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Dins del fons documental Mercader, conservat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp 
(ACAC) amb seu a Valls, es localitza un quadern tamany foli de deu fulls on s’anota el 
balanç econòmic de la botiga de roba de Pau Gener (que en el document apareix com a 
Janer) i Josep Alegre.1 Aquest darrer era l’administrador; altres socis de la companyia 
eren Francesc Baldric de Valls i Jaume Virgili.  
Primerament, es detalla l’existència dels teixits a l’establiment, tipus, color, mides i la 
seva valoració monetària. Hi trobem: baieta, estamenya, “paño”, tafetà, indianes, 
mitges, camellot, escot, sarja, caputxes, burata, domàs, flassades, guants, betes, etc. Tant 
podien ser de llana, com de cotó o seda. Tampoc hi faltaven agulles de cap i botons.  
La provisió de gèneres la feien a Barcelona i la seva comercialització es circumscrivia 
principalment a Reus i a la resta del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència. Per 
al transport de mercaderies disposaven d’un cavall. De la Conca de Barberà 
subministraven mercaderies a un estanquer i un calceter de Montblanc (Joan Castellà), a 
més d’un home de Santa Coloma de Queralt; al Priorat, a un sastre de Falset; a 
Tarragona, a un altre sastre; a Torres de Segre (el Segrià), a un cirurgià, i, a Bràfim, a un 
apotecari. Malauradament, en moltes ocasions sols hi ha el nom i cognoms i la població 
sense consignar la professió.  
També freqüentaven fires i mercats d’arreu del Principat i de l’Aragó. Els seus clients 
eren diversos, des d’artesans vinculats amb el tèxtil (paraire, velluter, calceter i, 
sobretot, sastres) o d’altres rams (boter, clavater, moliner i xocolater) fins a membres 
del comerç (estanquer, botiguer, adroguer), de l’Església (preveres), de l’exèrcit 
(militars), passant per professionals liberals (apotecari, cirurgià, doctor, notari) o 
vinculades amb l’administració local (nunci). És a dir, venien roba a l’engròs a altres 
botiguers (per exemple, de Valls i Torredembarra), a menestrals per a la seva confecció 
(ex. sastres) o al detall per al consumidor final (ja treballades).  
La ubicació del document a Valls no és estranya, ja que un dels socis era d’aquesta 
ciutat. Es tracta de Francesc Baldric i Montserrat (1687-1748), casat el 1716 amb 
Manuela Gener.2 
 
 
Geografia dels deutors de la botiga de roba de Reus (1728)3  
 
CATALUNYA (61)  
Camp de Tarragona (43) 
-Alcover: 1 
-Bràfim: 1 

                                                 
1 Sèrie Baldric, signatura topogràfica 39.2.1. Document datat el 15 d’agost del 1728. 
Està en part afectat per la humitat. 
2 Aquest personatge ha estat estudiat per Francesc Olivé, El Valls del segle XVIII i el 
comerciant d’aiguardents Anton Baldric i Janer. Valls, 1981. A Valls es dedicava a la 
fabricació i venda de candeles de cera.  
3 Sols comptabilitzem els deutors dels quals s’anota el seu origen. 



-La Canonja: 1 
-Cambrils: 1 
-Maspujols: 1 
-Mont-roig del Camp: 2 
-Reus: 26 
-Riudoms: 2 
-La Selva del Camp: 3 
-Tarragona: 1 
-Torredembarra: 1 
-Valls: 2 
-Vilaplana: 1 
 
Conca de Barberà (3) 
-Montblanc: 2 
-Santa Coloma de Queralt: 1 
 
Priorat (6) 
-Falset: 1 
-Gratallops: 2 
-Poboleda: 3 
 
Ribera d’Ebre(1) 
-Garcia: 1 
 
Terres de Ponent (7) 
-Seròs: 2 
-La Seu d’Urgell: 1 
-El Soleràs: 1 
-Torres de Segre: 3 
 
Pla de Barcelona (1)  
-Barcelona: 1 
 
ARAGÓ (7)  
-Calaceit: 1 
-Fraga: 5 
-Sense especificar: 1 
Total: 68  
 
 
Article publicat a Butlletí informatiu de l’Arxiu Municipal de Reus (Reus), núm. 14 
(2007), p. 27. 


