
Llinda de la casa del negociant Ramon Morera (resident a
Arévalo) a l’antic carrer de Cap de Vila (actualment de Sant
Magí), a Copons.
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La diàspora anoienca:
Copons i Calaf al segle xviii

Assumpta Muset i Pons

El segle XVIII s’inaugurava en els territoris his-
pans amb clars símptomes de canvi. El més immi-
nent fou el relleu dinàstic que es produí a la mort
sense descendència de Carles II, el darrer repre-
sentant de la casa dels Augsburg. L’esdeveniment va
anar seguit d’una llarga i sagnant guerra que va
tenir en l’enfrontament entre el Principat, partida-
ri del pretendent Carles d’Àustria, i Castella, que
féu costat al nou rei Felip V de Borbó, una de les
facetes més doloroses.

La fi de la conflagració, esdevinguda l’onze
de setembre de 1714, va marcar l’inici d’una era
de profundes transformacions. Les ja conegudes
mutilacions polítiques i culturals que s’imposa-
ren a Catalunya es van complementar amb un
conjunt de mesures d’ordre duaner, legislatiu i
fiscal, que esdevindrien bastant decisives a l’hora
d’articular les futures relacions comercials entre
el Principat i la resta de regions que configura-
ven la Monarquia Hispànica.

En primer lloc, doncs, cal fer esment de la
desaparició de les duanes interiors (o puertos secos)
de Fraga i Tortosa, duanes que, des de l’edat mit-
jana, havien custodiat la frontera amb Aragó i
València. Aquesta decisió degué ajudar a reduir els
entrebancs administratius i a fer més accessible el
vast mercat peninsular. En segon lloc, l’assimila-
ció al règim legislatiu castellà, que reconeixia als
catalans els mateixos drets i obligacions que la
resta de súbdits espanyols, els atorgava un evident
avantatge davant d’altres col·lectius estrangers
(maltesos, francesos, etc.) que eren competidors

seus a nivell comercial. Finament, la imposició del
cadastre, que a partir d’ara s’hauria de pagar en
metàl·lic, també degué influir —en forçar les famí-
lies a augmentar la seva participació en el mercat
i a endinsar-se per zones cada cop més allunya-
des— en la recerca de compradors per als seus
modestos excedents agrícoles i manufacturers.

Així i tot, aquests factors no justifiquen per
si sols la importància que va anar adquirint aquest
moviment humà i comercial. Les raons veritables,
en canvi, sembla que cal cercar-les dins de la prò-
pia realitat catalana, sotmesa a una profunda trans-
formació econòmica i demogràfica. El país sobre-
eixia en homes i en mercaderies i la demanda de
cereals i de matèries primeres no parava de créi-
xer. Calia trobar espais nous on col·locar els exce-
dents i on proveir-se de tot allò que mancava i el
mercat espanyol, que també estava vivint moments
de prosperitat, era una opció molt viable i acces-
sible que ben aviat va atraure l’interès dels cata-
lans i, molt especialment, dels calafins i coponencs.

El cas de Calaf i de Copons

Per explicar la vocació peninsular d’aquestes
dues poblacions anoienques cal tenir en compte,
així mateix, l’existència d’incentius i de particu-
laritats de caràcter estrictament local. Aquí cal fer
esment de la seva privilegiada situació geogràfi-
ca, a mig camí entre l’interior peninsular i el lito-
ral; de les característiques de la seva agricultura,
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sotmesa a les limitacions d’un terreny sec i mun-
tanyós (especialment a Copons) i d’unes explo-
tacions agrícoles reduïdes i poc productives, inca-
paces per tant de satisfer les demandes laborals i
alimentàries d’una població en plena expansió.
Calia trobar alternatives, i el comerç i el trans-
port terrestre podien ser-hi una bona solució. En
el cas de Calaf cal afegir, encara, la seva tradició
com a mercat comarcal. Aquesta vila s’havia con-
solidat, des de l’edat mitjana, com un dels prin-
cipals nuclis de proveïment de blat, oli, i altres
productes agropecuaris a nivell comarcal. Això
degué fomentar l’organització de viatges cap a les
comarques adjacents: primer cap a Lleida i, pos-
teriorment, cap a Aragó, a la recerca de les esmen-
tades mercaderies. També degué facilitar l’apari-
ció d’una minoria d’homes de negocis (botiguers,
negociants, etc.) amb capacitat i recursos suficients
per emprendre iniciatives més agosarades. Molt
possiblement aquesta activitat es degué intensifi-
car durant la guerra de Successió, quan Calaf esde-
vingué un dels punts de proveïment de grans del
bàndol austríac.

