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Més noms populars de botigues
Com molts de vosaltres recordareu,
a l’exposició “Adéu, botiga, adéu” que
vau poder visitar a la Sala Municipal
l’Estació, durant la passada Festa
Major, es va posar a disposició del
públic una llibreta on tothom podia
inscriure el nom popular d’alguna
botiga que no aparegués en el recull
de noms populars que es podia contemplar en la mateixa exposició. La
Taula Sectorial per a la Recerca i la
Difusió Històrica, autora del repertori
publicat, ja va dir que la relació de
noms no seria mai exhaustiva -és
materialment impossible recollir tots
els noms que recordi la memòria popular- però que era molt interessant
poder recopilar com més noms millor. La col·laboració dels visitants va
ser altament positiva i s’ha pogut
ampliar el catàleg originari, de gairebé cent cinquanta noms, amb una
seixantena més.
En un anterior article, inserit en
aquesta mateixa secció de Llumiguia,
vaig escriure que eren gairebé un
centenar els noms de botigues que
s’havien recollit a la llibreta. És cert,
però una vegada comprovats tots els
noms, s’ha vist que hi havia algunes
botigues que apareixen en el detall
exposat a la sala i publicat en el Plecs
corresponent; que d’altres no corresponien a noms populars sinó a noms
i cognoms del titular de la botiga; i
que d’altres designaven clarament
oficis. Un cop garbellada la llista ha
donat com a resultat l’ampliació de la
relació en prop de sis desenes de
nous noms, com deia. Fins ara tenim
recollits més de 200 noms populars;
una xifra gens menyspreable. El resultat de la col·laboració popular ha
estat molt positiu i des d’aquestes
ratlles volem donar les gràcies a tots
aquells que han aportat el seu gra de
sorra en l’ampliació de la recerca, el
resultat de la qual podeu llegir en el
requadre adjunt.
A part d’aquesta relació, a la llibreta s'hi han escrit altres noms populars, amb indicació del nom i l’adreça; però no dels articles que venien
com can Reyné a la plaça de la Coma,
can Pica al carrer del Molí, can Moble al carrer del Raval, can Clara al
carrer de la Pau. També hi apareixen
noms populars de botigues que ja
s’havien recollit en el quadre confeccionat pels autors com can Garganta,
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NOMS POPULARS DE BOTIGUES APORTATS PER LA
COL·LABORACIÓ POPULAR
Ca l’Abella
Ca l’Adalina
Ca l’Adelaida
Ca l’Elisa Riera
Ca l’Enric de la Capçana
Ca l’Enriqueta
Ca l’Esclopeter
Ca l’Esparter
Ca la Carbonera
Ca la Caterina Lletera
Ca la Juana
Ca la Maria del Carme
Ca la Maria Teresa
Ca la Montserrat de la Coma
Ca la Muralleta
Ca la Paquita
Ca la Rosita
Ca la Teresina Barceló
Ca la Xarxa
Ca les Mingues
Cal Bord
Cal Crostó
Cal Curt
Cal Curt
Cal Ferrer Pobre
Cal Fideuer
Cal Llonc
Cal Mulato
Cal Peret Peroler
Cal Sabater Coix
Cal Sillé
Cal Vermell
Can Bogarra
Can Chico Masnou
Can Cufí
Can Déu
Can Gispert
Can Jeroni Ros
Can Massó
Can Matetes
Can Miquel de la llet
Can Miralles o cal Adrià
Can Miralles o cal Adrià
Can Molinas
Can Morell
Can Murallet
Can Nin
Can Peracaula
Can Pitu Gras
Can Quim
Can Quim sabater
Can Ragolta
Can Ragolta
Can Rich
Can Venanci
Casa Arpa
Els avions
Pesca Salada

