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On anem? 
 

D'uns mesos ençà sembla que el país es trobe instal·lat en la incertesa i això 

desassossega molta gent. Una situació que ara per ara sembla que es perllongarà 

durant unes setmanes més. Per a molts ciutadans això és nou i els inquieta pel que 

representa de provisionalitat, de dubte, de no saber del cert on anirem a parar. Esta 

és, malauradament, la situació habitual dels ensenyants: la incertesa. No sabem què 

farem exactament el curs proper, ni quin serà el nostre futur més immediat, tampoc 

acabem d’aclarir com evolucionaran els esdeveniments enmig d’unes circumstàncies 

on tot sembla provisional i amb un permanent anunci de canvis.  

Quina nova reforma ens espera? Nadem sempre entre dos aigües, ara entre la llei 

Wert i la llei catalana, despús-demà tal vegada canviaran les dos i n'apareixerà una 

tercera, sorgida d’un altre govern.  

De moment, i com a novetat, torna a solcar el cel l’ombra ominosa de la vella revàlida i 

es qüestiona la seua finalitat real, es parla de rànquings, de classificacions, de punts 

de partida diferenciats, que poden discriminar uns centres respecte a uns altres. Hi ha 

preocupació i es percep desorientació. Cal constatar una realitat des de fa temps 

ineludible: la cerimònia del desconcert es troba instal·lada en el món educatiu i ara, 

més que mai, esta sensació ens tenalla enmig d’unes circumstàncies generals que 

ajuden a incrementar-la. 

La instrumentalització política i ideològica de l’educació ha estat una constant des de 

fa anys entre els partits polítics espanyols i catalans. La lluita per la qüestió de la 

llengua, pels continguts de les assignatures d’Ètica, Educació per la ciutadania o 

Història, la consideració acadèmica de l’assignatura de Religió, els retrets pels baixos 

rendiments acadèmics i les receptes miraculoses en serien només alguns exemples a 

destacar entre tots els problemes que cal enumerar i intentar de resoldre. A partir 

d’aquí, els mitjans de comunicació i l’opinió pública han polemitzat i magnificat totes 

les problemàtiques, reals o imaginàries, i cadascun, com sol ser tristament habitual, ha 
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La capital qü estionada.                         
Del tortosinisme centralista i localista  

 

Josep Ferran Bel Querol 
 

Professor de Geografia i Història. Historiador 
 
 
Resum: El terme tortosinisme se’ns presenta sovint com un vocable controvertit. 
Possiblement és un concepte, una idea, que naix a partir de tot el que va ser i 
representava Tortosa. El present article no analitza les interpretacions del terme, ja 
estudiades i debatudes, sinó que recorda els retrets que sovint ha rebut la Tortosa 
capital. El text fa referència al centralisme tortosí, al seu esperit localista i allunyat de la 
comarca; es parla també d’antitortosinisme, de les relacions entre poblacions veïnes, així 
com del protagonisme que històricament ha tingut la qüestionada Tortosa.   
 
Paraules clau: tortosinisme, segregació municipal, divisió territorial, Tortosa, Amposta. 
Palabras clave: tortosinismo, segregación municipal, Tortosa, Amposta. 
Key words: tortosinisme, municipal segregation, Tortosa, Amposta. 
Mots clef: tortosinisme, ségregation des villes, Tortosa, Amposta. 
 

 
«Uns pobles sense capital i una capital sense pobles» 
 

La frase l’escrigué l’any 1924 el conegut poeta i periodista Joan Torné Balagué (de 

pseudònim Lluís de Montsià), nascut a Sant Carles de la Ràpita. Catalanista 

convençut, conservador, defensaria el veritable tortosinisme1 com allò que 

s’identificava amb la comarca: o el tortosinisme es la expresió pura i simple del 

comarcanisme, es la expresió moral del fet comarcá, o el tortosinisme no es res.  Les 

poblacions de la comarca de Tortosa havien de sentir-se tortosines, el riu no havia de 

ser una barrera que separés, perquè la grandesa de Tortosa está en que el 

tortosinisme sigue quel com més que un mot; que tortosins ens hi sentissim tots com 

empordanesos, ceretans... La divisió artificial en dos districtes electorals (Roquetes i 

Tortosa), tot i existir un sol partit judicial, no ajudava a superar aquell tortosinisme que 

Torné va considerar estret i carrincló... un tortosinisme tant tortosi, que per ser-ho 

                                            
1 Altres definicions d’un vocable polèmic: defensa del fet diferencial d’estes terres respecte la Catalunya 
del nord (molts cops per oposició al centralisme barceloní i l’expressió més enllà de l’Ebre), espanyolisme 
anticatalanista (també franquisme en contra de la unitat catalana), patriotisme (l’exaltació de Tortosa), 
catalanisme (i l’amor a una ciutat que no volia allunyar-se de la construcció nacional catalana), enyorança 
per uns temps d’antuvi esplendorosos o senzillament entusiasme per un ric folklore. Autors diversos han 
escrit sobre els símbols o icones del tortosinisme (religiosos, culturals, ideològics), la reivindicada quinta 
província, l’actuació dels tortosins en la Guerra dels Segadors, el tortosinisme secessionista, dretà i 
localista, el d’arrel esquerrana i el catalanista, la qüestió lingüística i els trets diferencials, l’origen de 
l’adagi Ni catalanes, ni valencianos, sino tortosinos (i totes les variants) i el paper de personatges o 
personalitats diverses en la configuració del moviment tortosinista.  
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portat l’aigua cap al seu molí, deixant una impressió de desgavell al si de la societat 

que veu l’educació com un camp de batalla.  

Per dessota de tota esta maror política i mediàtica, la comunitat educativa afectada, 

que de vegades se sent com si la societat li hagués girat l’esquena, continua fent el 

seu treball com millor sap i pot. Això no vol dir que no tinga defectes, ni caiga en 

errors, ni en actituds i pràctiques desencertades, que les hi ha i ningú les nega, però, 

malgrat tot, preval la voluntat de fer les coses bé, obviant les circumstàncies adverses, 

els efectes de la crisi, les retallades, les dificultats d’un món molt complex i una 

societat constantment canviant. No volem fer aquí un panegíric corporatiu, però sí 

posar en valor uns esforços que la societat la majoria de les vegades no veu, ni 

tampoc considera. 

Potser ja seria hora d’arribar a un consens generalitzat, d’escoltar-se els uns als altres 

i, especialment, escoltar els docents que, la majoria de vegades, són els convidats de 

pedra de les reformes i dels canvis educatius, escoltar els que ens trobem cada dia a 

l’aula, enfrontats a una realitat que no és teòrica, que copsa a cada hora els problemes 

dels xiquets i xiquetes, dels adolescents i de retruc, i massa sovint, els greus 

problemes de les seues famílies. 

Encara que és un tòpic repetit, resulta totalment imprescindible afirmar rotundament 

que el que en realitat fa falta és un pacte, un gran acord, políticament i socialment 

consensuat i de llarga durada, pensat i dissenyat per al conjunt de l’àmbit educatiu. Un 

pacte no solament decidit pels partits de torn, havent escoltat els agents socials, sinó 

també pels professionals de l’ensenyament, massa vegades convertits en els 

instruments muts obligats a aplicar unes decisions que no comparteixen i alhora 

responsables davant d’una societat que els exigeix molt, i és lògica l’exigència, però en 

qui confia poc. Per això esperem que, com als països en els quals ens emmirallem a 

nivell educatiu, es faça possible d’una vegada esta realitat. Ho necessitem; ho 

necessitem tots. 
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creien que els coets eren la causa de la sequera que els perjudicava. El conflicte que 

es generà, amb la vinguda a Amposta el setembre de 1906 d’un grup de tortosins i el 

seu alcalde, fou molt important. Anys després, quan Tortosa reivindicava la 

rehabilitació del port amb finalitats militars i comercials –el fracàs de la navegació 

fluvial era una realitat–, sorgí una nova controvèrsia. El març de 1915 arribaren a les 

costes del Delta els torpediners 1 i 2 per observar les condicions del riu per construir 

un port de refugi i només el primer aconseguí, amb molts entrebancs, travessar la 

barra de les Goles de l’Ebre. L’ajuda que prestà l’alcalde Palau, juntament amb el 

comandant de marina de Tortosa, fou criticada en considerar que Amposta volia 

aconseguir un protagonisme que podia perjudicar els interessos tortosins. Un article 

publicat a El Eco de la Comarca d’Amposta (18-4-1915) ens crida força l’atenció: 

«Nuestro tortosinismo y el de ciertos tortosinos». El text explica que els vincles eren 

massa forts per no estimar Tortosa, que nosotros queremos para Tortosa lo que en 

justicia y por derecho propio le pertenece y corresponde, anhelamos verla disfrutando 

de la primacía y ser el emporio de todas las grandezas y explendores de esta Región 

del Ebro…, però recordant la situació anormal de la veïna ciutat, la incapacitat per ser 

un ciutat pròspera i populosa, la política vulgar i rastrera; calia fomentar la unió, 

guanyar-se la simpatia dels pobles veïns i ser un bon exemple de govern per a la seua 

comarca.6 

 

La necessitat de posseir una capital forta que defensés els interessos generals del 

territori fou plantejada en més d’una ocasió. L’any 1887 es demanava a Tortosa que 

actués en defensa de l’agricultura de la comarca: Desde Roquetas hasta la Cenia, 

desde Tivenys hasta Benisanet, desde Cherta hasta Gandesa, hay enclavados veinte 

y dos pueblos que reconocen á Tortosa como la capital y están esperando que Tortosa 

tome una actitud enérgica, digna y razonada en defensa de los intereses de todos. No 

debemos, pues, defraudar sus esperanzas.7 Que els dirigents tortosins sovint no 

complien les espectatives de les poblacions comarcanes és evident. Els moviments 

segregacionistes que s’iniciaren els anys trenta del segle XX a les partides del Delta 

reflecteixen esta sensació d’abandonament, de llunyania (no només física) respecte a 

un ajuntament que consideraven massa interessat a cobrar els impostos, però no a 

invertir-hi en millores urbanístiques, sanitàries i educatives. La desídia del consistori 

tortosí no passava desapercebuda: A pesar del abandono en que los tenemos, vemos 

las calles llenas continuamente de gente de la Cava y demás partidas de la Ribera. 

                                            
6 Per aprofundir en estes discussions i episodis d’enemistat entre Tortosa i Amposta, veg. Bel Querol, 
Josep Ferran: «Juan Palau, l’alcalde d’Amposta». Recerca, núm. 15 (2013), p. 94-96.  
7 Veg. «La cuestión agraria en Tortosa». El Orden (Tortosa), núm. 20 (18-12-1887), p. 1. 
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massa, no poden sentir els altres. Les paraules de Torné eren contundents: si Tortosa 

es el cap de la comarca, per ara i tant, está ben lluny encara d’esserne’l cor.2 Una idea 

defensada anys abans, quan escrivia sobre una separació moral entre Tortosa i els 

pobles de la comarca, i somiava una capital de tots i per a tots, que treballés pels 

pobles i fes comarcanisme: la Tortosa de qui jo parlo, es mes gran, rica y hermosa, 

que la Tortosa cenyida de muralles; la Tortosa meva, es la que canta la cansó popular, 

lo mateix dalt del Port ó á la plana de la Galera, que vora’l groguench riu ó á las platjes 

de la mar blava.3 

 

Una ciutat que no volia perdre embranzida, però en la mesura que qüestionava 

millores per a les poblacions veïnes es guanyava enemistats. El 1846 no s’entenia que 

la carretera reial de Barcelona a València passés per Amposta i es demanava la 

recuperació de l’antic traçat, per ser Tortosa el nucli del comerç del regnes de 

València, Catalunya i Aragó i per la importància en el transport de fruits i vins, fustes, 

oli i blat: no podemos atinar las razones, que debieron motivar la direccion de dicha 

carretera por la villa de Amposta, de corto vecindario, y otros lugares desiertos y mal 

sanos; cuando con notoria ventaja podia cruzar por esta ciudad populosa y de 

comercio, por Ulldecona pueblo grande...4 Anys després tampoc s’acceptava que el 

pont del ferrocarril a l’Ebre de la línia València-Tarragona es projectés a Amposta o a 

Vinallop. Els poders locals no defalliren fins a apropar la línia a la ciutat i aconseguir el 

pont i l’estació; i així, el 1868 els trens ja pogueren passar el riu pel pont de Tortosa. 

Quan el 1914 sorgí la notícia del ferrocarril Ascó-Tortosa, el mateix Torné s’apressaria 

a recordar que el traçat en estudi era Ascó-Sant Carles de la Ràpita. El ranci localisme 

que treballava per Tortosa i per á Tortosa, en comptes de fer-ho per a Tortosa i sa 

comarca, oblidava dos poblacions importants: puix que si Tortosa es centre de 

contratació d’olis, Amposta es centre de contratació d’arroços; si Tortosa es port de 

refugi, en anterioritat á la mateixa llei de Ports de 7 de Maig de 1880, ho es el port dels 

Alfacs...5   

 

No ens remuntem als temps passats per parlar de les desavinences entre Tortosa i 

Amposta, com ara el dret que al·legaven els tortosins i veïns del terme general de 

segar sosa en terres d’Amposta, que va perdre el plet de 1756, però sí que 

esmentarem diversos enfrontaments del segle XX. A la ribera s’empraven canons 

granífugs per protegir la collita d’arròs de les pedregades, però els pagesos tortosins 
                                            
2 Torné Balagué, Joan: «Tortosinisme». La Zuda (Tortosa), núm. 134 (nov. 1924), p. 156-157. 
3 Lluís de Montsià: «Parlem clars». Libertad (Tortosa), núm. 220 (18-4-1912), p. 1-2. 
4 El Ebro (Tortosa), núm. 20 (22-3-1846), p. 77. 
5 Torné Balagué, Joan: «Carta abierta». El Eco de la Comarca (Amposta), núm. 4 (13-12-1914), p. 2. 
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6 Per aprofundir en estes discussions i episodis d’enemistat entre Tortosa i Amposta, veg. Bel Querol, 
Josep Ferran: «Juan Palau, l’alcalde d’Amposta». Recerca, núm. 15 (2013), p. 94-96.  
7 Veg. «La cuestión agraria en Tortosa». El Orden (Tortosa), núm. 20 (18-12-1887), p. 1. 
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massa, no poden sentir els altres. Les paraules de Torné eren contundents: si Tortosa 

es el cap de la comarca, per ara i tant, está ben lluny encara d’esserne’l cor.2 Una idea 
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2 Torné Balagué, Joan: «Tortosinisme». La Zuda (Tortosa), núm. 134 (nov. 1924), p. 156-157. 
3 Lluís de Montsià: «Parlem clars». Libertad (Tortosa), núm. 220 (18-4-1912), p. 1-2. 
4 El Ebro (Tortosa), núm. 20 (22-3-1846), p. 77. 
5 Torné Balagué, Joan: «Carta abierta». El Eco de la Comarca (Amposta), núm. 4 (13-12-1914), p. 2. 
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La pèrdua d’importància de Tortosa és palesa el segle XIX, tot i que en el cens de 1860 

és la tercera ciutat catalana amb 24.702 habitants (Reus 27.257 h., Barcelona 249.209 

h.). Segles abans, Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557) de Cristòfol 

Despuig ja recullen que malgrat les bones condicions i ser la tercera població de 

Catalunya, en cantitat es tan poca al respecte del que deuria ser, que no es casi res. 

En el debat per la capitalitat provincial en la divisió de 1822, s’evidencia que Reus 

exercia una atracció comercial important a les terres meridionals, així com que Tortosa 

no era gaire volguda a la seua demarcació. A la Terra Alta i al mateix Baix Ebre 

(sabem de Xerta, Benifallet i Tivenys) preferien Reus; segons l’Ajuntament de Tortosa 

donaren este suport perquè eren agricultors, senzills, i els havien pressionat, però cal 

recordar que cap ajuntament, excepte el tortosí, sostingué la candidatura de Tortosa. 