Hom no s’ha d’estranyar doncs que, durant
el segle XVIII, s’anés articulant un moviment
migratori vers diferents indrets de la geografia
hispana, provinent d’aquestes dues poblacions, i
al qual s’han atribuït moltes de les característi-
ques típiques de les diàspores comercials. És a dir,
tant Copons com Calaf van esdevenir el punt de
partida d’un flux humà que, en el transcurs d’a-
questa centúria, es va anar distribuint i col·locant
estratègicament, fins a bastir una xarxa de pro-
veïment i comercialització. Aquesta dispersió, o
diàspora, no implicava ni l’aïllament dels seus inte-
grants, ni el trencament de relacions amb les
poblacions d’origen. Ben al contrari, i tal com
tindrem ocasió de comprovar, cal parlar d’un
moviment molt ben articulat, organitzat a partir
de l’existència de forts vincles de sang i de veï-
natge i de l’aplicació d’estratègies que, no tan sols
reforçaven els lligams existents, sinó que poten-
ciaven la seva identitat diferenciadora respecte a
la resta de la societat d’acollida i que van ser, en
bona part, les responsables de l’èxit humà i econò-
mic aconseguit.

Els inicis

Els seus inicis van ser, en general, molt modes-
tos. Sembla que, en un primer moment, es trac-
tava d’una emigració temporal, protagonitzada per
homes en edat de treballar. Alguns eren petits
pagesos i artesans; d’altres, jornalers sense terra.
Tots ells aprofitaven les èpoques de menys activi-
tat per ocupar-se com a traginers. Uns hi devien
anar per compte propi; d’altres, contractats per
algun botiguer o propietari local (especialment
en el cas de Calaf).

S’assolia, així, un doble objectiu: omplir labo-
ralment els mesos d’atur forçat i aconseguir un
sobresou que complementava les baixes rendes
agrícoles. També es prestava un servei inestimable
a l’economia catalana, ja que aquests individus
assumien la venda, al llarg del seu camí, d’algu-

Principals nuclis d’instal·lació de 
negociants de Copons i Calaf (s. XVIII).

1 a 3 negociants
Més de 3 negociants

Font: Elaboració a partir de les dades extretes de les fonts nota-
rials, mercantils i parroquials consultades.
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nes manufactures (espardenyes, teixits de llana,
puntes, cinteria, claus, etc.) elaborades per les dones
i els artesans a nivell local, comarcal i regional.

Bona part dels seus esforços s’esmerçaven en
la venda ambulant, poble per poble i casa per
casa, i amb l’assistència als mercats i a les fires
que se celebraven als pobles i ciutats de més ano-
menada. El viatge de tornada era aprofitat per
portar cap a Catalunya alguns dels excedents carac-
terístics de les terres que havien visitat. Un cop
finalitzat el seu periple, es reintegraven a les seves
activitats laborals habituals, tot esperant que es
presentés de nou el moment apropiat per reco-
mençar una nova aventura.

A força de freqüentar les mateixes rutes i de
connectar amb els mateixos clients i proveïdors,
anaren acumulant uns actius i un patrimoni
important. Coneixien bé el terreny, els gustos, les
possibilitats i les disponibilitats dels seus com-
pradors i venedors. Tenien informació, sovint en
exclusiva, de què calia col·locar i de què calia
adquirir a cada lloc, quin era el millor moment,
com s’havien de conduir els tractes, etc. Tenien,
en definitiva, la possibilitat de monopolitzar i
dominar el comerç entre el Principat i aquelles
àrees on centralitzaven la seva activitat. Qualsevol
absència prolongada podia posar en perill aquest
domini, ja que podien ser desbancats per altres
col·lectius opositors. Molts d’aquests individus
devien optar per allargar les seves estades fora de
Catalunya, lluny per tant de la família, o bé per
freqüentar de forma permanent aquelles comar-
ques on s’havien fet imprescindibles a nivell mer-
cantil. A partir d’aquí, sembla lògic parlar d’una
progressiva i clara especialització.

