El document del mes
agost de 2015
Instància per instal·lar una caseta de bany (1935)
L’estiu de 1935, Josep Bertran Carreres va demanar
permís a l’Ajuntament de Cambrils per instal·lar
una caseta de bany a la platja.
Instàncies com aquesta són un bon mitjà per
observar com es va anar estenent el costum
d’anar a la platja, a inicis del segle XX. Els grups
socials més acomodats se’n feien construir una per
canviar-se de roba i deixar-hi els objectes personals
mentre eren a la platja.
Avui, les instàncies que hem conservat al lligall
Sol·licituds per a instal·lar toldos i casetes de bany
a les platges (1924-1939) ens serveixen per estudiar
l’oci marítim dels grups benestants a Cambrils: com
eren, quines famílies en tenien, quins llocs triaven
per instal·lar-les...
Un cop més, veiem un document que es va crear
amb una finalitat administrativa (una persona
demanava autorització per instal·lar una caseta
de bany per al seu ús particular), i que amb el pas
dels anys adquireix un valor històric col·lectiu ja
que ens aporta informació sobre un aspecte de
l’evolució de Cambrils.
Us convidem a llegir-ho.
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El contingut del document
La instància de Josep Bertran Carreres
El document d’aquest mes és una instància. La seva estructura formal
és la mateixa que vam comentar mesos enrere per a una instància de
1823, tot i que més desenvolupada:
1. Segell de l’Estat, que dóna caràcter oficial al document. Veiem que
havia estat emès en paper i enganxat damunt del full en blanc.
Tenia un preu de 1,50 pessetes.
2. Cos principal de la instància, escrit a la part dreta del full:
1. Identificació de la persona sol·licitant. En aquest cas, ocupa
tot el primer paràgraf i les dades que s’indiquen són:
• Nom i cognoms: Josep Bertran Carreres.
• Lloc de naixement: Cambrils.
• Dades de la seva cèdula personal. La cèdula era un
document identificatiu, precedent de l’actual Document
Nacional d’Identitat, que va ser creat l’any 1854.
No era un document estatal (com el DNI actual), sinó que
cada Ajuntament emetia cèdules als veïns del seu municipi,
per la qual cosa també s’anomenava “cèdula de veïnatge”.
Només s’atorgava als homes, perquè eren els únics
legalment considerats com a veïns amb tots els drets.
En aquest cas, la cèdula havia estat expedida per
l’Ajuntament de Cambrils el dia 31/12/1934.
• Domicili: Carrer Creus, núm. 25, de Cambrils.
2. Fórmula de cortesia per introduir el contingut de la instància:
“amb tot respecte a vostè exposa”.
3. Motiu de la instància: “Que necessitan[t] ell i la seva
família p[r]endrer banys de mar”. Jurídicament aquesta
part s’anomena “fonaments de fet” (és a dir, quina situació
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o fets provoquen que el peticionari presenti la instància),
per distingir-ho dels “fonaments de dret”, que són les lleis i
normes que han de permetre autoritzar, modificar o denegar
allò que es demana.
4. Verb que indica l’acció de demanar, pròpia d’una instància:
“demana”.
5. Contingut concret que demana: “li sigui concedit el permís
oportú per a instal·lar en aquesta platja una caseta de fusta de
3 metres quadrats, amb caràcter provisional, sense perjudicar
al comú aprofitament, ni així mateix a les instal·lacions de
pesca i navegació”.
6. Fórmula de cortesia per tancar el contingut de la instància:
“Gràcia que espera merèixer de vostè”. Aquesta expressió
no únicament mostra submissió cap a qui es considera una
autoritat superior: utilitza la paraula “gràcia” com era habitual
fins a finals del segle XX. Això vol dir que es considerava
que l’autoritat tenia un marge discrecional d’actuació, una
capacitat per decidir si atorgava o no allò que es demanava.
Actualment, les peticions no es consideren una “gràcia” que
atorga algú, sinó alguna cosa a la qual el peticionari té dret o
no, d’acord amb les lleis que estiguin vigents.
7. Fórmula de cortesia per acomiadar-se: “i desitjant-li
visqui molts anys”. És una expressió molt habitual en la
correspondència des de mitjan segle XIX.
8. Lloc i data de presentació del document: Cambrils, 23 de juliol
de 1935.
9. Signatura del peticionari
3. Al peu del document, el nom de l’autoritat a la qual va adreçada la
instància. En aquest cas, l’alcalde de l’Ajuntament de Cambrils.
Arxiu Municipal de Cambrils 		

4. Al marge esquerre que el peticionari havia deixat en blanc, els
funcionaris municipals hi van anotar després:
1. La data en què
la instància va
ser presentada a
l’Ajuntament (el mateix
dia 23/07/1935).
Fixeu-vos que la data
no està escrita a mà
sinó impresa amb tinta
mitjançant un segell
datador, amb peces
rotatòries de dia, mes i
any per formar la data.