D’altra banda, el 1820, Ulldecona volia constituir un partit judicial propi amb els pobles 

del sud de l’Ebre, i Xerta, esgrimint antigues raons de dominació i opressió, protestava 

per la inclusió al partit de Tortosa.11 

 

La definitiva divisió provincial de 1833 va acabar amb l’administració pròpia a l’Ebre.12 

No es tingué en compte que Tortosa havia estat el cap d’una sèrie d’unitats 

organitzatives territorials, ja sigui administratives, judicials o religioses, ni es reconegué 

la comarca natural. La dependència de Tarragona i el no reconeixement a la capitalitat 

que havia exercit des de l’antiguitat en l’organització del territori (civitas, diòcesi, 

vegueria, corregiment) explicaria els successius intents de crear una nova província.  

 

D’altra banda, la comparació amb ciutats com Reus, Tarragona o Castelló, menys 

important però capital provincial, així com la competència anys després amb la veïna 

Amposta accentuaria encara més este desencís. L’Amposta dels primers anys de 

l’alcalde monàrquic Juan Palau era l’enveja (i l’admiració) de molts tortosins. El conreu 

de l’arròs havia permès el desenvolupament econòmic d’una població que el 1908 era 

reconeguda com a ciutat. Les obres del Pont Penjant (qüestionades des de Tortosa 

perquè deien que dificultaria la navegació pel riu i la rehabilitació del seu port), les 

Escoles Nacionals, les Cases Barates i altres millores transformaren un simple villorio 

mísero e insignificante en una ciudad hermosa y urbanizada.13 Sí que és cert que les 

afinitats polítiques condicionaven esta visió; el tortosinisme conservador sovint feia 

                                            
11 Burgueño (1995: 64 i 114). 
12 Sánchez (2004: 276). Segons l’autor, Tarragona fou escollida per la seua fidelitat al liberalisme, en 
contrast amb la implantació del carlisme a la diòcesi de Tortosa. 
13 Veg. «Acotaciones de un miope. La hermana Amposta». Diario de Tortosa (Tortosa), núm. 11.268 (9-
10-1919), p. 1. 
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Suben en el vapor, a pié, con carros, de la manera que pueden. No saben comprar 

mas que a las tiendas de Tortosa; no conocen otros comercios que los de Tortosa; si 

están enfermos no saben acudir a otros médicos que a los de Tortosa. En cambio 

Tortosa les tiene poco menos que abandonados, sin preocuparse de construirles un 

mal camino vecinal, cosa que se había de haber hecho hasta por propio egoismo, por 

natural instinto de conservación, pues no cabe duda que la mitad del comercio de 

Tortosa se sostiene hoy por el patriotismo de los sufridos habitantes de la Ribera.8 

Però també s’hi anava a liquidar les contribucions, a pagar impostos, cànons i 

arrendaments (allí vivien molts amos de les terres del Delta que treballaven els 

riberencs), a tramitar certificats i permisos. I de Tortosa baixaven els secretaris 

judicials i els propietaris (o representants, de vegades amb la Guàrdia Civil) per 

prendre possessió de les terres. 

 

 “Aixecar a Tortosa” o la visible decadència 
 
El setmanari El Radical convocava el 1914 un concurs sota el títol Medis práctics 

per’aixecar a Tortosa de s’actual postració. Francesc Mestré i Noé va presentar el text 

«Els tortosins per Tortosa» on considerava, com molts altres, que lo mal vé de lluny, 

de quan la divisió provincial de 1833 i la creació d’un organisme diferent, capritxós i 

artificial. L’escepticisme, la manca d’unitat, l’individualisme i la mediocritat dels 

governants eren alguns problemes, com també ho era, per a Mestre, no saber veure 

més enllà de la capital, encara que sembla que no renunciava al centralisme de 

l’Ajuntament: El terme de Tortosa, per la seva extensió, es un dels mes dificils per a 

implantar-hi una organització que responga a les seves necessitats. Lo remei no sols 

s’ha de buscar en la urb sino en els seus suburbs: cada barri té un carácter, cada 

barriada una fesomía i un modo d’esser ben distint: la industria, lo comers i 

l’agricultura, necessiten programes i orientacions diferentes. Per aixó convé anar-hi 

sovint a estudiar les seves necessitats i a ferlos-hi compendrer les seves obligacions... 

que’s resoldrien aspiracions ben fundades i es crearía un poder, una autoritat i una 

actuació mancomunada entre’ls de dins i els de fora... essent lo Municipi cap i casal de 

la gran familia tortosina.9 Quan la II República i la divisió territorial de Catalunya, Pau 

Vila plantejaria la possibilitat de reduir el municipi, independitzant els nuclis rurals 

allunyats per afavorir el desenvolupament de la ciutat.10  

                                            
8 Jiménez (1914: 4).  
9 Mestre (1914: 19-22).  
10 Vila, Pau: «Les capitalitats de nova divisió. Tortosa». El Poble (Tortosa), núm. 510 (28-1-1938), p. 1. Un 
escrit anònim presentat al concurs d'El Radical ja defensava esta idea de separar els barris allunyats i les 
partides.  
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9 Mestre (1914: 19-22).  
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La creació de la comarca del Montsià originà un fort debat: és una comarca que fou 

creada per raons no estrictament geogràfiques o econòmiques... potser més per raons 

polítiques... no figurava ni el mapa de Font i Sagué, ni el de Pau Vila, ni en els primers 

esboços i propostes de la Ponència. No havia figurat, tampoc, en cap de les divisions 

político-administratives anteriors ni en el de les àrees d’influència dels mercats.15  

 

Les actes de les reunions de treball recullen l’argument de l’alta política, perquè les 

poblacions del Montsià senten animadversió contra Tortosa; alguns pobles defensaven 

l’anomenada Comarca del Cénia. Les raons que exposaren alcaldes, regidors i altres 

persones a Pau Vila en el viatge que realitzà el setembre de 1932 als pobles de la 

Comarca de Tortosa de la dreta de l’Ebre expressen este malestar. 

 

 

 

 
                                            
15 Casassas i Clusa (1981: 21).  

Mapa comarcal: resultat 
de l'enquesta feta als 
ajuntaments. 
Generalitat de 
Catalunya, Ponència de 
la divisió territorial, 
1931. Font: ICC 
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responsable el marcel·linisme de la pèrdua d’impuls respecte a Amposta. Però també 

és veritat que Tortosa no aconseguiria desenvolupar una indústria potent, dependria 

excessivament de l’economia agrària i perdria protagonisme com a centre comercial.  

 

Ni esta visible decadència que els intents regeneracionistes no superaren, ni 

l’antitortosinisme existent impedia, però, que Tortosa fóra reconeguda el centre de la 

comarca. Quan la divisió territorial de Catalunya de la II República, el mapa comarcal 

que resultà de l’enquesta feta als ajuntaments, on es preguntava a quina comarca 

pensaven que pertanyia el seu poble i on anaven a mercat, recull que només 

Ulldecona (que demanava la capital d’una demarcació) i Santa Bàrbara manifestaren 

pertànyer al Montsià; la resta de pobles del partit judicial digueren a la comarca 

tortosina, excepte Mas de Barberans que respongué al Baix Ebre i Alfara que digué a 

Tarragona.14  

                                            
14 Lluch i Nel·lo (1983: 109, nota 79); Burgueño, Jesús: «Una enquesta de la Mancomunitat sobre les 
comarques naturals (1917)». Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 76 (des. 2013), p. 286. 

Carta Comarcal de 
Catalunya per Norbert 
Font i Sagué, 1897. 
Font: ICC 
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Tot això es va dir, però també que amb el nou règim no es donaria la intromissió i 

l’absorció tortosina d’abans. Pau Vila explicaria a l’alcalde Joan Benet de Tortosa que 

el cas era especial ja que en cap altra comarca hem trobat aquesta animadversió vers 

el seu centre comarcal. Sembla que a Tortosa no eren prou conscients d’este gran 

rebuig, pensaven que la gent hi anava i les rivalitats només eren per diferències 

polítiques en temps del caciquisme monàrquic, també opinaven que Tarragona no els 

atenia ni els feia cas. L’alcalde deia que en el passat hi havia hagut greuges, però que 

també el peix petit té enveja al gros. En l’entrevista, Benet acceptava la 

descentralització d’alguns serveis, recordava que s’estaven negociant les 

segregacions del Delta perquè tinguessin municipi propi i trobava bé el nom Baix Ebre 

pels inconvenients que provocava la denominació Comarca de Tortosa (amb el nou 

terme s’intentava mantenir una sola demarcació no rebutjada, que coincidís amb el 

partit judicial). L’Ajuntament de Tortosa havia afirmat que la nostra influència comarcal 

arriba, per València, fins a Vinaroç, i per la part de Terol, fins a Calaceit i Valderrobles. 

L’alcalde Alfred Escrivà d’Amposta reconeixia que calia anar amb Tortosa perquè si va 

per tot i no estava interessat —així ho diu a Pau Vila— a aconseguir la capitalitat de 

cap demarcació.17 

 

L’alcalde Juan Palau, en un acte el 1935, reconeixeria que la capital de la comarca era 

Tortosa. Els anys següents, però, la rivalitat continuaria. L’any 1937 es constituïa a 

Tortosa la Federació de Sindicats Agrícoles del Baix Ebre i Montsià, però després 

d’uns mesos el president de la Cambra Arrossera d’Amposta fou citat pel Conseller 

d’Agricultura per estudiar la creació de la Federació de Sindicats Agrícoles del 

Montsià, a causa de la poca cordialitat i les dificultats que sempre hi havia entre les 

dos comarques.18  

 

En temps de la postguerra franquista, quan Tortosa es recuperava de la ruïna i l’horror 

que havien provocat els bombardejos feixistes, s’acusaria els pobles del Delta 

d’indiferència davant el drama de la capital, de tancar els ulls al sofriment tortosí i no 

ajudar a la reconstrucció quan ells vivien una certa eufòria econòmica gràcies a l’arròs. 

Els anys quaranta apareixen novament els intents separatistes de les partides del 

Delta, on mancaven equipaments i la distància respecte a la capital era un maldecap; 

fins i tot per a enterrar els morts havien de pujar-hi a obtenir el permís. Per contra, 

Amposta experimenta aquells anys un destacat desenvolupament, sota el mandat de 

                                            
17 Lluch i Nel·lo (1983: 105-107, 113-114). 
18 Bel Querol, Josep Ferran: La Cambra Arrossera d’Amposta (1927-2003), inèdit; Correo de Tortosa 
(Tortosa), núm. 5155 (26-8-1935), p. 2.  
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Es digué que Tortosa era com una madrastra; que no ens ha tractat mai bé, però 

nosaltres a Tortosa hi anem quasi per tot; que el comerç tortosí és més car  que el de 

Vinaroz; que en l’aportació carcelària Tortosa es val d’artificis per a què les despeses 

que representa siguin abonades totalment pels pobles; que tots els mals del 

caciquisme han sortit d’allà, i àdhuc els tortosins miren la gent dels pobles com a 

inferiors; que no es fiqui en les coses dels pobles i en canvi els atengui millor; que els 

tortosins ni son catalanistes ni volen ésser catalans (malparlen de Barcelona); que 

Tortosa els ha perjudicat i 

els ha aïllat constantment, 

permeten el mal estat de la 

carretera de la costa que 

comunica Vinaròs i 

l’estació d’Amposta per 

aconseguir que el trànsit 

no es desviï d’ella; que el 

caciquisme que havia 

exercit Tortosa en perjudici 

de la comarca li féu perdre 

la confiança de tots els 

pobles, però existien 

lligams socials, econòmics 

i jurídics; que calia lliurar-

se de les influències 

político-tortosines en les 

tramitacions oficials; que 

Tortosa s’ha girat sempre 

d’esquena als pobles, no 

ha complert amb els seus 

deures de capitalitat... no 

s’ha preocupat de les comunicacions amb els pobles de la Comarca; que el poble no 

pot vèurer a la gent de Tortosa... que no ha sapigut fins ara atreure la simpatia dels 

pobles de la Comarca; que Santa Bàrbara va estar prop d’aconseguir la capitalitat d’un 

partit judicial, però que Tortosa féu derrogar la disposició; i altres arguments 

apassionats, com el que deia que els botiguers són uns gitanos.16 

 

                                            
16 Lluch i Nel·lo (1983: 27, 107-116).  

Mapa oficial de la 
divisió territorial del 
Principat, reproduït a  
La divisió territorial de 
Catalunya (Generalitat 
de Catalunya, 1937). 
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En l’oposició a les pretensions segregacionistes recents s’afirmava que l’empresa del 

Delta havia estat una obra dels tortosins i no s’entenien algunes decisions que 

fomentaven la desunió. Les jerarquies franquistes havien autoritzat la creació dintre un 

mateix municipi de deu Hermandades de Labradores y Ganaderos, així com la 

proliferació de cooperatives competint en una mateixa zona. A més a més, per 

imposició, la Jefatura Local del Movimiento de Tortosa contemplava com en el seu 

àmbit legal sorgien nou jefaturas locales, designades des de Tarragona i independents 

dels alcaldes pedanis. La inclusió de la Comarcal de Amposta dintre el Consejo 

Económico-Sindical Comarcal de Tortosa es considerava, de la mateixa manera, una 

equivocació. El menyspreu, amb grans dosis de paternalisme, era igualment present: 

los habitantes de nuestras partidas carecen del arraigo que es necesario para sentir la 

municipalidad e incluso la convivencia natural de familias unidas por vínculos de 

tradición y de vecindad y también de propios y comunes intereses materiales, morales 

y culturales que justifiquen la formación de Ayuntamientos... 24  

 
Els anys setanta sorgiren iniciatives diverses, assemblees i comissions que mostraven 

la mobilització ciutadana davant qüestions com les nuclears, els transvasaments o la 

defensa de la identitat i el progrés del territori. La Generalitat del president Tarradellas 

crearia llavors el Consell Intercomarcal de les Terres de l’Ebre (1978), que ja agrupava 

les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre.25 El Consell es diluí 

enmig d’un clima de retrets i de foment interessat dels localismes carrinclons; el model 

de creixement que defensava augmentà els desequilibres i les rivalitats al territori.26 

 

Del centralisme tortosí, també se’n parlaria en aquella època de final del franquisme. 

L’any 1972, la notícia precipitada de la instal·lació de l’anomenat Mercat d’Origen de 

Tortosa, abans d’una resolució oficial, originà noves tensions comarcals. La Cambra 

Arrossera d’Amposta s’adherí al projecte d’un mercat en origen, per a la 

comercialització de productes agraris, però sempre que s’emplacés a Amposta, i va 

iniciar els tràmits oficials per ser l’entitat promotora, la qual cosa aconseguí el 1975. 