Indústria
Queviures i petroli
Mig
Carnisseria
Plaça Petita
Queviures i llaminadures
Enric Coris
Vins
Marina
Queviures
Pau
Queviures
Pl. Mn. J. Verdaguer
Esclops
Pl. Mn. J. Verdaguer
Cistells, esparts i altres
Bisbal
Queviures
Germà Agustí
Llet
Ocata
Vins
Major
Carbó
Joan Gener
Merceria
Plaça de la Coma Roba
Molí
Queviures i vins
Raval
Queviures
Raval
Queviures
Raval
Queviures i fruita
Dolors
Fruites
Barraquetes
Joguines i merceria
Major
Fleca
Avall
Queviures
Major
Electrodomèstics
Avall
Màquines de cosir
Raval
Ferrer
Joan Gener
Fideus
Rambla Onze de Setembre
Peixateria
Barraquetes
Sabateria
Molí
Perols,calderes, làmpades
Mel
Sabateria
Ferreteria
Mossèn Cinto Verdaguer
Font
Queviures
Bisbal
Queviures i vins
Raval
Vins
Major
Fleca
Mig
Carnisseria
Ample
Queviures
Molí
Queviures
Molí
Queviures
Raval
Vins
Ample
Llet
Germà Agustí
Queviures
Estació
Vins
Plaça de la Coma Farmàcia
Pl. Mon J. Verdaguer Fleca
Provincial
Vins i licors
Pl. Dr. Botet
Sabateria
Llebre
Queviures
Remei
Carnisseria
Pau
Queviures
Raval
Sabater
Indústria
Pintura i queviures
Indústria
Pintures i Queviures
Mesures
Sastre
Avall
Ferrer
Plaça Petita
Estanc
Raval
Vins
Joan Gener
Queviures
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ca l’Esclopeter del carrer
Roscada, ca la Pura, ca les
Pepetes, can Capdepasta,
can Barrabola, can Panís,
can Joan Gener…. No obstant, al costat d’alguns
d’aquests noms es dóna
més informació de la que es
podia llegir al repertori exposat a la sala: que a can
Capdepasta també venien
gelats a més de fleca, que a
can Panís també venien
queviures a més de vins… s’ha de tenir en compte,
però, que era habitual la
venda d’articles ben diferents en un mateix local i el
que s’havia pretès era destacar l’article, o articles, de venda dominant-. D’altres observacions que s’han fet
a la llibreta esmentada és indicar can
Barrabola com a carnisseria en comptes
de polleria, que a can Joan Gener del
carrer Nou també li deien l'Avi Gener, que
l’estanc de ca la Pura també exercia al
carrer Ample. També s’hi ha posat els
noms i cognoms de persones que tenien
botigues -Josep Mestres, Lauro Guitart,
Maymí, N. Negre, D. Ripoll, Joan Sureda,
Facund Poaté, Laura Ribas, Frederic
Ruart- però aquesta no és la intenció del
catàleg originari, atès que el que es pre-

tenia era recuperar el nom pel qual es
coneixia la botiga -podia ser el nom de la
casa, de la mercaderia, el nom, el cognom o el malnom-.
A la llibreta també hi han recollit errors
que havien detectat en el cens exposat
com que la carnisseria del carrer de la
Indústria es deia Cal Xaié i no cal Xaio,
que la botiga de queviures anomenada
can Rusques no era al carrer d’Avall sinó
al carrer del Raval. També escriuen que
can Sanfaina del carrer de la Font no era
botiga; però que sí que ho era cal Vermell, però semblaria que a can Sanfaina

hi havia una botiga anterior
a cal Vermell.
Finalment hi ha altres indicacions a la llibreta que
no es refereixen a la relació
de noms populars, sinó a la
taula de matrícules industrials, és a dir als censos realitzats a través de documents d’arxiu conservats.
Així, es troba escrit que
Amadeu Artigas i Teixidor
del carrer del Clot, era en
realitat Andreu però en la
matrícula industrial del l’any
1930 està recollit com Amadeu. També s’escriu que
Mascarreras Pagès, del carrer de la Mel,era esclopeter
i no sabater i que Joan Anguila Massó
era cadiraire, tot i que en el padró apareixia sota una tipologia de botiga anomenada Parament de la llar. Cal dir que les
vendes d’articles es varen agrupar en
grans àrees i així sota la denominació de
sabateries hi havia els que venien esclops, espardenyes i sabates i sota la denominació de parament de la llar hi havia
els qui venien cadires i cistells, entre altres productes relacionats amb la llar.

Dolors Grau i Ferrando
Arxivera AMCS

Manteniments ÀNGELS
Telèfon 649 23 86 54

Oferta del mes:
· Reformes en general
· Feines de paleta
· Reparacions ràpides
de tot tipus
(embussaments aigua,
degoters, etc...)
·...
· Pressupostos

sense compromís

Construcció d'un bany
fins a 4m2 de terra,
amb 5 tipus de rajola i gres
a escollir, plat de dutxa
de 70x70, lavabo,
wàter i els seus mecanismes,
aixetes, desaigües i llum.
5.000 PTA)
Preu: 1352 euros (22
(225.000
(preu sense IVA
IVA))
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