D’una banda, hi haurà els traginers de Calaf,
que monopolitzaran el transport terrestre entre
Aragó i Catalunya. En els seus desplaçaments arri-
baran fins a Barcelona, on es proveiran de gène-
res forans (teles, bacallà, cera...) i colonials (sucre,
cacau, etc.), i també fins a altres places del
Principat, tant de l’interior (Manresa, Vic o
Ripoll), com del litoral (Mataró, Arenys, etc.), on

adquiriran altres manufactures: gèneres de seda,
teixits de llana, claus, puntes, etc. La majoria d’a-
quests traginers treballaran per a les grans socie-
tats calafines, com és el cas de la poderosa
Companyia d’Aragó, formada per les famílies
Cortadelles, Bosch, Figuerola, Soler i Sagristà; o
per a altres de més modestes, com les dels Caselles
i els Gosser.

D’altra banda, hi haurà els individus origi-
naris de Copons, que es dispersaren per regions
més allunyades: la meitat septentrional peninsu-
lar (Castella, Lleó i País Basc), el Centre
(Extremadura) i el Sud (Andalusia Oriental i
Central), des d’on el manteniment d’aquesta acti-
vitat traginera era més arriscada i difícil de con-
solidar. Calia invertir molts dies a anar i venir de
Catalunya i això implicava absències molt llar-
gues. El perill d’ésser substituïts per grups con-
trincants era molt fort i real. La seva opció con-
sistirà, doncs, a instal·lar-se en una ciutat i
dedicar-se a la venda ambulant per les comarques
del seu entorn, que ells començaven a conèixer
prou bé. El transport des del Principat es con-
fiarà a intermediaris especialitzats en el tragí entre
Catalunya i les principals places espanyoles
(Saragossa, Madrid, Valladolid, València, Cadis,
etc.). Aquesta funció va ser monopolitzada, en
bona part, pel gremi de llogaters de mules de Sant
Antoni Abat de Barcelona i, esporàdicament, per
pagesos de l’Anoia i el pla de Barcelona i per
carreters de diferents indrets de la Monarquia.

El grup humà

La documentació consultada ha permès fer
estimacions aproximades del nombre total d’in-
dividus mobilitzats a cada una d’aquestes dues
poblacions. A Calaf, amb una composició social
i econòmica molt complexa, s’hi ha comptabilit-
zat fins a 146 persones dedicades a algun tipus
d’activitat relacionada amb el món dels negocis,
ja fos en qualitat de botiguers, negociants, mar-
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xants o traginers. De tots ells, però, només en 51
casos (15 traginers i 36 negociants) es poden esta-
blir vincles concrets i segurs amb el tràfic penin-
sular i, més específicament, amb l’aragonès. Dins
d’aquest col·lectiu cal distingir entre els traginers,
que no passaven de ser modestes pagesos i jor-
nalers ocupats en el transport terrestre, i els grans
comerciants, aliats entre ells i dedicats a l’arren-
dament dels drets senyorials d’extensos territoris
de l’Aragó i a la seva posterior extracció i comer-
cialització. Aquestes companyies van desenvolu-
par, a més, xarxes de treball manufacturer dedi-
cades a la fabricació de teixits de llana, a
l’elaboració de sabó, aiguardent, etc., i van man-
tenir unes fluïdes relacions comercials amb els
mercats colonials i europeus.

A Copons, la implicació va ser molt més con-
tundent. La informació de què disposem permet
afirmar que, especialment durant la primera mei-
tat del segle XVIII, la pràctica totalitat dels homes
de la localitat van participar en l’experiència espa-
nyola. Les coses van canviar substancialment
durant les dècades següents, quan el comerç penin-
sular va esdevenir un monopoli d’aquest grup de
famílies que coincidien en el fet de ser, evident-
ment, les iniciadores d’aquest moviment.
Aleshores, l’entrada dins d’aquest club tan selecte
es va convertir en una aspiració molt difícil d’a-
conseguir, per no dir impossible. En total, la diàs-
pora coponenca va absorbir prop de 300 perso-
nes, entre els anys 1700 i 1819, que es poden
distribuir en dos sectors ben diferenciats.