                                            
24 Arxiu Comarcal del Baix Ebre: Fons Ajuntament de Tortosa, 2.636, «Expedient de segregació de 
Camarles i de Sant Jaume d’Enveja». Es deia, fins i tot, que existia una carencia de una visión inteligente 
del futuro... o que los ribereños con la mentalidad simple de los ambientes rurales eren propicis al desig 
primari de la llibertat.  
25 La divisió territorial de 1936 havia inclòs la Ribera d’Ebre a la Vegueria de Reus. L’assemblea general 
d’entitats del Congrés de Cultura Catalana a la Vegueria de l’Ebre de 1976 proposava un debat seriós a la 
comarca per decidir la integració a la Vegueria de l’Ebre. L’adscripció a les Terres de l’Ebre d’una 
comarca veïna del Baix Camp (Reus), del Segrià (Lleida) i propera a Tarragona ha generat diversos cops 
certa polèmica política i administrativa.  
26 Sánchez (2004: 284). L’autor ens recorda que la Generalitat fragmentà el territori deixant inicialment la 
Ribera d’Ebre fora de la Delegació de Cultura de les Terres de l’Ebre, així com que la tasca de l’Institut de 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre no evità l’endarreriment de la zona. 
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José Porres Navarro (1945-1965). Tortosa, en canvi, té uns alcaldes menys 

importants; per això s’explica que el qüestionament de la capitalitat tortosina des 

d’Amposta és un fenomen molt recent que no assoleix força fins la dècada del 40/50... 

els moments d’eufòria d’una ciutat coincideixen amb les crisis de l’altra, i 

recíprocament, sempre lligats a les figures dels alcaldes respectius o els graus 

d’influència exterior.19    

 

L’esperança del desarrollismo i la transició  

 

Als anys seixanta, els projectes del polígon industrial, el sanejament del Delta i noves 

àrees de regadiu oferien una perspectiva encoratjadora. El turisme era igualment una 

oportunitat. Els plans urbanístics i de desenvolupament permetrien que Tortosa seguís 

el ritme de la província. L’emplaçament, l’aigua i les comunicacions ajudarien a 

configurar una ciutat, amb un centre comarcal que, ara sí, se concibe como elemento 

tendente a integrar la comarca en una comunidad más ligada y en más íntimo 

contacto.20 La realitat, però, fou ben diferent; malgrat els equipaments de serveis amb 

vocació territorial (Residència Sanitària, Parador de Turisme, UNED), Tortosa no 

aconseguí recuperar la centralitat desitjada i s’arribaria a la dècada dels setanta amb 

la disgregació de les comarques de l’Ebre, mancades d’un lloc central contundent.21  

 

Els moviments segregacionistes dels anys seixanta, que aconseguiren entre 1977 i 

1983 la independència de les partides del Delta, mutilarien encara més un municipi 

que havia estat el més extens de Catalunya. La realitat geogràfica que havia 

representat Tortosa era més que una ciutat (ibera, romana, musulmana...) i el seu 

ampli terme municipal que s’anava disgregant, era així mateix un territori extens (la 

regió catalana de l’Ebre, l’antiga vegueria) i una comarca (el primitiu Terme General de 

Tortosa i després el partit judicial).22 Al segle XIX, el 1850 s’havia segregat Roquetes; 

els Reguers i Jesús aconseguiren formar ajuntaments independents el 1853, però dos 

anys després demanaren retornar al municipi tortosí, sobretot per la manca 

d’ingressos a causa que Tortosa continuava cobrant les contribucions territorials per la 

demora en la separació administrativa dels termes.23 

 
                                            
19 Bayerri (1985: 73).  
20 Llorca, Federico: «Tortosa: una ciudad que se transforma con el ritmo general de la provincia». La 
Vanguardia Española (Barcelona), núm. 30.078 (17-2-1963), p. 59.  
21 Bayerri (1985: 39-40).  
22 Bayerri i Raga, Josep: «Somos tortosinos, como antes...». La Vanguardia Española (Barcelona), núm. 
32.134 (27-9-1969), p. 30. Una idea extreta d’una entrevista amb el poeta, arxiver i historiador Jesús 
Massip i Fonollosa. 
23 Salvadó (2006).  
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l’exemple del Delta.29 Campredó, que inicià un procés seriós de segregació, i Bítem,

que esperava la descentralització, van esdevenir entitats municipals descentralitzades

el 2011; Jesús ho era des del 1994. Els Reguers i Vinallop continuarien essent

pedanies. 

Al tombant dels segles XX i 

XXI, quan es parlava del

transvasament (eren els 

anys del PHN del PP amb la complicitat de CiU), l’alcalde d’Amposta Joan Maria Roig

(CiU) defensaria que, en cas de formar-se la vegueria de l’Ebre —Roig no ho

considerava necessari i prioritzava les inversions al territori—, Amposta optés a ser la

capital. A Tortosa, l’alcalde Joan Sabaté (PSC) es mostrava molt sorprès i comparava

la petició amb la possibilitat de que una localitat com Manresa aspirés a ser la capital

de Barcelona; contràriament, el president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

(CiU) deia que actualment Tortosa era incapaç de liderar cap projecte territorial.30

A Amposta, l’agrupació local de CiU posava en marxa el 2001 la campanya publicitària

“Amposta capital”, que reivindicava la capitalitat a la nova divisió territorial i el paper

com a ciutat capdavantera. La intencionalitat de l’eslògan creava dubtes raonables: per

cridar l’atenció i incidir en l'opinió dels seus militants i simpatitzants per contrarestar “la

marea blava” [la lluita contra el transvasament] i tot allò que emanava del moviment.31

29 Bosch, Rosa Mari: «Una capital en busca de provincia». La Vanguardia (Barcelona), núm. 39.310 (17-5-
1991), p. 40.
30 Revista Amposta, núm. 610 (1a quinzena de juny 2000), p. 3; La Vanguardia (Barcelona), núm. 42.201
(10-5-1999), p. 3 de «Vivir en Tarragona»; La Vanguardia (Barcelona), núm. 42.243 (21-6-1999), p. 3 de
«Vivir en Tarragona».
31 Ferré, Joan: «D’Amposta capital a l’Amposta descapitalitzada». La Via Augusta (10 de febrer de 2009).
[En línia:] <http://laviaaugusta.blogspot.com.es/2009/02/damposta-capital-lamposta.html>.
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L’Aldea era el lloc adequat, segons algunes opinions, per les comunicacions, l’espai i 

els serveis, així com per l’equidistància respecte als nuclis comarcals importants, però 

s’havia plantejat una absurda pugna localista. Es va dir que les autoritats d’Amposta 

s’havien espavilat més i la cooperativa havia cedit les instal·lacions; per contra, 
l’ajuntament tortosí demostrà una gran  passivitat  (no  semblava  lògic  situar-lo  prop  de 

Tortosa, però sí a l’Aldea).27 

Els temps moderns: la vegueria somiada 

Als anys vuitanta, quan Tortosa tenia fama de ser la ciutat més conservadora de 

Catalunya, es feia novament al·lusió a aquell orgullo localista d’una ciutat vinguda a 

menys, malgrat els intents regeneracionistes. El projecte de la vegueria de l’Ebre era 

una solució per sortir de la crisi d’identitat que s’arrossegava des de final del segle XIX. 

Tortosa tenia una oportunitat, escrivia Jesús Sorribes, però havia de mostrar una 

actitud abierta ante los municipios que cuestionan su papel y si logra acallar el 

tortosinismo desmesurado que comienza a emerger. El tortosinisme era, per a 

Sorribes, l’element capaç d’unir esporàdicament els grups socials i partits polítics, però 

massa sovint es mostrava com un miope localismo difícil de definir, que tenia com a 

missió la defensa a ultrança (amb actituds no sempre justificades) de Tortosa i culpava 

l’exterior dels seus mals.28  

Després, quan ja es parlava del nou polígon industrial i s’havien millorat les 

comunicacions —és indubtable que la manca d’unes bones comunicacions no havia 

ajudat a potenciar la capitalitat de Tortosa sobre l’extens territori—, sorgia novament la 

possibilitat de convertir Tortosa en un centre industrial important, però res 

s’aconseguiria sense un canvi en l’organització territorial: Tortosa continúa sintiéndose 

olvidada y reclama más inversiones de la Generalitat. Pero los tortosinos consideran 

que el crecimiento económico no llegará sin el establecimiento de la veguería de las 

Terres de l’Ebre. La futura capital, Tortosa, actuava  com a centro de influencia de una 

vasta región eminentemente agrícola que abarca las comarcas del Baix Ebre, Montsià 

y Terra Alta e indirectamente el norte de Castellón, el sur de Teruel y la Ribera d'Ebre. 

Per contra, a les pedanies exigien millores i sorgien veus que demanaven seguir 

27 Veg. «Mercado de Origen en la comarca de Tortosa». La Voz del Bajo Ebro (Tortosa, 26-5-1972), p. 1; 
Bayerri i Raga, Josep: «Aldea mejor que Amposta». Hoja del Lunes (Barcelona, 17-11-1975); Arasa, 
Daniel: «El Mercado de Origen del Baix Ebre, motivo de tensiones en la comarca». El Correo Catalán 
(Barcelona, 30-11-1975). 
28 Gallardo, Antoni: «Tortosa o el paradigma tópico de ser considerada como la ciudad más conservadora 
de toda Catalunya». La Vanguardia (Barcelona), núm. 37.940 (3-8-1987), p. 15; Sorribes, Jesús: 
«Tortosa, una ciudad a medio gas». La Vanguardia (Barcelona), núm. 38.486 (5-2-1989), p. 37. 
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29 Bosch, Rosa Mari: «Una capital en busca de provincia». La Vanguardia (Barcelona), núm. 39.310 (17-5-
1991), p. 40. 
30 Revista Amposta, núm. 610 (1a quinzena de juny 2000), p. 3; La Vanguardia (Barcelona), núm. 42.201 
(10-5-1999), p. 3 de «Vivir en Tarragona»; La Vanguardia (Barcelona), núm. 42.243 (21-6-1999), p. 3 de 
«Vivir en Tarragona».  
31 Ferré, Joan: «D’Amposta capital a l’Amposta descapitalitzada». La Via Augusta (10 de febrer de 2009). 
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possiblement, aquella idea que Josep Bayerri recollia en el magnífic llibre Les Terres 

de l’Ebre encara un futur…? (1985) de considerar el conjunt Tortosa-Amposta —un 

nucli més extens inclouria Roquetes, l’Aldea i Sant Carles de la Ràpita, com el mateix 

Bayerri defensaria— com a lloc central del territori. Des de feia dècades el creixement 

cap a la costa havia estat important, per això esta unitat urbana, i més tenint en 

compte que les Terres de l’Ebre estan avui mancades d’una capital amb pes específic 

adequat al conjunt del territori, és a dir d’un lloc central contundent que exerceixi una 

funció jeràrquica definidora del seu àmbit, homogeneïtzadora i estabilitzadora més 

enllà de tensions competitives locals.33 

 

El debat sobre l’organització territorial que en temps de la II República o a partir de la 

restauració de la Generalitat s'ha generat a les comarques de l’Ebre no és únic. En 

altres municipis i demarcacions de Catalunya ha succeït quelcom semblant (també la 

disputa per la capitalitat), encara que caldria analitzar si el fet diferencial té la mateixa 

repercussió. D’altra banda, aquí han sorgit idees com la comarca del delta de l’Ebre o 

la comunitat autònoma de l’Ebre Marítim (Catalunya Sud).34 

 

La realitat de tot plegat és que el pes històric de Tortosa és massa gran per prescindir-

ne. Fa molts anys, el 1869, a Tortosa es reuniren republicans federals de Catalunya, 

València, Aragó i les Illes Balears (Pacte de Tortosa), i el 1976 el Congrés de Cultura 

Catalana li reconegué el paper de cruïlla dels Països Catalans. El 2008, la Declaració 

de Tortosa, que commemorava la pèrdua de llibertats en la Guerra de Successió, feia 

esment a esta centralitat respecte a l’antiga Corona d’Aragó. La ciutat medieval havia 

tingut una destacada rellevància i s’hi van arribar a celebrar algunes corts generals i es 

reuní el parlament català pel tema de la successió del rei Martí l’Humà; a l’edat 

moderna tingué un important desenvolupament cultural. Va ser des d’antuvi la seu 

d’una diòcesi que s’estenia per  terres aragoneses, catalanes i valencianes i, fins als 

nostres temps, ha esdevingut la capital cultural del sud de Catalunya. Tot i no ser 

capital de província, gaudí del reconeixement institucional com a cap de districte, partit 

judicial i altres organismes oficials, o va disposar de serveis que no es trobaven en 

altres ciutats del territori, sovint es deia que per motius demogràfics. El cens de 1960, 

abans de les segregacions, reconeixia una població de Tortosa de 43.267 habitants i 

                                            
33 Veg. Bayerri (1985: 70); Bayerri Raga, Josep: «L’enganyós tema de la capitalitat de l’Ebre». El Punt 
Diari (19-6-2005), p. 48. Josep Bayerri defensava que primer calia aclarir el concepte de territori abans de 
parlar de capitals. 
34 Bayerri i Raga, Josep: «Crear una nova comarca del Delta de l’Ebre, per què no?». El Punt, (11-2-
2001), p. 10; Franquet (2009). 
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Uns fulls anònims apareguts a la capital del Montsià, a favor de l’eslògan, 

consideraven traïdors a Amposta tots aquells que donaven suport a la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre i feien al·lusió al caciquisme tortosí; si així s’aconseguia 

l’enfrontament entre els pobles es dividiria i desmobilitzaria el moviment 

antitransvasament.  

 

El 2001 es creava la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, 

amb seu a Tortosa, i a Amposta s’instal·là la delegació territorial de Medi Ambient 

(més tard també la d’Acció Social). Uns anys després, el 2005, la notícia d’una 

capitalitat compartida a les Terres de l’Ebre obria novament la discussió, que anava 

més enllà de reconèixer el potencial d’Amposta o respectar el protagonisme històric de 

Tortosa. Evidentment els interessos partidistes (electoralistes) i els populismes, 

gèrmens de moltes rivalitats entre pobles, hi tenien el seu pes. 

 

El projecte de les vegueries del Govern Tripartit (2010) féu ressorgir novament el tema 

de la capitalitat. CiU d’Amposta, en majoria absoluta a l’Ajuntament, obtingué el suport 

de la resta de formacions per demanar la cocapitalitat de la futura vegueria, però no 

aconseguí el seu suport en la protesta contra la llei, que designava Tortosa com a seu 

institucional del Consell de Vegueria. En la discussió afloraren temes com prioritzar 

l’aprovació de la llei, els desequilibris en el desplegament del serveis territorials, els 

serveis descentralitzats de la Diputació a Tortosa o que esta ja era la seu de la 

Delegació del Govern, i per això Amposta demanava la seu de la vegueria. La pugna 

per la capitalitat d’aquells anys, però també per les inversions, els serveis públics i les 

seus oficials, crearia malestar al territori. Des de la Ribera d’Ebre es criticava el 

centralisme de Tortosa i Amposta i fins i tot es plantejaven marxar de les Terres de 

l’Ebre, fent esment sobretot del cas tortosí: el centralisme de les Terres de l’Ebre cap 

al sud, especialment cap a la seua capital, ha tret possibilitats a la Ribera d’Ebre.32 No 

es podien oblidar els llaços de la Ribera amb el Priorat, els vincles econòmics i socials 

amb Reus, la proximitat i les comunicacions amb el Camp de Tarragona i Lleida. 

L’octubre de 2015, mesos després del canvi de govern a Amposta, els alcaldes Ferran 

Bel (CiU) de Tortosa i Adam Tomàs (Esquerra d’Amposta, ERC) es comprometien a 

deixar de banda pugnes estèrils i a treballar conjuntament (també amb les altres 

ciutats del territori, es deia) en defensa de les Terres de l’Ebre. Ressorgia, 
                                            
32 Veg. «La Ribera d'Ebre es planteja adscriure's al Camp de Tarragona». L'Ebre TV (29-1-2013). [En 
línia:] <http://www.laxarxa.com/infolocal/camp-de-tarragona/noticia/la-ribera-d-ebre-es-planteja-adscriure-
s-al-camp-de-tarragona>; «El consell d'alcaldes de la Ribera es plantejarà la continuïtat de la comarca 
dins les Terres de l'Ebre». Flix.cat (s. d.). [En línia:] <http://flix.cat/es/festestradicions/134-
news/noticies/1359-el-consell-dalcaldes-de-la-ribera-es-plantejara-la-continuitat-de-la-comarca-dins-les-
terres-de-lebre>. 



quaderns de l’Ebre 

 

el futur del passat 
 

 17    

 

possiblement, aquella idea que Josep Bayerri recollia en el magnífic llibre Les Terres 

de l’Ebre encara un futur…? (1985) de considerar el conjunt Tortosa-Amposta —un 

nucli més extens inclouria Roquetes, l’Aldea i Sant Carles de la Ràpita, com el mateix 

Bayerri defensaria— com a lloc central del territori. Des de feia dècades el creixement 

cap a la costa havia estat important, per això esta unitat urbana, i més tenint en 

compte que les Terres de l’Ebre estan avui mancades d’una capital amb pes específic 

adequat al conjunt del territori, és a dir d’un lloc central contundent que exerceixi una 

funció jeràrquica definidora del seu àmbit, homogeneïtzadora i estabilitzadora més 

enllà de tensions competitives locals.33 

 

El debat sobre l’organització territorial que en temps de la II República o a partir de la 

restauració de la Generalitat s'ha generat a les comarques de l’Ebre no és únic. En 

altres municipis i demarcacions de Catalunya ha succeït quelcom semblant (també la 

disputa per la capitalitat), encara que caldria analitzar si el fet diferencial té la mateixa 

repercussió. D’altra banda, aquí han sorgit idees com la comarca del delta de l’Ebre o 

la comunitat autònoma de l’Ebre Marítim (Catalunya Sud).34 

 

La realitat de tot plegat és que el pes històric de Tortosa és massa gran per prescindir-

ne. Fa molts anys, el 1869, a Tortosa es reuniren republicans federals de Catalunya, 

València, Aragó i les Illes Balears (Pacte de Tortosa), i el 1976 el Congrés de Cultura 

Catalana li reconegué el paper de cruïlla dels Països Catalans. El 2008, la Declaració 

de Tortosa, que commemorava la pèrdua de llibertats en la Guerra de Successió, feia 

esment a esta centralitat respecte a l’antiga Corona d’Aragó. La ciutat medieval havia 

tingut una destacada rellevància i s’hi van arribar a celebrar algunes corts generals i es 

reuní el parlament català pel tema de la successió del rei Martí l’Humà; a l’edat 

moderna tingué un important desenvolupament cultural. Va ser des d’antuvi la seu 

d’una diòcesi que s’estenia per  terres aragoneses, catalanes i valencianes i, fins als 

nostres temps, ha esdevingut la capital cultural del sud de Catalunya. Tot i no ser 

capital de província, gaudí del reconeixement institucional com a cap de districte, partit 

judicial i altres organismes oficials, o va disposar de serveis que no es trobaven en 

altres ciutats del territori, sovint es deia que per motius demogràfics. El cens de 1960, 

abans de les segregacions, reconeixia una població de Tortosa de 43.267 habitants i 

                                            
33 Veg. Bayerri (1985: 70); Bayerri Raga, Josep: «L’enganyós tema de la capitalitat de l’Ebre». El Punt 
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Amposta en tenia 12.507. Les diferències, el 2015, eren menors: Tortosa 33.864 h. i 

Amposta 20.952 h. 

