MARTÍ FRAGA: La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència dels
Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714). Barcelona, 2009.
52. Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ: Els concilis ilerdenses de la província eclesiàstica Tarraconense a l’edat mitjana (546-1460). Barcelona, 2009.
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53. Xavier SOLÀ I COLOMER: El monestir de Santa Maria d’Amer a l’època moderna: religió,
cultura i poder. De la reforma benedictina a la vigília de les desamortitzacions (15921835). Volum I. Barcelona, 2010.
54. Xavier SOLÀ I COLOMER: El monestir de Santa Maria d’Amer a l’època moderna: religió,
cultura i poder. De la reforma benedictina a la vigília de les desamortitzacions (15921835). Volum II. Barcelona, 2010.
55. Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: La mitjana noblesa catalana a la darreria de l’etapa
foral. Barcelona, 2010.
56. Manuel GÜELL: Els Margarit de Castell d’Empordà. Família, noblesa i patrimoni a
l’època moderna. Barcelona, 2011.
57. Josep M. GIRONELLA I GRANÉS: Els molins i les salines de Castelló d’Empúries al segle
XIV. La mòlta de cereals, el batanatge de teixits i l’obtenció de sal en una vila catalana
baixmedieval. Barcelona, 2010.
58. Llorenç FERRER I ALÒS: Sociologia de la industrialització. De la seda al cotó a la Catalunya central (segles XVIII-XIX). Barcelona, 2011.
59. Elvis MALLORQUÍ: Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV. Barcelona,
2011.
60. Jordi ROCA VERNET: La Barcelona revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors. Barcelona, 2011.
61. Josep CAPDEFERRO PLA: Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les
seves cartes. Barcelona, 2012.
62. Montserrat RICHOU I LLIMONA: La terra, la família i la mort al Baix Maresme (13481486). Barcelona, 2012.
63. Pere GIFRE RIBAS: Els senyors útils i propietaris de mas. La formació històrica d’un grup
social pagès (vegueria de Girona, 1486-1730). Barcelona, 2012.
64. Elisa BADOSA I COLL †: La Barcelona del barroc a través d’una família de comerciants: els
Amat. Barcelona, 2012.
65. Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Felip IV i Catalunya. Barcelona, 2013.
66. Jaume FULLOLA FUSTER: Mequinensa: de l’aïllament agrari a l’eclosió minera. Barcelona,
2013.
67. Vicent BAYDAL SALA: Guerra, relacions de poder i fiscalitat negociada: els orígens del contractualisme al regne de València (1238-1330). Barcelona 2014.
68. Lluïsa PLA I TOLDRÀ: Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX. Barcelona,
2014.