En el primer, hi havia un col·lectiu molt dinà-
mic integrat per uns divuit cognoms, la majoria
dels quals acumulaven un llarg historial a nivell
local. Junts van proporcionar el gruix més desta-
cable d’aquest contingent humà, amb un total de
214 persones, que equivalen al 73,5% dels nego-
ciants involucrats i que representen una aportació
mitjana d’onze individus per família. Dins d’a-
quest grup és possible distingir una elit reduïda i
selecta formada per noms tan carismàtics com els
Brunet, els Romeu, els Soler, els Tomàs, els Ramon,

els Jover, els Vidal, els Roca i els Segura. Ells van
ser els qui van fer les contribucions més nombro-
ses i els qui van acaparar un poder més evident.

Puntualment hom descobreix la presència
dins d’aquestes files d’algunes famílies que, com
els Morera (originaris de Jorba), devia fer relati-
vament poc temps que s’havien traslladat a
Copons. En general, però, predominaren les nis-
sagues més arrelades a la vila, on la majoria d’e-
lles feia anys que residien i on, sovint, havien
desenvolupat diverses branques familiars. Aquesta
situació els permetia gaudir de certs avantatges
respecte a altres estirps de més recent incorpora-
ció. No tan sols podien reproduir-se i multipli-
car-se amb molta més rapidesa i facilitat, sinó que
també suportaven millor els efectes generats per
la solteria, la manca de descendència masculina
o la mortalitat. La seva era, per tant, una situa-
ció relativament favorable a l’hora de garantir la
prolongació del seu cognom i el seu predomini
dins de la colònia emigrada. Aquest patrimoni
humà i l’aplicació d’estratègies associatives i matri-
monials endogàmiques, amb una clara tendència
a discriminar els forasters i els estranys, van resul-
tar un combinat força efectiu que els va consoli-
dar al capdavant de la diàspora al llarg de tot el
segle.

En el segon, i complementant aquesta bri-
llant actuació, es detecta la intervenció d’unes qua-
ranta-tres nissagues més, totes elles de propor-
cions més modestes que les anteriors. Aquí s’hi
aglutinaven els clans locals més petits (amb cog-
noms de gran prestigi dins de la colònia, com els
Busquets, els Calaf o els Giralt, però amb una
reduïda presència humana) i d’altres que, tot i
que residien a Copons, eren originaris d’altres
poblacions. De les seves files van sortir els 77 mem-
bres restants (26,5% i una mitjana d’1,8 mem-
bres per família). La seva presència, que trenca el
monopoli de les grans cases coponenques i con-
tribueix a donar color i diversitat a aquest con-
junt humà, s’explica per les oportunitats i l’enorme
atracció que devia generar el món del comerç,
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especialment durant les dècades inicials. Ara bé,
el seu esforç sovint va ser en va i la seva activi-
tat esdevingué, en la majoria de casos, molt pun-
tual i esporàdica. Una o dues generacions, a tot
estirar. Després desapareixen. Unes vegades, com
a conseqüència de la manca de descendència mas-
culina (l’elevada mortalitat infantil o el celibat dels
barons en podien ser les causes més immediates),
d’altres, perquè van ser absorbits per alguna nis-
saga més potent (fruit, sovint, d’aliances matri-
monials) o, senzillament, perquè van fracassar.

A nivell cronològic, aquest moviment humà
es va anar afermant a mesura que avançava el
segle. Es consolidà plenament durant la segona
meitat de la centúria i va fer fallida durant les
darreres dècades del XVIII i principis del XIX. Les
crisis agrícoles que sotraguejaren l’economia
espanyola (males collites i fams), reduïren dràs-
ticament la capacitat de consum de la població.
Les guerres contra França i la Gran Bretanya, pri-
mer, i la invasió napoleònica i la lluita per la inde-
pendència, més tard, van dificultar enormement
la seva activitat mercantil. La seva obra, però, havia
arrelat. La conquesta del mercat espanyol per part
catalana era un fet inqüestionable i havia estat
obra, en bona part, de les iniciatives coponenques
i calafines. La infrastructura creada seria recupe-
rada de nou, un cop superats els traumes bèl·lics
i polítics, i aprofitada per la pròspera economia
catalana per introduir un nou producte: el cotó,
símbol de la Catalunya industrial del vuit-cents.