 

El centralisme tortosí tan comentat no existeix perquè Tortosa no té poder des de 1833 

per decidir i fora del municipi les autoritats tortosines no tenen jurisdicció. Esta idea la 

defensava (i la intentava justificar) el 1984 Daniel Arasa,35 que sí que reconeixia una 

imatge centralista, de ser poc oberts i dialogants. Però centralisme i localisme és 

també qüestionar inversions i serveis en altres poblacions veïnes, pensant poc en el 

territori, és menysprear la capacitat que els homes i les dones del Delta tenien de 

constituir municipis independents o considerar inferiors els pobles comarcans. Que 

Amposta, que no havia estat capital de districte electoral (el tema de Roquetes mereix 

un altre estudi), tardés tant a disposar de Registre de la Propietat i partit judicial, o les 

eternes discussions en el desplegament administratiu i institucional, genera 

suspicàcies. El tortosinisme que pregonaven personatges amb influència a Madrid com 

el tradicionalista Joaquín Bau, que arribà a ser president del Consejo de Estado 

franquista, tampoc hi ajudaria. 

 

L’antitortosinisme dol en alguns cercles tortosins, perquè Tortosa no ha estat només 

l’oligarquia, la burgesia dirigent o les personalitats influents. Tampoc s’entén el rebuig 

indiscriminat al nom o adjectiu tortosí -ina (que ara es substitueix per ebrenc) i a la 

denominació històrica de territori o regió de Tortosa. L’historiador Jacobo Vidal explica 

com el nom Terres de l’Ebre ha substituït el que històricament era Tortosa, i un altre 

historiador, Roc Salvadó, planteja el debat sobre la consciència explícita que 

tradicionalment han tingut estes terres sobre si mateixes i el paper de Tortosa com a 

capital històrica volguda o qüestionada: potser també dir-se Terres de l’Ebre vol obviar 

la designació de la vella i contestada capital històrica Tortosa.36 Potser també el 

sentiment identitari de pertànyer a les Terres de l’Ebre que han potenciat col·lectius 

com la Plataforma en Defensa de l’Ebre i la societat Amics i Amigues de l’Ebre encara 

no s’ha consolidat plenament. És una opinió.   

 

 
 
 
 
                                            
35 Arasa, Daniel. «Pacte contra els “centralisme tortosí”». Publicat al programa de festes de la Cinta de 
Tortosa, 1984. [En línia:] <http://biblioteca.tortosa.cat/titolcfcbmd.php?id=306>. 
36 Vidal Franquet, Jacobo: «El tortosinisme. Unes impressions». L’Avenç. Plecs d’Història Local, núm. 119 
(octubre 2005); Salvadó (2004: 99-101).  
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manca de referències en la majoria de les composicions, especialment les més 

reculades en el temps. Dins de cada volum tampoc es troba una correlació —si més 

no, una correlació evident amb les dades a l’abast— entre les diverses partitures 

aplegades conjuntament. 

 

El conjunt del fons —ni els volums individualment considerats— tampoc presenta, pel 

que respecta a l’autoria de les obres, cap continuïtat o unicitat, per la qual cosa es 

poden trobar creacions d’un mateix autor disseminades per apartats allunyats del fons. 

 
Foto 1. Particel·la de solista vocal de la cantata Respira, Adán, respira, composta el 1731, d’autoria 
desconeguda. 
 
L’enquadernació de les partitures en cadascun dels volums respongué en el seu dia a 

una voluntat legítima —i no mancada de lògica— de poder preservar millor els 

documents, però es dugué a terme de tal manera que no facilita la seua consulta en la 

mesura que seria desitjable.  

 

 
 
Foto 2. Particel·la de primer violí del Responsori n.º 5, de Valero Moreno. 
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de la Catedral de Tortosa, tant des del punt de vista de la catalogació com de les 
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Pel que fa referència a partitures musicals, es pot dir que l’arxiu ubicat dins del territori 

del Bisbat de Tortosa —o, més genèricament, del conjunt de les Terres de l’Ebre— 

que presenta un major interès històric tant pel volum com per la qualitat i abast 

cronològic dels documents conservats és l’Arxiu Capitular preservat a la Catedral de 

Tortosa. Concretament, s’hi custodien un total de 56 volums enquadernats de 

partitures. 

 

La manera com ha arribat fins als nostres dies el conjunt de documents de l'Arxiu 

Capitular de la Catedral de Tortosa influeix en gran mesura en les tasques de consulta, 

recerca i recuperació que tot investigador desitge dur a terme amb ells.  

 

A nivell de contingut, cada volum reuneix un nombre divers de partitures: alguns d’ells 

contenen un parell o tres d'obres de considerable llargada, i d’altres apleguen un 

abundant nombre de composicions (algunes d’elles, sovint incompletes, consten d’un 

sol full). 

 

La distribució i numeració dels volums no obeeix a una ordenació cronològica referida 

a la data d’escriptura i/o estrena de les composicions, ni tan sols tampoc a una datació 

aproximada, ideal que, d’altra banda, fóra difícil o impossible de dur a terme atesa la 
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al Responsorio 2.º del tono primo. Nocturno de contralto a solo, obra de Valero Moreno 

y Polo, mestre de capella de la Catedral a les dècades centrals del segle XVIII.  

 
 
 
 

 
Foto 3. Dos compassos inicials de la particel·la de primer violí del Responsori n.º 2, de Valero Moreno. 
 
 
 

 
Foto 4. Dos compassos inicials de la particel·la de segon violí del Responsori n.º 2, de Valero Moreno. 
 
 
 

 
Foto 5. Dos compassos inicials de la particel·la de violoncel del Responsori n.º 2 , de Valero Moreno. 
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La simple lectura de les partitures es complica atès que la pràctica totalitat són 

manuscrites i concebudes com a fulls solts i independents aprofitant el màxim de la 

superfície del paper disponible, circumstància que unida a la seua enquadernació en 

voluminosos lligalls dificulta l’accessibilitat als signes més propers al llom del volum, 

com es pot comprovar a la fotografia núm. 2.  

 

Si poder llegir les partitures in situ amb el document a mà és en ocasions dificultós, la 

presa de fotografies útils per al posterior estudi, interpretació i processament de les 

obres és encara més complicada, cosa que obliga en ocasions a tornar a efectuar una 

nova consulta directa sobre el document original per a resoldre els problemes 

plantejats. 

 

Un altre aspecte que complica la percepció del llegat de l’arxiu rau en el fet que les 

composicions rarament s’hi han preservat en format de partitura pròpiament dita —

altrament anomenada guió, o bé guió/partitura general–, presentació que inclou la 

totalitat de veus i instruments que prenen part en l’execució simultàniament. 

Contràriament, ens han arribat com a particel·les, que és el document en el qual 

només figura escrita la part musical corresponent a una sola veu o instrument, 

destinada a ser llegida per un executant en concret, mentre que, en termes generals, 

la partitura és el document que serveix de base de treball per al compositor i per al 

director musical del conjunt involucrat en la interpretació.  

 

Aquesta realitat comporta que tot estudi i valoració —encara que siga superficial— de 

les obres conservades en format de particel·la és encara més dificultós per la 

complexitat de fer una apreciació general de la composició.  

 

En un altre aspecte més pragmàtic d’aquesta circumstància, dur a terme la tasca de 

transcriure (per mitjans habitualment informàtics, en l’actualitat) en un sol guió general 

totes les disperses particel·les d’una composició per tal de poder unificar i visualitzar la 

totalitat de l’obra en el seu conjunt —i poder, si s’escau, interpretar-la— requereix una 

ingent inversió de treball amb resultats inicialment incerts fins a la conclusió de la 

recuperació. 

 

Dins de les tasques de recerca i recuperació que s’estan duent a terme sobre algunes 

de les partitures del fons, a continuació es pot observar un exemple del treball més 

elemental que s’efectua amb els documents, concretament, sobre el Acompañamiento 
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al Responsorio 2.º del tono primo. Nocturno de contralto a solo, obra de Valero Moreno 
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elemental que s’efectua amb els documents, concretament, sobre el Acompañamiento 
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de servar silenci l’intèrpret (pot ser un compàs o bé dotzenes), una circumstància que 

no devia comportar cap problema ni confusió per als intèrprets del seu moment amb 

els quals el mateix Moreno tenia un contacte directe —o probablement fins i tot 

quotidià—, en la seua qualitat de mestre de la capella catedralícia. Ara bé, a l’hora de 

transcriure a un guió modern les seues composicions, cal sovint anar encaixant els 

fragments delimitats per silencis, deixant-se guiar pel que la simple eufonia i el sentit 

comú van indicant en cada cas, atorgant-li a aquell compàs indeterminat de silenci el 

valor del nombre concret de compassos que el context pareix indicar.      

     

Cal fer constar que són freqüents les obres que presenten alguna mancança o 

deficiència, com ara particel·les perdudes (en especial pel que fa a cors, als quals 

sovint falta una veu), o bé conservades fragmentàriament, per la qual cosa part del 

fons parteix d’un entrebanc pel que fa a les mateixes fonts documentals. Fóra aquí 

necessària —cas que es desitgés restaurar l’obra en el seu conjunt— la reescriptura 

dels segments extraviats amb el màxim rigor acadèmic i artístic possible.    

 

La llista dels volums del fons musical elaborat per Pavia (1996) recull la seua 

numeració, el nom de l’autor de les composicions, una breu indicació del títol de l’obra 

—en cas que hi conste— i en ocasions una referència a la disposició 

vocal/instrumental. De tota manera, aquest investigador amplia al final del seu treball 

el nombre de compositors conservats —alguns amb els noms incomplets o les simples 

inicials— que abans havien passat desapercebuts i que no figuren en l’encapçalament 

dels volums, com ara Brosa, Comas, Ferrer, Josep Antoni, García, Gayet, Josep Mª, 

Guzmán, J.B., Haagh, Masvidal, Josep i S. M. 

  

La realitat comprovada sobre el terreny ens du més sorpreses encara: la 

desenquadernació d’alguns volums que es va efectuar fa pocs anys per tal de facilitar 

l’estudi de les obres per part de Montagut (2006) va revelar l’existència d’altres 

composicions corresponents a autors no citats ni a la llista general ni a les notes 

annexes. Així, compositors fins ara no registrats en aquest arxiu (alguns d’abast més 

general i altres de difícil contextualització en el moment present) passen a ampliar la 

totalitat d’autors preservats, amb noms com ara Juan Dols, Gaspar Cartes, José 

Drument, Chrisanti Escobar, Maestro Ferran, J. Aº. Ferrer, José Forés y Martí, José 

Meseguer, Oyanarte, Antonio Literes, Pere Rabassa, Luis Pastor, Francisco Salmeró, 

Francisco Valls, Manuel Paradís i Pascual Vives.  
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Transcripció en notació moderna (i reunió en partitura general) de les particel·les de primer, segon i tercer 
violí i violoncel corresponent als dos compassos inicials del Responsori n.º 2, de Valero Moreno. 
 
 

D’una banda, el treball de recerca sobre obres musicals presenta un aspecte de 

naturalesa més pràctica, més física i documental, com ara cercar una composició que 

invite a invertir-hi recursos, la comprovació de les particel·les disponibles, els indicis 

sobre la unicitat de l’obra, consulta biogràfica sobre el compositor, realitzar i ordenar 

les còpies fotogràfiques, etcètera.  

 

D’una altra banda, l’aspecte més estrictament de recuperació musical comporta la 

interpretació del llenguatge musical escrit. Cal tindre en compte que la notació musical 

ha experimentat canvis en el decurs del segles, canvis que, si bé no acostumen a ser 

substancials ni indesxifrables, sí que afecten l’agilitat i precisió de la lectura per part 

d’un músic habituat a la notació musical moderna.  

 

A això hem d’afegir les peculiaritats específiques de cada autor, els seus hàbits, codis, 

signes i abreviatures, o bé les tradicions interpretatives del temps i lloc on s’executava 

una composició. Es podrien mencionar, com a mostra general, els costums en 

referència a la utilització de les alteracions (#/b), les indicacions d’articulació i 

dinàmiques (lligadures, picats, piano, forte, etc.), el sistema de repeticions, distribució 

sil·làbica (en el cas del cant), instrumentació i realització harmònica del baix, etcètera.  

 

El citat mestre Valero Moreno y Polo, per comentar un exemple més personal 

d’escriptura, no indica sobre els seus compassos de silenci quants de compassos ha 
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de servar silenci l’intèrpret (pot ser un compàs o bé dotzenes), una circumstància que 

no devia comportar cap problema ni confusió per als intèrprets del seu moment amb 

els quals el mateix Moreno tenia un contacte directe —o probablement fins i tot 

quotidià—, en la seua qualitat de mestre de la capella catedralícia. Ara bé, a l’hora de 

transcriure a un guió modern les seues composicions, cal sovint anar encaixant els 

fragments delimitats per silencis, deixant-se guiar pel que la simple eufonia i el sentit 

comú van indicant en cada cas, atorgant-li a aquell compàs indeterminat de silenci el 

valor del nombre concret de compassos que el context pareix indicar.      

     

Cal fer constar que són freqüents les obres que presenten alguna mancança o 

deficiència, com ara particel·les perdudes (en especial pel que fa a cors, als quals 

sovint falta una veu), o bé conservades fragmentàriament, per la qual cosa part del 

fons parteix d’un entrebanc pel que fa a les mateixes fonts documentals. Fóra aquí 

necessària —cas que es desitgés restaurar l’obra en el seu conjunt— la reescriptura 

dels segments extraviats amb el màxim rigor acadèmic i artístic possible.    

 

La llista dels volums del fons musical elaborat per Pavia (1996) recull la seua 

numeració, el nom de l’autor de les composicions, una breu indicació del títol de l’obra 

—en cas que hi conste— i en ocasions una referència a la disposició 

vocal/instrumental. De tota manera, aquest investigador amplia al final del seu treball 

el nombre de compositors conservats —alguns amb els noms incomplets o les simples 

inicials— que abans havien passat desapercebuts i que no figuren en l’encapçalament 

dels volums, com ara Brosa, Comas, Ferrer, Josep Antoni, García, Gayet, Josep Mª, 

Guzmán, J.B., Haagh, Masvidal, Josep i S. M. 