Segell datador utilitzat per la Secretaria de
l’Ajuntament de Cambrils fa uns anys

2. El número correlatiu que es va donar a la instància dins del
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Cambrils. Ens indica
que va ser el document número 347 presentat aquell any.
3. Damunt d’aquesta data i número, el segell de l’Ajuntament de
Cambrils, estampat en tinta, per donar validesa al registre.
4. La diligència del secretari de l’Ajuntament Ramon Casals Vigo,
per fer constar que efectivament Josep Bertran Carreres havia
ensenyat la cèdula de veïnatge que afirmava tenir.
En altres casos, al marge els treballadors municipals hi anotaven
més tard la resposta que havia rebut la instància ,o les diligències
(reenviament, per exemple) que se li havien aplicat.
En aquest cas, però, no hi apareix cap tipus d’anotació. La resolució
la coneixem a través d’un altre document que es va elaborar per
respondre totes les d’aquell any que tenien el mateix contingut, com
veurem més endavant.
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Els primers temps dels banys de mar
Fa 150 anys, l’ús lúdic de la platja era molt escàs. Només les elits
socials més avançades del país havien començat a practicar el que
s’anomenava “banys de mar”, per distingir-los dels banys de sol que
evitaven cuidadosament.
L’oci a prop de la mar era una activitat innovadora, que va generar
poc a poc una nova forma d’estiueig amb xalets a prop de la platja,
on les famílies benestants i els seus convidats passaven llargues hores
de descans combinades amb immersions a l’aigua i passejades per
l’entorn, sempre ben protegits del sol per mantenir un to de pell
blanca i diferenciada dels treballadors.

Un dels exemples més coneguts d’aquest estiueig a Cambrils és el de la
família Dolsa, que es va fer construir un xalet a primera línia de mar i
que ens ha deixat imatges del seu oci a la platja entre les dècades de
1900 i 1930.
Amb el pas de les dècades, es va
anar generalitzant els banys de
mar, sempre amb roba àmplia que
impedís l’acció del sol.
Aquesta indumentària de bany,
però, no era gens compatible
amb els vestits que les dones i els
homes portaven habitualment.
A més, la moral impedia que es
canviessin de roba en públic.
Per això, les famílies benestants
instal·laven una caseta de fusta a
la platja, en la qual feien aquest
canvi de roba i guardaven els
objectes personals. La caseta
esdevenia un espai privat al servei
d’un concepte d’intimitat més
intens que l’actual.

Banyista vora una caseta
AMCAM (cedida per particular desconegut).
Núm. reg. 7791-35

El costum d’utilitzar casetes de
bany es va anar estenent amb el pas dels anys i, en poblacions com
Cambrils, va anar generant un paisatge de casetes en determinats
punts de la costa.

Els Dolsa a la platja: l’escena més antiga de bany que coneixem a Cambrils (cap a 1900).
AMCAM. Núm. reg. 9525-1-061. Autor: Tomàs o Lluís Dolsa
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A la dècada de 1930 ja eren moltes les famílies de la petita i mitjana
burgesia que en tenien una. El protagonista de la instància que
comentem, Josep Bertran Carreres, era un dels 25 que van instal·lar
una caseta a la platja de Cambrils aquell estiu de 1935.
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Les instàncies

Casetes de Cambrils (1914/1940)

Les casetes no es podien instal·lar lliurement: com que ocupaven
part de l’espai públic, calia demanar autorització. Cada estiu calia
presentar una instància per a cada caseta que es volia instal·lar.

A l’Arxiu Municipal de Cambrils conservem instàncies d’instal·lació de
casetes de bany de diversos anys, a partir de 1914 i fins a 1940. Abans,
només tenim una notícia indirecta de 1907, d’una caseta que una
família de Mont-roig havia construït a la Llosa sense demanar permís.