Acta Notariorum Cataloniae
1. Laureà PAGAROLAS I SABATÉ: El protocol del notari Bonanat Rimentol de 1351. Barcelona, 1991.
2. Pere PUIG I USTRELL: Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242.
Volum I. Barcelona, 1992.
3. Pere PUIG I USTRELL: Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242.
Volum II. Barcelona, 1992.
4. J. HERNANDO, J. FERNÀNDEZ, J. GÜNZBERG: Liber examinationis notariorum civitatis Barchinone (1348-1386). Barcelona, 1992.
5. G. GONZALVO, M. C. COLL, O. SAMPRÓN: El protocol del notari Pere de Folgueres (1338).
Barcelona, 1996.
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6. Rafael GINEBRA I MOLINS: El Manual primer de l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic (12301233). Volum I. Barcelona, 1998.
7. Rafael GINEBRA I MOLINS: El Manual primer de l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic (12301233). Volum II. Barcelona, 1998.
8. Miquel FORRELLAD SOLÀ: Manual de Francesc Ajac, notari de Sabadell, 1400-1402. Barcelona, 1998.
9. M. C. COLL, X. CAZENEUVE, J. HERNANDO: El manual de Joan de Cabreny (1385-1386).
Barcelona, 1999.
10. Rafel GINEBRA I MOLINS, Anna Maria DE ROCAFIGUERA I GARCIA, Jordi VILAMALA I SALVANS:
El manual de 1641 de Joan Francesc Torrellebreta, notari de Vic. Barcelona, 2001.
11. Joan PAPELL I TARDIU: El manual de les escriptures públiques d’Ignasi Cases i Ferrer,
notari de Valls (1790-1791). Volum I. Barcelona, 2001.
12. Joan PAPELL I TARDIU, El manual de les escriptures públiques d’Ignasi Cases i Ferrer,
notari de Valls (1790-1791). Volum II. Barcelona, 2001.
13. Miquel TORRAS I CORTINA: El manual del notari Pere Pau Solanelles de l’escrivania pública d’Igualada (1475-1479). Volum I. Barcelona, 2003.
14. Miquel TORRAS I CORTINA: El manual del notari Pere Pau Solanelles de l’escrivania pública d’Igualada (1475-1479). Volum II. Barcelona, 2003.
15. Joan PEYTAVÍ DEIXONA: El manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà. Barcelona, 2004.
16. Teresa ALEIXANDRE I SEGURA: El Liber Iudeorum núm. 90 de l’Aleixar. Barcelona, 2004.
17. Hug PALOU i MIQUEL: Els libri notularum de Santa Coloma de Queralt (1240-1262).
Volum I. Barcelona, 2009.
18. Hug PALOU i MIQUEL: Els libri notularum de Santa Coloma de Queralt (1240-1262).
Volum II. Barcelona, 2009.
19. Isabel COMPANYS I FARRERONS: El protocol de 1850 del notari de Reus Francesc Sostres
i Soler i del seu connotari Magí Sostres i Torra, naturals de Calaf. Volum I. Barcelona,
2009.
20. Isabel COMPANYS I FARRERONS: El protocol de 1850 del notari de Reus Francesc Sostres i
Soler i del seu connotari Magí Sostres i Torra, naturals de Calaf. Volum II. Barcelona,
2009.
21. Pilar MEILÁN CAMPO: Manual de Marina de Josep Serra, notari de Mataró (1774-1775).
Barcelona, 2010.
22. Rubén MOLINA I CAMPOY i Aymat CATAFAU CASTELLET: La nòtula del notari Bernat Frigola
de Cotlliure. Barcelona, 2011.
23. Carme MUNTANER I ALSINA: El Manual de Joan Pau Ferrer i Sala, notari de Sitges (17941796). Volum I. Barcelona, 2013.
24. Carme MUNTANER I ALSINA: El Manual de Joan Pau Ferrer i Sala, notari de Sitges (17941796). Volum II. Barcelona, 2013.
25. Ricard Jordi BAÑÓ I ARMIÑANA: Un notal alcoià dels anys 1296-1303. Barcelona, 2013.
26. Joan SALVADÓ I MONTORIOL: Vintè manual de Francesc Duran, notari de Barcelona. 1714.
Barcelona, 2014.
27. Albert RUBIÓ I SERRAT i Rafel GINEBRA I MOLINS: El manual onzè d’Antoni Bosch, notari
de Vic, de 1713-1714. Barcelona, 2014.
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Llibres de Privilegis
1. Max TURULL I RUBINAT, Montserrat GARRABOU I PERES, Josep HERNANDO I DELGADO i Josep
M. LLOBET I PORTELLA: Llibre de Privilegis de Cervera, 1182-1456. Barcelona, 1991.
2. J. VALLÉS, J. VIDAL, M. C. COLL i J. M. BOSCH: El Llibre Verd de Vilafranca. Volum I. Barcelona, 1992.
3. J. VALLÉS, J. VIDAL, M. C. COLL i J. M. BOSCH: El Llibre Verd de Vilafranca. Volum II.
Barcelona, 1992.
4. Antoni MAYANS I PLUJÀ i XAVIER PUIGVERT I GURT: Llibre de Privilegis d’Olot (1315-1702).
Barcelona, 1995.
5. Marc TORRAS I SERRA: Llibre Verd de Manresa (1218-1902). Barcelona, 1996.
6. G. GONZALVO, J. HERNANDO, F. SABATÉ, M. TURULL i P. VERDÉS: Els llibres de privilegis de
Tàrrega (1058-1473). Barcelona, 1997.
7. Christian GUILLERÉ: Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533). Barcelona, 2000.
8. Griselda JULIOL I ALBERTÍ: Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624). Barcelona,
2001.
9. Antoni COBOS FAJARDO: Llibre de Privilegis de la vila de Figueres (1267-1585). Barcelona,
2004.
10. Teresa CARDELLACH I GIMÉNEZ, Pere PUIG I USTRELL, Vicenç RUIZ I GÓMEZ i Joan SOLER
I JIMÉNEZ: Llibre de privilegis de la vila i el terme de Terrassa (1228-1652), Barcelona,
2006.
11. Anna GIRONELLA DELGÀ: Llibre groc de la ciutat de Girona. Barcelona, 2007.
12. Joan VILLAR I TORRENT: Llibre de privilegis de Palafrugell (1250-1724). Barcelona, 2007.
13. Sebastià BOSOM i Susanna VELA: Llibre de privilegis de la vila de Puigcerdà. Barcelona,
2007.
14. Sebastià BOSOM i Susanna VELA: Llibre de les provisions reials de la vila de Puigcerdà.
Barcelona, 2009.
15. Vicent GARCIA EDO: El Llibre Verd de Perpinyà (segle XII-1395). Barcelona, 2010.