  

La realitat comprovada sobre el terreny ens du més sorpreses encara: la 

desenquadernació d’alguns volums que es va efectuar fa pocs anys per tal de facilitar 

l’estudi de les obres per part de Montagut (2006) va revelar l’existència d’altres 

composicions corresponents a autors no citats ni a la llista general ni a les notes 

annexes. Així, compositors fins ara no registrats en aquest arxiu (alguns d’abast més 

general i altres de difícil contextualització en el moment present) passen a ampliar la 

totalitat d’autors preservats, amb noms com ara Juan Dols, Gaspar Cartes, José 

Drument, Chrisanti Escobar, Maestro Ferran, J. Aº. Ferrer, José Forés y Martí, José 

Meseguer, Oyanarte, Antonio Literes, Pere Rabassa, Luis Pastor, Francisco Salmeró, 

Francisco Valls, Manuel Paradís i Pascual Vives.  
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Tomàs Camacho Molina (Ponferrada, Lleó, 1960) és professor de 
llengua castellana i literatura a l'Institut Sòl de Riu, d'Alcanar. 

Ha publicat diversos llibres de poesia: Poema para inundar de agua un 
pasadizo de fantasmas (Ajuntament de Torredonjimeno, Jaén, 1996), K&O 
(Pliegos de la Visión, 13, 1999), Tons i temps (Vic: Emboscall, 1999), amb 
un epíleg de Jesús Aumatell; Ikebanes d'aire (Barcelona: Clau d'Euterpe, 
2000), amb un pròleg de Gerard Vergés i il·lustracions de Pepa Reverter; 
Àngels a terra (Cambrils: Trujal, 2001), amb un pròleg de Joan-Josep 
Rovira Climent; i ha participat en nombrosos llibres col·lectius d'escriptors 

ebrencs: L'altre Nadal (El Perelló: Aeditors, 2006); Lletres de casa. Antologia de poetes ebrencs 
al Serret Blog (El Vendrell: March Editor, 2009); Galeria ebrenca (El Perelló: Aeditors, 2009); 
Totes les baranes dels teus dits (Terres de l'Ebre: Petròpolis, 2009); Versos de tardor (Terres 
de l'Ebre: Petròpolis, 2009); De Vall-de-roures al món (Terres de l'Ebre: Petròpolis, 2009); 
L'arbreda ebrenca (El Vendrell: March Editor, 2010); Poesia a la frontera. Antologia de poetes 
en llengua catalana, aragonesa i castellana (El Vendrell: March Editor, 2011). 

Ha estat el responsable de set edicions de la Mostra Oberta de Poesia d'Alcanar (2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 i 2016) i de diferents mostres d'art postal: NUC 2000. Una mostra d'art 
postal a Alcanar (Alcanar: Ajuntament d'Alcanar, 2000); NUC 2005. Per una nova cultura de 
l'aigua (Alcanar: Ajuntament d'Alcanar, 2005); totes organitzades per l'Ajuntament d'Alcanar; i 
ha estat inclòs en algunes de les més actuals antologies de poesia visual espanyola: Poesía 
visual española ante el nuevo milenio, a cura de José Carlos Beltrán (Vitoria: Arteragin. 1999); 
Poesía Visual Española (Antología incompleta), a cura d'Alfonso López Gradolí (Madrid: 
Calambur, 2007). 

 
 

Francesc Xavier Forés (Tortosa, 1957) és conserge i actualment 
treballa a l'Institut Joaquín Bau. 

Ha publicat dos llibres de poesia: Lo Vespertí d'un Signe (Amposta: 
Lletí Comunicació Gràfica, 1995) i Camí de Còdols (Tortosa, 1997); i 
ha participat en una llarga llista d'antologies i exposicions col·lectives 
d'art postal i poesia visual: Poesía visual española ante el nuevo 
milenio (Vitoria: Arteragin, 1999), a cura de José Carlos Beltrán; 
0012+2 = 2001-2. 3a Trobada de Creadors (Caldes d'Estrac: 
Ajuntament de Caldes d’Estrac, 1999), a cura de J.M. Calleja; NUC 
2000 i 2005 (Ajuntament d'Alcanar, 2000 i 2005), a cura de Tomàs 

Camacho; Homenaje a Gutenberg (Málaga: Corona del Sur, 2003); Poesía experimental 
española (1963-2004) (Madrid: Marenostrum, 2004), a cura de Félix Morales Prado; Vi(r)us 
(Badalona: Edicions Fet a Mà, Associació d'Agitació Cultural, 2005), a cura de J.M. Calleja; 
Gramma Visual 2006. Antología de poesía visual (Córdoba: Asociación Cultural Myrtos, 2006), 
a cura d'Antonio Ramírez; Poesía visual española (Antología incompleta) (Madrid: Calambur, 
2007), a cura d'Alfonso López Gradolí; I, VI i VII Mostra Oberta de Poesia d'Alcanar (Alcanar: 
Ajuntament d'Alcanar, 2010, 2015 i 2016), a cura de Tomàs Camacho; Panóptico 2(mil) +1. 
Antolojía internacional de poesía visual (Málaga: Corona del Sur, 2001); Antología 
apropiacionista de la poesía visual española (Málaga: Corona del Sur, 2009), a cura de César 
Reglero, etc. 
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Foto 6. Part de soprano solista de la Lamentació 2.ª per al divendres, de Gaspar Cartes (1721). 

 
 

Només una anàlisi detallada de la totalitat dels volums podria tal volta traure a la llum 

altres obres que en el seu moment haguessen pogut passar desapercebudes i no 

fossen registrades en cap dels successius inventaris duts a terme sobre el fons 

capitular.  

 

Una invitació més a aprofundir en aquest vast i interessant fons musical de l’Arxiu 

Capitular de la Catedral de Tortosa, poc conegut i, de ben segur, dipositari i portador 

de moltes satisfaccions als amants de la música i de la recerca. 

 
* Agraïm al Sr. Josep Alanyà, director de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Tortosa, l'autorització de 

reproduir els detalls dels documents consultats. 

 

Bibliografia 
 

Montagut, Marian Rosa (2006): «Una aproximación a la capilla de música de la 

catedral de Tortosa (Tarragona): 1700-1750». Anuario Musical, 61: 155-166. 

 

Pavia i Simó, Josep (1996): «Memoria de actividades de RISM-España 1995. VI: 

Archivo de música de la Catedral de Tortosa», Anuario Musical, 51: 270-299. 
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Tomàs Camacho Molina (Ponferrada, Lleó, 1960) és professor de 
llengua castellana i literatura a l'Institut Sòl de Riu, d'Alcanar. 

Ha publicat diversos llibres de poesia: Poema para inundar de agua un 
pasadizo de fantasmas (Ajuntament de Torredonjimeno, Jaén, 1996), K&O 
(Pliegos de la Visión, 13, 1999), Tons i temps (Vic: Emboscall, 1999), amb 
un epíleg de Jesús Aumatell; Ikebanes d'aire (Barcelona: Clau d'Euterpe, 
2000), amb un pròleg de Gerard Vergés i il·lustracions de Pepa Reverter; 
Àngels a terra (Cambrils: Trujal, 2001), amb un pròleg de Joan-Josep 
Rovira Climent; i ha participat en nombrosos llibres col·lectius d'escriptors 

ebrencs: L'altre Nadal (El Perelló: Aeditors, 2006); Lletres de casa. Antologia de poetes ebrencs 
al Serret Blog (El Vendrell: March Editor, 2009); Galeria ebrenca (El Perelló: Aeditors, 2009); 
Totes les baranes dels teus dits (Terres de l'Ebre: Petròpolis, 2009); Versos de tardor (Terres 
de l'Ebre: Petròpolis, 2009); De Vall-de-roures al món (Terres de l'Ebre: Petròpolis, 2009); 
L'arbreda ebrenca (El Vendrell: March Editor, 2010); Poesia a la frontera. Antologia de poetes 
en llengua catalana, aragonesa i castellana (El Vendrell: March Editor, 2011). 

Ha estat el responsable de set edicions de la Mostra Oberta de Poesia d'Alcanar (2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 i 2016) i de diferents mostres d'art postal: NUC 2000. Una mostra d'art 
postal a Alcanar (Alcanar: Ajuntament d'Alcanar, 2000); NUC 2005. Per una nova cultura de 
l'aigua (Alcanar: Ajuntament d'Alcanar, 2005); totes organitzades per l'Ajuntament d'Alcanar; i 
ha estat inclòs en algunes de les més actuals antologies de poesia visual espanyola: Poesía 
visual española ante el nuevo milenio, a cura de José Carlos Beltrán (Vitoria: Arteragin. 1999); 
Poesía Visual Española (Antología incompleta), a cura d'Alfonso López Gradolí (Madrid: 
Calambur, 2007). 

 
 

Francesc Xavier Forés (Tortosa, 1957) és conserge i actualment 
treballa a l'Institut Joaquín Bau. 

Ha publicat dos llibres de poesia: Lo Vespertí d'un Signe (Amposta: 
Lletí Comunicació Gràfica, 1995) i Camí de Còdols (Tortosa, 1997); i 
ha participat en una llarga llista d'antologies i exposicions col·lectives 
d'art postal i poesia visual: Poesía visual española ante el nuevo 
milenio (Vitoria: Arteragin, 1999), a cura de José Carlos Beltrán; 
0012+2 = 2001-2. 3a Trobada de Creadors (Caldes d'Estrac: 
Ajuntament de Caldes d’Estrac, 1999), a cura de J.M. Calleja; NUC 
2000 i 2005 (Ajuntament d'Alcanar, 2000 i 2005), a cura de Tomàs 

Camacho; Homenaje a Gutenberg (Málaga: Corona del Sur, 2003); Poesía experimental 
española (1963-2004) (Madrid: Marenostrum, 2004), a cura de Félix Morales Prado; Vi(r)us 
(Badalona: Edicions Fet a Mà, Associació d'Agitació Cultural, 2005), a cura de J.M. Calleja; 
Gramma Visual 2006. Antología de poesía visual (Córdoba: Asociación Cultural Myrtos, 2006), 
a cura d'Antonio Ramírez; Poesía visual española (Antología incompleta) (Madrid: Calambur, 
2007), a cura d'Alfonso López Gradolí; I, VI i VII Mostra Oberta de Poesia d'Alcanar (Alcanar: 
Ajuntament d'Alcanar, 2010, 2015 i 2016), a cura de Tomàs Camacho; Panóptico 2(mil) +1. 
Antolojía internacional de poesía visual (Málaga: Corona del Sur, 2001); Antología 
apropiacionista de la poesía visual española (Málaga: Corona del Sur, 2009), a cura de César 
Reglero, etc. 
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* Agraïm al Sr. Josep Alanyà, director de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Tortosa, l'autorització de 
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  Poemes visuals 
 

 
«Poesia» 
 

 

 
«Plat combinat» 

 
 

Francesc Xavier Forés  
 
 
 

Nota dels editors: El poema «Poesia» va aparèixer al llibre Poesía visual española (Antología 
incompleta). Madrid: Calambur, 2007, a cura d'Alfonso López Gradolí.  
El poema «Plat combinat» és inèdit. 

    literatura/literadura: la poesia necessària 
necessària 

 28  

quaderns de l’Ebre 

  

  
 

 

Pentagrames profans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Tomàs Camacho 
 

 
 
Nota dels editors: Aquests dos poemes formen part del llibre inèdit Pentagrames profans.   
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En aquest llibre, Moreira ens parla de les tradicions, dels costums, de les cançons, de 

les pregàries i de la manera de ser i de parlar de la gent de Tortosa i comarca de finals 

del segle XIX i principis del XX. El recull folklòric és enorme i és la principal font escrita 

de coneixement de la nostra cultura popular de l’època.  

 

L’altre llibre que es va conservar és Del bon humor tortosí o la exaltació dels humils, 

que va ser escrit després de la guerra. Amb aquest llibre, Moreira va voler fer un 

homenatge a diverses persones que van ser molt populars en el seu temps. No es 

tracta de gent rica ni poderosa, sinó de gent del poble, dels que mai sortirien en els 

llibres d’història, però que resulten entranyables per alguna raó, com les seues 

habilitats, les seues manies o la seua gràcia.  

 

Si alguna cosa distingeix els dos llibres conservats de Moreira és que ens fan riure 

contínuament fent-nos presenciar escenes quotidianes d’aquell temps. El lector té la 

sensació d’estar donant una passejada per la Tortosa de fa un segle, amb la qual cosa 

aprèn com era aquell món, que ja no és el nostre, però ho aprèn xalant i rient, fent-se 

amic de personatges com Catòla, Lamparilla, l’Aguacilet, Celles, Maquito...  o Quico el 

Célio.  

 

Potser us sorprendrà saber que Quico el Célio va existir de veritat. El Quico que 

segurament coneixeu és un personatge interpretat per Arturo Gaya. Segons conta ell 

mateix, son pare li parlava de Quico el Célio perquè el va conèixer de menut i, fins i tot, 

li cantava algunes cançons de memòria. Més tard, es va poder basar en les 

informacions trobades a Del folklore tortosí (Tortosa, 1934) de Joan Moreira per 

recrear-lo i, a partir d’aquesta figura, formar el grup musical. Precisament, si teniu els 

CD del grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, podreu sentir, per exemple, la 

cançó de «Los pacaritos» de Sant Antoni de la qual es parla en el text.  

 

Afortunadament, també s’han conservat moltes obres de teatre i una infinitat d’articles 

de premsa escrits per Moreira, encara que no s’han editat mai en forma de llibre.  

 

Per a la transcripció del text que avui us presentem, hem fet servir els mateixos criteris 

d’edició que a Del bon humor tortosí o la exaltació dels humils (Benicarló, 2012): 

conservem el lèxic, la morfologia i la fonètica del text original. També conservem els 

usos ortogràfics propis de l’autor. Només intervenim en l’ortografia quan l’autor vacil·la 

entre diverses solucions i n’hi ha una de normativa. En aquest cas, normalitzem totes 

les formes.  

 30    valor de clàssic 
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Un text ine dit de Joan Moreira sobre 
Qüico el Ce lio 
 

Xavier Aixendri Murall 
 

Professor de Llengua castellana i literatura 
i besnét de Joan Moreira i Ramos. 

 
 

 

A continuació podeu trobar un text que Joan Moreira 

escrigué amb la intenció d’incloure’l al seu llibre Del 

bon humor tortosí, però que no figura al mecanoscrit 

definitiu que va deixar preparat per a l’edició. No 

sabem els motius pels quals el va excloure. En tot cas, 

com que el text no hi figurava, no va aparèixer a 

l’edició del llibre, que es va fer al 2012 (seixanta anys 

després de la mort de l’autor). Per tant, ara tindreu 

l’oportunitat de llegir un text inèdit d’un dels autors 

tortosins més importants de la primera meitat del segle 

XX.  

 

Recordem que Joan Moreira (Lleida, 1878 - Tortosa, 1951) va ser un home polifacètic 

que es va dedicar a la música i a l’escriptura per tal de salvar i donar a conèixer la 

riquesa de la cultura popular de Tortosa i la seua comarca. En l’àmbit musical, se’l 

recorda sobretot perquè és l’autor de peces tan emblemàtiques com la «Gran Jota 

Tortosina» o la lletra de l’«Himne de la Cinta» i també perquè va ser el fundador i 

director de l’Orfeó Tortosí i de l’Orfeó Montsià d’Ulldecona, institucions des d’on va 

portar a terme una tasca cultural de primer ordre.  

 

Pel que fa a la vessant folklòrica, va escriure diversos llibres, la major part dels quals 

es van perdre durant la guerra civil: eren inèdits i els originals van desaparèixer. Però 

es va conservar la seua obra més important: Del folklore tortosí, que havia estat 

publicada abans de la guerra.  
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En aquest llibre, Moreira ens parla de les tradicions, dels costums, de les cançons, de 

les pregàries i de la manera de ser i de parlar de la gent de Tortosa i comarca de finals 

del segle XIX i principis del XX. El recull folklòric és enorme i és la principal font escrita 

de coneixement de la nostra cultura popular de l’època.  

 

L’altre llibre que es va conservar és Del bon humor tortosí o la exaltació dels humils, 

que va ser escrit després de la guerra. Amb aquest llibre, Moreira va voler fer un 

homenatge a diverses persones que van ser molt populars en el seu temps. No es 
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Los dimats, dia dedicat a Sant Antoni de Pàdua, xalava, perqué tenia demanadissa de 
la oració de “Los pacaritos” ocasió en qué lluïa les seues habilitats violinístiques, 
imitant des de l’aixerit cant del gafarronet al de la tonta put-put, i de les dolces 
passades dels pinsans i passarells, als arpegiats refilets del rossinyol... un encant, per lo 
que no era d’estranyâ vore bocabadant a tots los que l’escoltaven, entre’ls que no 
faltava lo que después de l’amén de la oració al Sant Taumaturgo, li demanés a Quico, 
que fes una miqueta’l “burro”, quin “cant” imitava en molta gràcia, en lo bordó del seu 
“violín màquico” que dia ell. 
 