Les llei de Ports de 1880 i de 1928 establien que “el permiso para
levantar barracas o construcciones estacionales con destino a baños,
de carácter temporal”
l’havien d’atorgar
els ajuntaments.
L’excepció eren les
capitals de província,
on corresponia al
governador.
Hi havia de donar el
consentiment l’autoritat
de marina i, si la caseta
es volia instal·lar dins
del recinte d’un port,
també l’enginyer
responsable de les seves
instal·lacions.
En aquesta pàgina
podeu veure el ban
que aquell mateix estiu
de 1935 va promulgar
l’Ajuntament de
Cambrils per regular la
instal·lació al municipi
d’acord amb aquest
marc legal.

Del 1914 conservem les que van presentar Josep Gimbernat Ferré,
Joan Vidiella Bas, Amadeu Salvadó, Antonio Moretó Salvadó i Carlos
Roig, tots de Cambrils. Del 1920, tenim la instància de la riudomenca
Rosa Massó, vídua de Ribas. Totes elles es conserven dins del lligall
general d’instàncies.
A partir de 1924, el costum es devia fer general, perquè l’Ajuntament
va obrir un expedient específic on anava recollint les instàncies que
es presentaven, la correspondència amb les autoritats de marina,
anotacions, la relació definitiva de casetes autoritzades cada estiu,
la normativa estatal i municipal aplicable i altres documents que
s’anaven generant i que reproduïm en aquestes pàgines.
El 1924 van presentar instància les famílies dels cambrilencs Amadeu
Salvadó, Agustí Nolla Colom, Josep Gimbernat Ferré, Salvador
Gils Folch, Joan Aguiló Garsot, Joan Ardèvol Olivé, del riudomenc
Bonaventura Ribas i del veí de Duesaigües Emili Cabré Roselló.
Les de 1925 a 1928 no les conservem, ja que els interessats les havien
d’anar a presentar personalment al subdelegat de Marina.
El 1929 van demanar permís el marquès de Marianao, Antoni Moretó
Salvadó, Joan Ardèvol Olivé i Josep Cuchillo Llobet.
Observem que les persones interessades presentaven la instància a
mitjan mes de juliol, aproximadament entre els dies 5 i 25. Això ens
indica que la temporada de banys començava molt més tard que en
l’actualitat. Sembla que cap al 20 d’agost ja es donava per acabada.

AMCAM. Lligall Bans i edictes (1935)
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Després trobem un salt fins a 1934, quan es produeix un veritable
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esclat d’instàncies: aquell any se’n van demanar 26, que veiem aquí:

Sarrà, Filomena Martí Ortoneda, Victòria Anguera Bassedas i Antonio
Pedrola Rosselló, el reusenc resident a Madrid Antoni Fabra i Ribas, el
montbrionenc Josep Fenoll Baradat, el barceloní resident a Cambrils
Josep Maria Núñez Jover i el madrileny Luis Carrero Revuelta.
L’any següent, com veiem a la relació que reproduïm a la dreta, se’n
van demanar 25. L’estiu de 1936, fins al dia en què va començar la
Guerra Civil, s’havien presentat 9 instàncies. Eren els cambrilencs
Casimir Rendé Ventosa, Maria Recasens Vidiella, Amadeu Salvadó
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No es conserva cap instància dels anys 1937 ni 1938. El 1939 en van
demanar 4 (Francisco Coll Madico, Antonio Pedrola Rosselló, Amadeu
Salvadó i Filomena Martí Ortoneda) i el 1940 sembla que només
Francisco Coll Madico i Joan Llobet Orts, que apareixen en un llistat.
No hem localitzat documentació d’anys posteriors.
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Materials, mides, llocs
A més del nom del sol·licitant i la data en què demanaven utilitzar-les,
les instàncies proporcionen altres informacions sobre les casetes: com
eren, quines dimensions tenien i on pensaven ubicar-les.
Les instàncies dels primers anys (1914-1920), expliciten sempre que
són casetes de fusta, segurament per evidenciar que s’ajustaven a la
llei. Les instàncies posteriors a 1924 no sempre ho diuen: el fenomen
es devia haver generalitzat fins al punt de normalitzar-se.
Dos casos especials són els de Luis Carreras Revuelta i Antoni Fabra i
Ribas, que no pretenen construir una caseta sinó un tendal o barraca
(en anys diferents s’esmenten aquests dos conceptes). La causa és
que en els dos casos els instal·len en finca pròpia: la de Luis Carreras
s’anomenava “la Casilla” i la d’Antoni Fabra i Ribas era al Cavet. Allà
hi devien tenir alguna construcció, i a més estaven allunyats del nucli
urbà, i segurament no necessitaven una caseta tancada.