Diplomataris
1. Josep Maria MARQUÈS: Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (S. IX-XIV). Volum I.
Barcelona, 1993.
2. Josep Maria MARQUÈS: Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (S. IX-XIV).
Volum II. Barcelona, 1993.
3. PAU MORA - LORENZO ANDRINAL: Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real
de Mallorca, 1361-1386. Volum I. Barcelona, 1993.
4. PAU MORA - LORENZO ANDRINAL: Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real
de Mallorca, 1361-1386. Volum II. Barcelona, 1993.
5. Maria PARDO

I

SABARTÉS: Mensa episcopal de Barcelona (878-1299). Barcelona, 1994.

6. Albert BENET
1994.

I

CLARÀ: Diplomatari de la Ciutat de Manresa (segles ix-x). Barcelona,

7. Esteve PRUENCA

I

BAYONA: Diplomatari de Santa Maria d’Amer. Barcelona, 1995.

8. Pere PUIG I USTRELL: El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari
dels segles X i XI. Volum I. Barcelona, 1995.
9. Pere PUIG I USTRELL: El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari
dels segles X i XI. Volum II. Barcelona, 1995.
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10. Pere PUIG I USTRELL: El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari
dels segles X i XI. Volum III. Barcelona, 1995.
11. Antoni VIRGILI: Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193). Barcelona, 1997.
12. Josep M. MARQUÈS: Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300).
Barcelona, 1997.
13. Ramon MARTÍ: Col·lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100). Barcelona,
1997.
14. Xavier PÉREZ I GÓMEZ: Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (segles
Barcelona, 1998.

X-XII).

15. Andreu GALERA I PEDROSA: Diplomatari de la vila de Cardona (anys 966-1276).
Barcelona, 1998.
16. Ramon SAROBE: Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200).
Volum I. Barcelona, 1998.
17. Ramon SAROBE: Col·lecció diplomàtica de la Casa del Temple de Gardeny (1070-1200).
Volum II. Barcelona, 1998.
18. Gaspar FELIU i Josep M. SALRACH (dirs.): Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona
de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum I. Barcelona, 1999.
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d’Eramprunyà. Font: Arxiu Girona.

Palau dels Girona. Façana de la plaça del Duc de Medinaceli,
seu del Registre Civil de Barcelona. Font: arxiu de l’autora.

Château d’Arné, residència de la família Girona a França. Font: Arxiu Girona.

Seu del Banc de Barcelona, a la rambla de Santa Mònica. Font: arxiu de l’autora.

Torre Girona a Sarrià, actualment seu del rectorat de la Universitat Politècnica
de Catalunya. Font: arxiu de l’autora.

Exterior de la capella de la torre Girona, seu del Centre de Supercomputació
de Barcelona (CSB). Font: arxiu de l’autora.

Interior de la capella de la torre Girona, amb el superordinador MareNostrum 3, un dels
més potents d’Europa.

Façana de la catedral de Barcelona,
finançada per Manuel Girona, abans de la
construcció del cimbori. Font: Arxiu Girona.

Castell del Remei (Penelles), finca adquirida per la família Girona el 1851, abans de
la construcció del canal d’Urgell.

Seu del Banco de Castilla a la plaça del Rey, a Madrid, fundat per Jaume Girona i Agrafel.

Fàbrica de material ferroviari Material per a Ferrocarrils i Construccions fundada pels
germans Ignasi i Casimir Girona el 1881.

Les Bayards, a la vall de Verrières (Suïssa), on Joan Girona fou enviat per estudiar
rellotgeria el 1824.