Los dimecres, les oracions estaven dedicades al gloriós Patriarca Sant Josep, Abogat 
de la “Bona Mort” al que li cantava una sentida “endecha”. 
 
Los dijous, resava a Jesús Sacramentat, i a Sant Pasqual Bailón. 
 
Los divendres, a la Mare de Déu de les Dolós, i a Sant Francisco de Paula. 
 
Los dissaptes, a la Mare de Déu de la Cinta, a les del Carme i de la Providéncia, i a les 
Animetes del Purgatori. 
 
Los dumenges descansava, pues sols tenia uns pochs abonats, a quina intenció resava 
la oració de la Santíssima Trinitat. 
 
A les indicades oracions que’n podríem dî “fijes”, s’han d’afeigir-hi les que’n podríem 
dî “d’ocasió”, les que li demanaven per a celebrâ algun onomàstic, o per a donâ 
gràcies per algun favor rebut, i sempre estes oracions ademés de la “paga” anaven 
acompanyades d’alguna llepolia casolana, algun pasticet, algunes coquetes de Maria, 
Madalenes, panades o farinoses, quan se’n feien. 
 
A les festes de carré, después de resâ i tocâ lo “Rosari en música”, s’incorporava a la 
“rondalla” que’ls fadrins armeijaven, i a les festes de Sant Antoni, era element 
indispensable de la rondalla de Mariano Manta, que amenisava aquells lluïdíssims 
balls que la nostra paigesia organisava davant de la seua Iglésia Gremial, del carré de 
Moncada. 
 
A l’arribâ la tarde de cada dijous sant, allà, a la cantonada de la Placeta de Sant Joan, 
mirant de cara al pou, i assentat a una cadira mitjana, en aquella seua veu fonda i 
cascarrosa, acompanyant-se en lo violí, patèticament cantava la “Passió”*. 
 
 
 
* Nota de l'autor: Esta “Passió” així com totes les oracions, romanços i villancicos que 
cantava Quico’l Célio, les trobaran al meu llibret Del folklore tortosí. 
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QUICO ‘L CÉLIO 
____________ 

 
Sério pero parladoret – Creacions a preu fet – Per Semana Santa, la “passió” i 
per Nadal, “villancicos” – De la “salve” a la “jota” – Fadrí?… casat?… Aficionat 
– Ja’t daran pols si’l rabo‘s trenca. 
 
 
Un dels més distingits “tipos populars” tortosins de fi del passat sigle i principis de 
l’actual, era Francisco Roca i Ortega, conegut per Quico‘l CÉLIO. 
 
Li faltava la vista, pero d’esme i tentant en la gaiateta anava per tot arreu. 
 
Tocava‘l violí i hu feia bastant bé, honrava al seu mestre, lo renombrat AIXARQUET, 
ciego també, aquell que va morî al no puguê engullir-se un formatge de la mitja 
pesseta, com se referix a un atre lloc, d’este llibret. 
 
Era‘l Célio, un tipo alt, ben plantat, modós i ben parlat: anava sempre molt límpio i 
asseat. Des de les primeres fresques, dasta que començaven los banys de la Xiquina, 
anava embarrussat en una capa de panyo verdinós i girades negres de vellut, calçant a 
tot temps sabates de simolsa, confeccionades pel seu vell amich, Pep Minguet, antich 
músich, tocadó de trombon. 
 
No li sobrava res, pero se hu passava bastant bé, pues lo seu mestre Aixarquet, no sols 
lo violí, sinó que ademés va ensenyar-li tots los romanços, històries, i rondalles i totes 
les oracions i villancicos que sabia, algunes molt dignes de sê conservades. 
 
Tenia tots los dies de la semana compromesos, entre la ciutat i l’horta, per a dî 
oracions apropiades a la diada, oracions que li pagaven a cinc cèntims quan era resada, 
i a deu, quan era cantada en acompanyament de violí. Quan a les festes de carré, als 
“rosaris en música” lo resava i tocava, cobrava vintiun quarto. Últimament, li donaven 
una pesseta. 
 
Tenia molta parròquia, i eren moltes les perres que dient oracions arroplegava, durant 
tota la semana.  
 
Los dillums, la oració obligada, era la de Sant Antoni, del baconet, i era freqüent que li 
demanessen també, les de Sant Isidro, Sant Gregori, de Sant Pere Màrtir i de la 
Preservada, devocions molt arraïlades entre la bona pagesia. 
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—Així sigue avui. 
—Avui no pot sê, escolta... —a mida que’l marit exposava’l plan, anaven en aument 
les rialles d’ella, acabant rient los dos a quixal obert. Va quedâ tot conjuminat, voran... 
 
—Conque’l teu home se’n va? —pregunta Quico. 
—Estarà uns dies fora. 
—Veus que bé? Així‘t sembla bé demà? 
—Haurà de sê de nit, después que’l veïnat se retire, perqué Déu me’n guart de les 
batxilleres! 
—Sirà bon hora les once? 
—Bé’m sembla. 
—Quedem així, dasta demà a la nit. 
 
Nang... Nang... Nang... No havien acabat de tocâ les once campanades, que Quico, 
xino xano, pel carreró de detràs del Casino d’Artesans, puijava cap al carré de Sant 
Lluís, al que ella habitava, i que com saben, per detràs dóna al carré Nou. 
 
Cotet a cotet, s’atansa a la porta “de la glòria” que diu Quico, i en los nusets dels dits, 
pica tres copets i repich, que era la contrasenya convinguda. 
 
—Guay, ets tu, Quico? —va dî ella en veu de confessonari. 
—Aquí’m tens, tremolant i no sé per qué. 
—Passa, entra, puija, no entrompesses, i procura tindre les mans assossegades, que’m 
faràs caure’l llumané. 
—Si tu sabies... 
—Ja, ja, no cal que parles. 
—És que jo, saps? 
—Assenta’t, té, aquí tens cadira. 
—Atansa’t. 
—Te minjaries, un pasticet? 
—De ca la Gandaia? 
—No, són de ca la Carambola. 
—Bons són també, pero més que pasticet... 
—Sí, ja t’entench... 
—Pos qué esperes? 
 
¡Pim! ... ¡pam! ... ¡pim! ... ¡pam! ... piquen baix a la porta. 
 
—¡¡Guay?? 
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Per Nadal, animava los nostres carrés, tocant alegres villancicos. 
 
¡Qui hu diria! Un home tan humil com Quico’l Célio, tenia les seues ínfules, 
assegurava que pervenia d’aquells moros amos de Tortosa, dels que’n són relíquia les 
ruïnes de la Torre del Célio, de Remolins. Un dels seus antecesors, jurava i perjurava 
que havia sigut “tifa” —taifa volia dî— havia sigut “tifa” de la Ciutat, i que havia fet 
moneda, i que com era molt bona persona, va acabâ sent un cristià exemplar, segons 
canten històries i papés vells —que no’m va ensenyâ mai, val a dir-ho. 
 
Quan li tocaven esta tecla, tot s’atesava, i agafant l’arquet del violí a tall de cimitarra, 
feia la esgrima posant en perill algun ull dels que, admirats, contemplaven la guerrera 
metamorfosis: “És la meua ilusió, tornar-me moro, tindre un palàcio rodeijat de 
jardins, pero en permís per a puguê minjâ pernil i xorisso, que és lo que m’agrada més 
del món. I que segons tinc entés los moros no‘n poden minjâ”.  
 
Ilusió que com veuen, a ningú perjudicava. 
 
Si li preguntaven si era fadrí o casat, fent una rialleta, untada de socarroneria, 
contestava: “aficionat”... i vaja si hu era’l pillot. Mai li faltava lo seu “parxet”, per allò 
de que “siempre hay un roto para un descosido”. Era lo que’n diem un caçadó de la 
nit, pero eren moltes les vegades que feia porra. 
 
Entre’ls molts garrons que va rebre, vaig a referir-los lo més bo de contâ. 
 
S’havia xiflat d’una parroquiana, a la que tots los divendres, anava a resar-li la oració 
de la Mare de Déu de les Dolós. A l’acabâ’l reso, se requedava runserot i, fent lo 
tonto, fent lo tonto, s’anava insinuant, i com qui mal no fa mal no pensa, ella lo dixava 
dî, sense donâ cap importància a l’estranya xarrameca del bon Quico, mes este, cada 
dia més encarabacinat, no la dixava a sol ni a sombra, importuneixant-la a tot hora, 
dasta que’s va donâ compte de les pretensions del llepolando ceguet. 
 
Com ella era la bondat en persona, no va pendre’s la cosa a la tremenda, i a bones 
l’anava desenganyant, pero ell tossut que tossut, no parava de fê’l mech. 
 
Tant la va empipâ, que va decidir-se a contar-li al seu marit lo que passava: 
 
—Ja estich cansada d’arruixar-lo. 
—Si no fos la desgràcia que té de sê cego, ja li daria jo per a anâ passant. De tots 
modos això, s’ha d’acabâ. 
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L’escriptor Antoni Altadill: de Tortosa 
a Barcelona 

 
A cura de Roc Salvadó i Albert Aragonés 

 
Professor d'Història i historiador. 

Professor de Llengua catalana i literatura. 
 
 
Nota preliminar 
 

L’autor tortosí més conegut del segle XIX és Jaume Tió (1816-1844). Tot i així, el que 

sabem d’ell és relativament poc a causa de la seua curta trajectòria vital, que no li va 

permetre desenrotllar totes les seues potencialitats creatives. Paradoxalment, hi ha un 

altre escriptor tortosí de la generació següent a Tió, amb una trajectòria completa, que 

no és tan conegut: Antoni Altadill i Teixidó, nascut a Tortosa el 1824, on va créixer i 

s’educà fins que es traslladà a Barcelona el 1845 a cursar Dret i on va morir l’any 

1880. 

 

Altadill és un personatge literàriament prolífic: 

periodista, dramaturg, novel·lista, historiador i 

assagista polític. Va veure les seues obres teatrals 

representades, els seus llibres publicats, alguns amb 

gran èxit, i es pot ben bé dir que dins del món cultural 

de l’època ho va tocar tot. La seua trajectòria vital el 

vincula estretament a Barcelona, on, com ja hem dit, 

arribà amb disset anys després d’haver finalitzat els 

seus estudis a Tortosa. A causa de la mort dels seus 

progenitors va haver d’abandonar la universitat i es 

traslladà a Madrid cap a 1850 per, passats set anys, 

retornar posteriorment a Barcelona. 

 

Des d’un bon principi es lligà políticament amb el partit Demòcrata i amb el nucli 

d’intel·lectuals i activistes polítics que conformarien, a partir de la Revolució de 1868, 

el nucli rector de republicanisme federal català.  
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—¡¡¡Piquen!!! 
—¿Qui és? —pregunta ella obrint la finestra. 
—Jo, baixa, obri’m que no tinc clau. 
—Com ha estat això, que no’t trobes bé? 
—Estich d’allò milló, obri, que tot t’hu diré. 
 
Entrant ella, fent l’assorat: 
 
—¡Quina calçonada, Quico! ... És l’home! ... 
—I qué faig jo ara? ... És capaç de trencar-me un os i qui sap si foradar-me. Salva’m! ... 
—T’amagaré dins l’armari. 
—Pronte. 
—Vine... —i agafant-lo pel braç, obrint la porta que donava al carré Nou, lo fa surtî, i 
arrimant-lo ben arrimat contra la paret, i en to amenaçadó va dir-li: 
—Ara’t tancaré en clau, no xistes, ni una paraula, no respires, ni estornudes, ni 
tússigues, no fasses cap soroll de res. Mos hi va’l garganxó als dos. 
—Descansa, ni alenaré. 
—Quan s’adórmigue, ja podràs surtî —i tancant en dos voltes de clau la grunyidora 
porta, de “l’armari”, va anâ a reunir-se en l’home que s’estava ancanant de riure. 
—Qué, com ha anat? 
—Allí’s queda, esperant que t’adórmigues per a, cametes ajudau-me, tocâ’l dos cap a 
Remolins —i fonent en una les rialles de marit i mullé, se’n van anâ a dormî en pau i 
en gràcia de Déu. 
—Sereno... las once... y media... —als pochs moments lo sereno que pregunta 
rianxerament: 
 
—Guay, Quico qué fas aquí, tan arrupit, tremolant i en esta cara d’extremaunciat? No 
tingues temó, Quiquet, que’l sereno és un home, i jo no’m minjo a ningú. Digues, qué 
fas aquí? 
—Com me veus si estich dins d’un “asmari”? 
—Ja’t daran pols si’l rabo’s trenca! ... Vinga, surt de “l’asmari” que has ensomiat i 
toca cap a casa a fê non, i un atra vegada no sigues tan siboch. ¡Etooos... l’han casat 
sense bitcelles! Quico... Quico! Ets un matalas callando, i ‘l dia que menos t’hu 
pensaràs, les pagaràs totes juntes... 
 
Per una temporadeta, s’hi va trobâ remei, pero gènit i figura... 
 
 
        Joan Moreira i Ramos 
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Malgrat la seua migradesa —desconeixem si va haver-hi continuació— el text que 

presentem revesteix un gran interès, ja que tot fa pensar que fou l’inici d’un assaig 

previ, i en català, de Barcelona y sus misterios.  

 

No es tracta aquí de reivindicar a Altadill per al panteó dels escriptors locals, sinó, 

senzillament, amb l'excusa d’una troballa casual, de fer conèixer i valorar la seua 

figura i constatar que és un més de la nodrida nòmina de fills de Tortosa que, amb 

l’ambició d’ampliar els seus horitzons vitals, van fer cap a Barcelona, com abans ho 

havia fet el mateix Jaume Tió. 

 

 
 
 

Els misteris de Tortosa 
 

A. A.  A. de P. 
 
 
No era de nit, ni plovía, ni retronava ’l tro, ni caía ’l llamp; sino qu’ era una tarde 
serena com hu son casi totes les tardes d’ abril. Era día de festa, y un sinnúmero de 
families, que durant la semana habíen estat lligades al jòu del treball, segons l’ ofici y 
ocupació de cada un, surtíen fora de les murades de la ciutat, que quedava en completa 
calma, desparramantse per les montañetes choriseres que recibíen á les alegres 
comitives. Se dihuen choriseres no perque tinguen abres que facen chorisos. ¡Quin be 
de Deu si trobaven la llavó! Se dihuen choriseres perque s’ hi va á berená, y estes 
berenades solen compondres d’ unes rodanchetes de choriso, mos de pá y trago de ví. 
 
Un dels punts predilectes y mes visitats en la época del any 1844, que es ahont 
comensa la nostra historia, era la ermita de Mitán-Camí. 
 
Surtint del Rastre, barranch adins, se troba la fonteta del Pare Bruno, que va pendre ’l 
nom d’ un fraret exclaustrat, molt amich dels chiquets. Arribats á les escaletes dels 
ciprés, s’ agraix un descans á la baraneta de Mitán-Camí y buscá crevetes y pilanets al 
clot, avans d’ empendre ’l camí del Coll del Alba. 
 
Sentat en un extrem de la baraneta, en la vista ficsa en lo camí, estava un jove d’ uns 
vint añs, vestit en pantalón y chaqueta de pana negra, en lo bras sobre la tapia y 
descansant lo cap en la pauma de la má. Fácil era, per l’ aspecte y actitud del jove, 
adiviná la causa de la seua distracció.  
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Fou un dels impulsors, juntament amb Valentí Almirall i Josep Anselm Clavé, del 

conegut com a Pacte Federal de Tortosa, el maig de 1869, el primer d’estes 

característiques de tota la Península. Amic del també republicà i inventor Narcís 

Monturiol, li féu de secretari, participà activament en el projecte del submarí Ictíneu i 

fins i tot viatjà a Cuba per recaptar fons per finançar la construcció del prototip. En 

l'època de la I República fou governador civil de Guadalajara, on va deixar un bon 

record, i després de Múrcia, on durant el seu mandat esclatà la revolta cantonalista de 

Cartagena, que no va poder —o no va voler— reprimir. 