En quin punt de la costa de Cambrils, però? En els primers anys (19141929) hi ha una sola ubicació, a garbí del nucli de la Platja, a la zona
de la Llosa. Habitualment la instància indica un marge entre la riera
d’Alforja i el barranc de la Mare de Déu del Camí, o (més ampliament)
bé entre la riera d’Alforja i el torrent del Gener. Alguna concretava
Aquesta imatge
de cap a 1935 ens
mostra les casetes de
la zona de la Llosa, a
continació de la riera
d’Alforja i del xalet
del Bau. Al detall
s’aprecien millor.
AMCAM (cedida
per Roser Bertrand
Matheu-Dolsa), núm.
reg. 9357-2-098

Pel que fa a les mides, en els primers anys (1914-1920) no s’indiquen.
A partir de 1924 sí que ho detallen, segurament perquè ja les tenien
construïdes. Si no ho havien anotatat inicialment, ho afegien després
al marge, segurament per requeriment municipal.
Moltes de les casetes eren quadrades, de 2 metres de costat. Les
rectangulars tenien entre 2,40 i 2,70 m de costat llarg i entre 1,30
i 1,85m de costat curt. Pel que fa a l’alçada, majoritàriament feien
entre 2 i 2,50 m. La barraca d’Antoni Fabra i Ribas al Cavet és
l’excepció, ja que feia 4 metres per tots els costats.
La qüestió de la ubicació és una mica més complexa. Com a criteri
bàsic, es perseguia explícitament no destorbar les activitats
econòmiques tradicionals. Moltes de les instàncies indiquen que
s’ubicaran “sin perjuicio del aprovechamiento común y de las
industrias de la navegación y pesca”.
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entre la riera d’Alforja i el xalet del Dolsa. Cal tenir en compte que
pocs anys abans s’havia arranjat el camí que portava des de l’estació
de tren fins a la Llosa, per afavorir el pas de carruatges. Podem
imaginar, doncs, una filera de casetes separada del nucli habitat (tant
de la Vila com de la Platja), configurant una franja costanera d’oci on
també hi havia com ja sabem, els xalets del Bau i del Dolsa (famílies
que, com és lògic, mai van necessitar una caseta).
Després, la situació va canviar. El 1934, cap de les instàncies indicava
la ubicació on volien posar la caseta. L’any 1935, algunes de les
instàncies començaven a concretar que la volien posar a “la parte
poniente” de la platja de Cambrils, altres a “la parte saliente” i

moltes altres simplement deien “en el lugar adecuado”. El 1936 la
major part ja eren a la “parte saliente”.
És probable que aquest canvi, amb la creació d’un nou espai de
casetes a llevant del barri de la Platja, estés relacionat amb les
obres de construcció del port, que el 1934 devien estar en ple
desenvolupament (per això la indefinició de llocs) però que a partir de
1935 potser van modificar el terreny fins al punt de permetre una nova
ubicació al costat del moll de Llevant acabat de construir..
Les fotografies d’aquesta època, que podeu veure en aquestes pàgines,
confirmen les dues ubicacions de les casetes de bany.

Documentació relacionada
CAT/AMCAM/01/01.07/77.5 Queixes i sol·licituds (1768/1921)

Condicions d’accés i ús
Estat de conservació
L’estat de conservació és bo.

Com es pot accedir al document?
L’accés és lliure.

Es pot reproduir?
Es pot reproduir lliurement, d’acord amb la normativa de l’AMCAM.

Autoria i regles de descripció
Casetes vora el moll de Llevant, en data desconeguda
AMCAM (cedida per J. Sedó), núm. reg. 7791-44

Arxiu Municipal de Cambrils 		

Descripció realitzada per l’Arxiu Municipal de Cambrils, a partir de la
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
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