 

Les seues obres literàries sempre tenen un acusat rerefons social i evidencien una 

clara denúncia de les injustícies en defensa dels oprimits i desfavorits de la societat. 

 

L’obra seua més coneguda, Barcelona y sus misterios (1860), recentment reeditada en 

traducció catalana,1 és deutora d’Eugène Sue i el seus Mystères de Paris, que 

precisament Tió havia traduït al castellà en la versió publicada l’any 1844 per l’editor 

Oliveres. L’obra del francès va tenir gairebé immediatament imitadors arreu i, així, no 

van tardar a aparèixer uns Misterios de Barcelona de la 

mà de Josep Nicasi Milà de la Roca, publicats el mateix 

any 1844; és per això que cal suposar que Altadill va 

invertir els termes del títol de la seua creació posterior. 

 

Dins d’un exemplar del primer volum de Barcelona y 

sus misterios han aparegut dues quartilles manuscrites, 

ubicades a l’inici de la novel·la, que no dubtem atribuir 

a Altadill per diversos motius. En primer lloc, l'exemplar 

esmentat es troba en poder de la família Altadill, els 

seus descendents a Tortosa; en segon lloc, el nom de 

l’autor figura escrit a mà a la portadeta del llibre, fet que confirmaria que era de la seua 

propietat; i per últim, els fulls de les quartilles van encapçalats pel títol Els misteris de 

Tortosa, a sota del qual figuren ratllades les inicials A. A. al costat de les inicicials A. 

de P. Les primeres sigles es poden interpretar inequívocament com Antoni Altadill, les 

altres són les del pseudònim amb què va signar algunes de les seus obres de temàtica 

bíblica més exitoses, com Esther o Judit, i responen a Antonio de Padua.  

 

                                            
1 Antonio Altadill. Barcelona i els seus misteris. Edició a cura de Xavi Casinos; traducció de Francesc 
Soto. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2015. 
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Resum: Tal com s'entenien a finals del segle XIX, la ciència i la tecnologia eren a 
Catalunya activitats perifèriques i minoritàries. Els nous científics-enginyers-empresaris 
esdevindrien els protagonistes d'una ciència naixent que també seria negoci. El text 
indaga les aportacions d'un suposat grup al voltant de la figura de Landerer, format per 
Innocent Paulí i Jaume Ferran, conegut com la “petita facultat de ciències” de Tortosa. 
 
Paraules clau: Josep Joaquim Landerer, Innocent Paulí, Jaume Ferran, ciència, 
medicina, microbiologia, tecnologia, segle XIX, Tortosa. 
Palabras clave: José Joaquín Landerer, Inocente Paulí, Jaime Ferran, ciencia, medicina, 
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A partir del moviment novator,38 a la darreria del segle XVII i fins a finals del segle XVIII 

es produeix a Espanya una certa normalització de l'activitat científica. Amb anterioritat, 

aquesta es limitava a discretes i precàriament comunicades contribucions individuals, i 

aquesta situació es va tornar a reproduir en les primeres dècades del segle XIX, 

coincidint amb el regnat de Ferran VII. La qüestió no va millorar ostensiblement fins a 

l'època isabelina, a mitjan segle XIX, quan, gràcies a les anomenades generacions 

intermèdies, es recuperen els hàbits de treball científic. Aquestes generacions, 

constituïdes al voltant de persones o grups molt reduïts, i responsables d'aquest 

redreçament, van obrir camí al període de la Restauració, en el qual va continuar 

aquest procés normalitzador. Petits grups que fins i tot van connectar amb la comunitat 

científica internacional, però que treballaven sovint al marge de la societat en què 

vivien. 

                                            
38 Els novatores (nom llatí que significa 'innovadors') constitueixen un grup de pensadors, científics, 
filòsofs, etc., de finals del segle XVII que al País Valencià i en altres llocs del món hispànic desenvolupen 
un interès preil·lustrat per les novetats científiques en oposició a l'Escolasticisme. Igualment, prefereixen 
fer servir les llengües modernes abans que les clàssiques per publicar les seves obres. 

   calaix d'apòcrifs 
 

 40  

quaderns de l’Ebre 

 

  
 

 
A posarse trist pasant la tarde sense amichs en aquell lloch, no hi había d’ aná á la seua 
edad un home, que pel seu angle y fesomía estaven molt llunt de se los d’ un aburrit ó 
d’ un maniátic. Ademés, la seua mirada no se separava del camí sino pera ficsarse en 
la esfera d’ un relotje de plata que traía y tornava á embutí á la buchaca del chupetí, 
traduía clarament la impaciencia de la seua ánima.  
 
Lo jovenet esperava, era evident, á algú que tardava segurament mes de lo que 
esperava, y en una hora llarga que ell estava allí, no apareixía. Lo camí se veía ple de 
gent, que en lo seu tortuós curs pareixía una procesó de formigues anant y venint del 
niu ahont una ha trobat minjá pera totes.  
 
Passaven y traspasaven raberes de cabres; burrets en les sarries plenes de taleques, 
menats de bordís y fardells; pastores de dins Fullola en canterelles de llet, panerets de 
formatjes y paumes de brossat; pagesos en l’ aixada al coll y la destral á la trincha ó en 
lo cornaló de la manta facit de recapte; pageses en cistelles ó cullitós de figues de la 
font de la Gracia, aquelles figues que tenen á la fló una goteta de mel; y plegadores d’ 
aulives cantant: 
 

Bajando de Coll del Alba 
s’ ancuentra Mitán-Camí 
y un poquito más abajo 
también la potra de Pino. 

 
Va pasá ’l temps y caía la tarde. La cara del nostre jove estava cenyuda y mirava sense 
veure la gent que ya retirava. L’ hora era foscant. Allá baix les imponents y tan 
glorioses fortaleses, testimonis de guerres y segles, s’ esnegríen mascarades pels 
senyals de la nit que amenasadora s’ aproximava. S’ había girat l’ oratje y comensava 
á udolá ’l vent. La gent s’ apresurava avans no tanquesen los portals per no quedarse al 
serení y la fosca, sense ’l rasé protectó de les murades i exposats á la mala gent que 
rondava pels descampats. Tot hom recordava encara ab espant als sanguinaris Glebes.  
 
Lo jove tenía l’ ánim enfosquit en consonancia á l’ hora, l’ esgarrapaven les ungles de 
la desesperació. Caminava enfadat, absort en los seus negres pensaments y, entremitj 
de la remó del vent, no va veure uns bultos que sortíen d’ un rafal y s’ arraseraven 
detrás uns garrofés ufanosos á tocá del camí. De cop se va sentí engrapat per unes 
sarpes de ferro, va espetegá un gran esclafit y li va semblá que tot lo mon li caía al 
damunt.  
 
Tot se li feu negró 
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38 Els novatores (nom llatí que significa 'innovadors') constitueixen un grup de pensadors, científics, 
filòsofs, etc., de finals del segle XVII que al País Valencià i en altres llocs del món hispànic desenvolupen 
un interès preil·lustrat per les novetats científiques en oposició a l'Escolasticisme. Igualment, prefereixen 
fer servir les llengües modernes abans que les clàssiques per publicar les seves obres. 
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d’ un maniátic. Ademés, la seua mirada no se separava del camí sino pera ficsarse en 
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aulives cantant: 
 

Bajando de Coll del Alba 
s’ ancuentra Mitán-Camí 
y un poquito más abajo 
también la potra de Pino. 

 
Va pasá ’l temps y caía la tarde. La cara del nostre jove estava cenyuda y mirava sense 
veure la gent que ya retirava. L’ hora era foscant. Allá baix les imponents y tan 
glorioses fortaleses, testimonis de guerres y segles, s’ esnegríen mascarades pels 
senyals de la nit que amenasadora s’ aproximava. S’ había girat l’ oratje y comensava 
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serení y la fosca, sense ’l rasé protectó de les murades i exposats á la mala gent que 
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detrás uns garrofés ufanosos á tocá del camí. De cop se va sentí engrapat per unes 
sarpes de ferro, va espetegá un gran esclafit y li va semblá que tot lo mon li caía al 
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Tot indica que Paulí va contactar amb l’empresari Dalmau i va participar el 1881 en la 

creació de la Sociedad Española de Electricidad, la primera del seu tipus a Espanya i 

entre les 25 primeres del món. Treballant per a la Sociedad Española de Electricidad, 

Paulí realitzà les primeres instal·lacions d’il·luminació elèctrica a València. Poc 

després, sembla que instal·larà la il·luminació elèctrica de la Feria de Sevilla. Com es 

pot comprovar, les informacions sobre els treballs de Paulí són, la majoria de les 

vegades, poc clares i definides i quedaria per comprovar si aquesta "invisibilitat 

documental" era premeditadament volguda o conseqüència de la seva formació 

extraacadèmica.  

 

Jaume Ferran i Clua (1851-1929) va néixer a Corbera d’Ebre, a la Terra Alta. Cap al 

1874 va guanyar una plaça de metge a l’Hospital de Tortosa i de director de sanitat del 

port. L'any 1879, sembla que Ferran i Paulí començaren a interessar-se en la nova 

microbiologia, seguint els treballs de Pasteur i altres autors, gràcies a la biblioteca de 

Landerer. El 1885, el còlera va afectar València i diversos metges valencians van anar 

a Tortosa per demanar a Ferran que apliqués la seva vacuna per aturar l’epidèmia; s'hi 

va desplaçar, juntament amb Paulí, i per primer cop es va inocular, amb suficient èxit, 

una vacuna contra el còlera a la població afectada (Bornside, 1981) (els detalls 

d'aquesta experiència ja són una altra història). La coneixença amb Landerer va 

resultar molt profitosa per a Ferran: juntament amb Paulí, que ja seria el seu company 

de recerca per molts anys, li va permetre conèixer tot allò que s'estava fent a Europa 

Retrat de Jaume Ferran 
(esquerra) i Innocent 
Paulí (dreta) publicat a 
Ilustración Artística, 
núm. 181 (Barcelona, 
15-6-1885), p. 192. 
Font: Biblioteca 
Nacional de España. 
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El cas que es presenta, plenament emmarcat en aquestes generacions intermèdies, 

posa de manifest el caràcter pioner en la recerca que cadascun dels seus membres va 

desenvolupar. Però no és aquest el tema que ens ocuparà, sinó la pretesa formació 

d'un grup amb interessos diferents i recursos compartits: la “petita facultat de ciències” 

de Tortosa. De tota manera caldrà presentar breument els personatges.  

 

Josep Joaquim Landerer i Climent (1841-1922), 

valencià d'origen suís que s'establí a Tortosa (1867) en 

casar-se amb una tortosina de casa bona, va ser un 

científic amateur que, atesa la seva posició benestant, 

podia disposar de les publicacions i els instruments 

necessaris per a la seva recerca. Són moltes les 

disciplines per les quals Landerer va mostrar interès: 

Matemàtiques, Física, Astronomia, Geologia, 

Paleontologia... en un moment en què moltes d'elles 

estaven tot just començant a desenvolupar-se com a 

ciències independents. Els seus estudis van anar 

sempre acompanyats de les corresponents publicacions en revistes nacionals i 

estrangeres de prestigi. Amb l'objectiu de l'estudi dels corrents tel·lúrics,39 va instal·lar 

una línia telegràfica (1876) entre el seu mas de Jesús i les cases de dos dels seus 

veïns al nucli de la població. Aquesta instal·lació esdevindrà al cap de poc temps 

(1878) línia telefònica gràcies a l'enginy de Paulí. Les mesures dels corrents tel·lúrics 

obtingudes són considerades de les més fidedignes de totes les dutes a terme al segle 

XIX. 

 

Innocent Paulí i Galceran (1854-1921) va néixer a Tortosa, on va estudiar el 

batxillerat. Sota el guiatge de Landerer va seguir estudis intermitents en diferents 

disciplines sense arribar a obtenir cap títol universitari (no va ser fins a la seva 

maduresa, quan va llicenciar-se en Medicina). Els anys 1874 i següents, Paulí 

s’introduí a fons en les tècniques elèctriques, que havien esdevingut viables, és a dir, 

amb aplicacions pràctiques més enllà del laboratori. El 1879, Paulí és requerit per un 

empresari elèctric per fer un dictamen sobre el sistema de distribució de la llum que 

havien patentat dos enginyers catalans treballant als Estats Units: Molera i Cebrián. 

                                            
39 Els corrents tel·lúrics són corrents elèctrics de baixa intensitat i baixa freqüència que es propaguen per 
la terra, l'origen dels quals poden ser fenòmens naturals transitoris (meteorològics, oscil·lacions del camp 
magnètic terrestre) o el funcionament d'alguns sistemes tècnics creats per l'home. En aquella època de 
gran expectació per l'electricitat i les seves aplicacions, resultava un camp de recerca engrescador. 
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El cas que es presenta, plenament emmarcat en aquestes generacions intermèdies, 

posa de manifest el caràcter pioner en la recerca que cadascun dels seus membres va 

desenvolupar. Però no és aquest el tema que ens ocuparà, sinó la pretesa formació 

d'un grup amb interessos diferents i recursos compartits: la “petita facultat de ciències” 

de Tortosa. De tota manera caldrà presentar breument els personatges.  

 

Josep Joaquim Landerer i Climent (1841-1922), 

valencià d'origen suís que s'establí a Tortosa (1867) en 

casar-se amb una tortosina de casa bona, va ser un 

científic amateur que, atesa la seva posició benestant, 

podia disposar de les publicacions i els instruments 

necessaris per a la seva recerca. Són moltes les 

disciplines per les quals Landerer va mostrar interès: 

Matemàtiques, Física, Astronomia, Geologia, 

Paleontologia... en un moment en què moltes d'elles 

estaven tot just començant a desenvolupar-se com a 

ciències independents. Els seus estudis van anar 

sempre acompanyats de les corresponents publicacions en revistes nacionals i 

estrangeres de prestigi. Amb l'objectiu de l'estudi dels corrents tel·lúrics,39 va instal·lar 

una línia telegràfica (1876) entre el seu mas de Jesús i les cases de dos dels seus 

veïns al nucli de la població. Aquesta instal·lació esdevindrà al cap de poc temps 

(1878) línia telefònica gràcies a l'enginy de Paulí. Les mesures dels corrents tel·lúrics 

obtingudes són considerades de les més fidedignes de totes les dutes a terme al segle 

XIX. 

 

Innocent Paulí i Galceran (1854-1921) va néixer a Tortosa, on va estudiar el 

batxillerat. Sota el guiatge de Landerer va seguir estudis intermitents en diferents 

disciplines sense arribar a obtenir cap títol universitari (no va ser fins a la seva 

maduresa, quan va llicenciar-se en Medicina). Els anys 1874 i següents, Paulí 

s’introduí a fons en les tècniques elèctriques, que havien esdevingut viables, és a dir, 

amb aplicacions pràctiques més enllà del laboratori. El 1879, Paulí és requerit per un 

empresari elèctric per fer un dictamen sobre el sistema de distribució de la llum que 

havien patentat dos enginyers catalans treballant als Estats Units: Molera i Cebrián. 

                                            
39 Els corrents tel·lúrics són corrents elèctrics de baixa intensitat i baixa freqüència que es propaguen per 
la terra, l'origen dels quals poden ser fenòmens naturals transitoris (meteorològics, oscil·lacions del camp 
magnètic terrestre) o el funcionament d'alguns sistemes tècnics creats per l'home. En aquella època de 
gran expectació per l'electricitat i les seves aplicacions, resultava un camp de recerca engrescador. 
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No sembla fàcil desenvolupar aquesta hipòtesi atesa la inexistència de referències 

evidents en aquest sentit (no tenim ni la foto de grup, ni l'acta fundacional). Tret 

d'alguna menció que el mateix Landerer fa del treball dels altres dos protagonistes 

(primera biografia de Ferran per Landerer), el desdeny de Paulí envers l'ensenyament 

formal universitari (al qual inicialment s'atansarà de manera esporàdica i fragmentària, 

d'acord amb la proposta científica extraacadèmica de Landerer) i la clara vocació de 

recerca, i publicació dels resultats, que sembla despertar la figura del mentor, no 

disposem d'altres elements que així directament ho testimoniïn.  

 

El que sí que sembla ben establert és que en un període que podríem datar entre els 

anys 1867 (quan Landerer arriba a Tortosa i té com a veí i posteriorment deixeble 

Paulí) i 1887 (Ferran i Paulí se'n van a Barcelona, al Laboratori Microbiològic 

Municipal, on continuen treballant junts fins al 1891), aquests personatges es 

relacionen en un entorn en el qual altres influències serien menystenibles. Aquests tres 

personatges es van trobar i es van relacionar d'una manera accidental. No existia en 

aquell moment cap institució, associació, projecte o circumstància que ho pogués 

facilitar o promoure. Passat el temps de la seva relació, cadascun va seguir la seva 

vida i únicament Landerer romandrà a la ciutat: èxode i militància. Només cal afegir 

que l'interès de Landerer per construir el prestigi del científic, no únicament amb 

relació als estudis formals i el món acadèmic, sinó, i sobretot, a l'experimentació 

instrumental i la publicació dels resultats, es concretarà finalment gràcies a la seva 

estreta relació amb els jesuïtes, en el seu suport a la construcció del que serà 

l'Observatori de l'Ebre i el naixement de la revista científica Ibérica.  

                                                                                                                                
un procés per a la transmissió informal de coneixements, capital social i suport psicològic que el receptor 
considera important per a la seva feina, carrera o desenvolupament professional; la mentoria suposa una 
comunicació informal, normalment cara a cara i durant un període de temps continuat, entre una persona 
que es considera que té més coneixements rellevants, saviesa o experiència (el mentor) i una altra 
persona que es considera que en té menys (el protégé). 

Edifici desaparegut de 
l'antic Laboratori 
Municipal de Barcelona 
(reformat als anys 30), 
al costat el Dipòsit 
d'Aigües (actual 
Universitat Pompeu 
Fabra) del Parc de la 
Ciutadella. Font: 
Barcelofília. 
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gràcies a les revistes científiques que Landerer rebia. L'instrumental bàsic per a la 

recerca es fonamentava en un bon microscopi que Landerer els va prestar i en una 

sèrie de recipients per desenvolupar els cultius bacterians en condicions adients. Els 

coneixements fisicoquímics de Paulí i els mèdics de Ferran farien la resta. La 

incorporació de la tècnica fotogràfica els va permetre avançar en paral·lel la 

investigació en totes dues línies. Juntament amb Paulí, el 1879 publiquen a Tortosa el 

llibre La instantaneidad en la fotografía, que recollia els seus avenços en l'obtenció 

d'emulsions ràpides per registrar les imatges. Amb mitjans limitats, però farcits 

d'ambició intel·lectual, van acabar construint el know how necessari per als seus 

objectius. 

 

Joan Giné i Partagàs, metge i professor de Jaume Ferran, va introduir el terme de 

“petita facultat de ciències” (Giné, 1885), que, tot i que ens pot resultar agosarat, 

reflectia una situació força peculiar en un espai on la ciència no era justament una 

tradició. Salvador Tió (Tió, 2010), en la seva monografia sobre l'Innocent Paulí 

recupera la denominació.  

 

Aquest text pretén, d'una banda, establir elements de confluència que donin suport a 

aquesta idea, i alhora reconèixer que la seva influència en el territori, si descomptem la 

fundació de l'Observatori de l'Ebre, en què Landerer participà, va ser minsa o 

simplement inexistent i, d'altra banda, constatar finalment que l'únic que els podia 

oferir el territori era el mateix espai de trobada. 

 

L'únic segur d'aquesta història és que tots tres van coincidir a Tortosa en un breu espai 

de temps. Si bé és cert que hi ha referències clares de les relacions que van establir i 

dels treballs conjunts que van desenvolupar, concloure'n l'existència d'un grup 

organitzat en el qual es transferien estratègies, coneixements, tècniques i objectius no 

deixa de ser un exercici especulatiu. Tot i així sembla versemblant pensar que es va 

produir. 

 

Un dels factors que pot sostenir la idea de l'existència d'un suposat grup al voltant de 

la figura de Landerer, que, com a mentor més enllà del simple mecenatge, il·luminarà 

el projecte posterior de dos joves agosarats, és justament aquesta mentoria.40  

                                            
40 Segons Kram (1985), la mentoria implica una relació intensa mitjançant la qual una persona més gran o 
amb més experiència (el mentor) du a terme dues funcions respecte a una persona més jove (el protégé): 
la d'aconsellar-la o servir-li de model pel que fa als capteniments adequats per a tirar endavant la seva 
carrera i la de donar-li suport personal, especialment psicològic. Segon Bozeman (2007), la mentoria és 
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gràcies a les revistes científiques que Landerer rebia. L'instrumental bàsic per a la 
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40 Segons Kram (1985), la mentoria implica una relació intensa mitjançant la qual una persona més gran o 
amb més experiència (el mentor) du a terme dues funcions respecte a una persona més jove (el protégé): 
la d'aconsellar-la o servir-li de model pel que fa als capteniments adequats per a tirar endavant la seva 
carrera i la de donar-li suport personal, especialment psicològic. Segon Bozeman (2007), la mentoria és 
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es negocia mitjançant l'intercanvi de cartes entre els científics implicats en l'àrea 

d'estudi i acaba definint-se en l'article acadèmic publicat que reinicia d'aquesta manera 

un nou procés de revisió i crítica o de consolidació definitiva de la descoberta.  

 

En aquest context, Landerer, representant de l'anomenada generació isabelina, 

participa activament en l'establiment de xarxes de coneixement connectades amb els 

centres de producció científica europeus. Convençut de la necessitat de construir 

coneixement que pugui ser avaluat i legitimat per instàncies de prestigi i de la 

conveniència de mantenir relacions amb col·legues i valedors forans, construirà una 

agenda científica assentada en el coneixement actualitzat, l'experimentació dirigida i la 

publicació dels resultats obtinguts que tant Ferran com Paulí adoptaran amb diferents 

resultats. També resulta evident que l'entusiasme divulgatiu característic de Landerer 

els va contaminar des de ben aviat. L'accés a l'esfera pública estava assegurat. 

 

Landerer, home polifacètic, sembla interessar-se per tots els camps de les ciències, 

però especialment per aquelles en què una nova "mirada microscòpica" permet 

ampliar el camp de coneixement. En el llegat de Landerer, dipositat a l'Observatori de 

l'Ebre, es conserva el seu microscopi de polarització (de petrògraf), fabricat per la casa 

Nachet i millorat per ell mateix, que va posar a disposició dels seus protégés Ferran i 

Paulí (més tard n'encarregà un altre de més apropiat per a Ferran i les seves 

recerques en microbiologia). Aquesta evidència enforteix la hipòtesi de les relacions 

establertes entre tots tres personatges i l'interès que devia despertar la possibilitat 

d'usar nous instruments òptics en els futurs microbiòlegs. L'òptica, i en general els 

fenòmens basats en la llum i les observacions que permet, fou per tant un camp comú 

conreat pels nostres protagonistes. Ho testimonien, entre d'altres, els estudis 

posteriors en fotografia, no únicament com a eina de recerca sinó també com a objecte 

d'estudi.  

 

Podríem per tant concloure que l'aportació de Landerer al grup va resultar la d'un 

home de món, instruït, amb recursos i amb una mirada moderna de la ciència i la 

recerca que va deure impressionar, tot i que de diferent manera, dues personalitats 

ben oposades. Independentment dels recursos que els pogué posar a l'abast i de la 

seva propensió a compartir coneixement, els va mostrar una mirada més cosmopolita 

per a una ciència massa provinciana. 
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Malauradament, la millor contribució del grup al desenvolupament científic del territori 

ha passat inadvertida als seus habitants, si bé podem assegurar que les contribucions 

de tots tres han ultrapassat l'àmbit del local al general. 

 

En aquesta època Espanya, i també Catalunya, es troba immersa en un procés que la 

portarà d'un estat d'aïllament científic i endarreriment tecnològic cap a una nova 

situació, encara incipient, d'obertura científica i consolidació professional (el que 

alguns historiadors de la ciència anomenen Edat d'Argent: 1875-1936) (Salavert, 

2000). Tant la Medicina, amb el nou model experimental de laboratori i la creació d'un 

model sanitari de salut pública, com la consolidació de l'Agronomia amb l'impuls al 

foment agrícola en l'àmbit local per part de les administracions, o la comissió per a 

construir un mapa geològic d'Espanya que comptava, en els seus inicis, amb la 

participació de diferents associacions de naturalistes, així com la creació de la Facultat 

de Ciències (Barcelona, 1857) amb l'objectiu de formar professorat competent o la 

recuperació universitària de la Química bàsica i l'aplicada, van determinar la formació 

d'una comunitat científica oberta a l'exterior que va posar en marxa institucions i 

societats i que va coincidir amb l'establiment de noves lleis liberalitzadores, el 

creixement i formació del mercat interior i l'inici d'una transformació estructural de 

l'economia, en el marc institucional de desenvolupament capitalista.  

 

Si bé l'època va resultar engrescadora allí on els mitjans i les infraestructures ho 

permetien, aquest no era el cas de les Terres de l'Ebre. Sorprenentment, però, van 

coincidir les vides d'aquests tres personatges, Landerer, Ferran i Paulí, que en major o 

menor grau van resultar significatius en diferents camps de conreu de les ciències.  

 

Com a conseqüència de l'establiment de les primeres societats científiques,41 es va 

posar de manifest la necessitat de comunicar i difondre les contribucions de la nova 

ciència, la producció científica. Aquesta necessitat es materialitza en l'aparició, d'una 

banda, de les revistes acadèmiques,42 adreçades a un públic especialista, en un 

primer moment, i de l'altra, ja posteriorment, en l'aparició d'espais de divulgació que 

atansen aquestes contribucions a un públic més ampli. La comunicació científica, en 

un sentit estricte, prendrà forma al voltant d'un seguit de publicacions amb continguts 

especialitzats fruit normalment d'un procés que s'origina en els quaderns de laboratori, 

                                            
41 Entre les primeres societats d'aquest tipus hi ha l'Academia dei Lincei (1600-1630) a Roma, l'Academia 
dei Cimento (1651-1657) a Florència i la Royal Society a Londres (1622). 
42 Entre les primeres revistes científiques figuren el Journal des Sçavants de França i les Philosophical 
Transactions, de la Royal Society al Regne Unit, com a primers referents de la publicació de producció 
científica. 
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aportació de Ferran: la seva actitud emprenedora que, un cop ajustada per la 

construcció cosmopolita de les relacions científiques de Landerer, el va portar a 

inaugurar les vacunacions humanes. 

 

Podem, per tant, fer evidents els trets constitutius del grup: establiment de xarxes de 

coneixement amb freqüents contactes epistolars amb altres investigadors europeus; 

suport científic fonamentat en revistes acadèmiques estrangeres, principalment 

franceses, de les quals Landerer era alhora subscriptor i col·laborador; mecenatge i 

consolidació del corrent amateur al voltant d'un espai privat (el laboratori domèstic) per 

part de Landerer, mentor del grup; interès clarivident per les noves tecnologies 

instrumentals que permetien noves maneres de mirar i reproduir allò que no es veia a 

ull nu; desenvolupament extraacadèmic de la recerca i, en el cas de Ferran i Paulí, 

necessitat d'establir canals empresarials que donessin consistència als seus esforços.  

 

Malauradament, en el cas d'Innocent Paulí, en perdre el suport que li oferia l'amistat 

amb Ferran i atesa la seva suposada dificultat natural per a defensar les seves 

capacitats i el seu protagonisme, es va veure reduït a un immerescut i definitiu 

anonimat. Landerer no presenta aquest perfil parvenu i, per tant, es podia mantenir al 

marge de tota controvèrsia. 
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Paulí aportava les tècniques i les maneres. Sense menystenir les seves habilitats 

intel·lectuals, construïdes sota la mentoria de Landerer, però àmpliament 

desenvolupades en els seus projectes, Paulí va resultar el tècnic per excel·lència (els 

seus coneixements en electricitat i en química resultaren molt convenients per als 

projectes de recerca tant de Landerer com de Ferran). Les lectures de les mesures 

dels corrents tel·lúrics que Landerer registrava en els seus estudis es feien amb un 

galvanòmetre Deprez d'Arsonval construït per Innocent Paulí, "cuya habilidad para 

este género de difíciles trabajos iguala a su reconocido talento" (Landerer, 1886: 364), 

i les instal·lacions telegràfiques que tan bon punt servien per a connexions elèctriques 

o telefòniques, com per a analitzar els corrents tel·lúrics que tant entusiasmaven 

Landerer, es devien indubtablement als treballs tècnics de Paulí.  

 

En el cas de Ferran, la relació és més evident, però ja no del tipus científica o 

tecnològica, atès que tots dos s'inicien alhora en el món de les observacions 

microscòpiques i també en el món de la fotografia. La dependència que els genera la 

seva complementarietat demostra fins a quin punt es necessitaven l'un a l'altre. Ferran 

aconseguia els seus moments de controvertit reconeixement i Paulí, en un segon 

terme, animava la recerca. Però, independentment d'especulacions psicològiques, el 

que està clar és que mentre van romandre junts van construir coneixement i es van 

atrevir a experimentar amb solucions extremades davant de problemes seriosos i que, 

quan es van separar, en ocasió de l'embolic del "Laboratori microbiològic de 

Barcelona", la seva producció científica es va esvair.43 

 

Les aportacions de Ferran no semblen tan evidents. No pensem que Landerer se 

sentís atret pels interessos de recerca de Ferran, però potser sí per la seva curiositat i 

ambició. L'afany de Ferran per a construir-se una carrera professional no excloïa 

l'assumpció dels riscos necessaris, encara que aquesta traça d'atreviment professional 

no devia representar cap virtut als ulls de Landerer, i sí en canvi potser l'atreviment en 

la recerca.  

 

Paulí, en canvi, va aprofitar-la per a entrar en societat, en societat científica, és clar. La 

capacitat de Ferran per a aparèixer en el moment i el lloc adients sembla que va 

contagiar Paulí, que, mentre va comptar amb l'aixopluc de Ferran, i abans de 

Landerer, es va atrevir a considerar-se un bon científic. Potser aquesta és la millor 

                                            
43 Ferran va ser nomenat director del Laboratori el 1886. El 1891, la major part del personal que havia 
començat a treballar al Laboratori amb ell, també en Paulí, que dirigia el laboratori químic, l’abandonà. 
(Roca, 1988) 
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Landerer, es devien indubtablement als treballs tècnics de Paulí.  

 

En el cas de Ferran, la relació és més evident, però ja no del tipus científica o 

tecnològica, atès que tots dos s'inicien alhora en el món de les observacions 

microscòpiques i també en el món de la fotografia. La dependència que els genera la 

seva complementarietat demostra fins a quin punt es necessitaven l'un a l'altre. Ferran 

aconseguia els seus moments de controvertit reconeixement i Paulí, en un segon 

terme, animava la recerca. Però, independentment d'especulacions psicològiques, el 

que està clar és que mentre van romandre junts van construir coneixement i es van 

atrevir a experimentar amb solucions extremades davant de problemes seriosos i que, 

quan es van separar, en ocasió de l'embolic del "Laboratori microbiològic de 

Barcelona", la seva producció científica es va esvair.43 

 

Les aportacions de Ferran no semblen tan evidents. No pensem que Landerer se 

sentís atret pels interessos de recerca de Ferran, però potser sí per la seva curiositat i 

ambició. L'afany de Ferran per a construir-se una carrera professional no excloïa 

l'assumpció dels riscos necessaris, encara que aquesta traça d'atreviment professional 

no devia representar cap virtut als ulls de Landerer, i sí en canvi potser l'atreviment en 

la recerca.  

 

Paulí, en canvi, va aprofitar-la per a entrar en societat, en societat científica, és clar. La 

capacitat de Ferran per a aparèixer en el moment i el lloc adients sembla que va 

contagiar Paulí, que, mentre va comptar amb l'aixopluc de Ferran, i abans de 

Landerer, es va atrevir a considerar-se un bon científic. Potser aquesta és la millor 

                                            
43 Ferran va ser nomenat director del Laboratori el 1886. El 1891, la major part del personal que havia 
començat a treballar al Laboratori amb ell, també en Paulí, que dirigia el laboratori químic, l’abandonà. 
(Roca, 1988) 
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