Estratègies per consolidar el mercat

Ara bé: aquest mercat, aparentment tan acces-
sible, oferia resistències i perills, que van obligar
els nostres homes de negocis a adoptar estratè-
gies molt concretes. L’arribada de gent estranya,
de forasters, que portaven una vida irregular (no
vivien amb la família, ni tenien un domicili fix,
ni una feina estable) i que parlaven i vestien de
maneres diferents, generava desconfiança i por.

Calia, doncs, organitzar-se per contrarestar
totes les adversitats possibles i garantir l’èxit de
les seves empreses. Les estratègies escollides gira-
ren entorn de dos punts principals: l’existència de
forts vincles familiars i de veïnatge entre els indi-
vidus que formaven la diàspora, d’una banda, i
la imposició d’una disciplina molt rígida, tant a
nivell de comportament com en les relacions amb
la resta de companys, clients i de tota la societat
que els envoltava, de l’altra.

En primer lloc, per endinsar-se per un terri-
tori estrany i desconegut, on els perills eren nom-
brosos i freqüents, i també per finançar la com-
pra de les mercaderies, calia comptar amb el suport
i l’aliança de persones de confiança. Hom cerca-
va, doncs, la complicitat de parents, amics i veïns,
amb qui formar una companyia. Es tractava d’u-
nir els escassos recursos econòmics (capitals) i
humans (treball) de què disposaven. Així, també
era més fàcil tirar endavant la iniciativa, ja que
es podien repartir les tasques, ajudar-se en cas de
perill o adversitat, etc. Si la companyia prospera-
va, aviat s’hi anirien incorporant les noves gene-
racions de fills, nebots, gendres i néts.

Aquests vincles es reforçaran amb la pràctica
de polítiques matrimonials fortament endogàmi-
ques. Les futures parelles es dissenyaran i pacta-
ran dins del cercle més immediat de parents i socis
de la mateixa companyia o d’altres d’afins, i d’a-
cord, sempre, amb els interessos empresarials de
la família. S’anaven teixint, així, uns lligams basats
en la sang i els negocis, que enfortien encara més
les solidaritats ja existents i conformaven uns cir-
cuits tancats a través dels quals circulava la infor-
mació. Una informació que feia referència a la
situació del mercat, l’evolució dels preus, etc., que
era gelosament preservada i que els donava cert
avantatge a l’hora de planificar les seves activitats.

Aquestes estratègies conjugals també tenien
molt en compte els interessos a nivell local i comar-
cal. Això vol dir que sempre hi havia algun fill o
filla que es reservava per maridar amb algun pagès
o artesà de la zona. Aquests aparellaments podien
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esdevenir doblement profitosos per als interessos
del clan, ja que no tan sols reforçaven el seu paper
dins del context català més immediat, sinó que
fins i tot podien convertir-se en una via comple-
mentària d’accés a altres cercles comercials on la
seva presència era escassa o nul·la. Això era espe-
cialment evident en els casos en què la nova paren-
tela tenia vincles amb altres nissagues amb inte-
ressos mercantils.

A nivell de la diàspora, aquesta política contri-
buïa a crear grups molt compactes, amb unes diferèn-
cies mols clares respecte a la població d’acollida que,
en el cas que ens ocupa, es posaven de manifest tant
en la seva activitat econòmica, com en el seu ori-
gen geogràfic, la seva parla diferent, el seu peculiar
sistema de vida (lluny de la família, sense residèn-
cia fixa, dedicats a la venda ambulant), etc.

En el segon cas, els components d’aquesta
colònia mercantil van posar en pràctica tot un
seguit de tàctiques afegides, destinades a dotar-se
d’una aurèola d’honradesa i a crear-se un presti-
gi col·lectiu que facilités la seva acceptació en el
si de la comunitat receptora. Aquestes estratègies
van consistir, bàsicament, en l’autoimposició
d’una disciplina molt estricta que combinava el
rigor i l’honestedat en l’àmbit professional amb
la moderació i l’austeritat en el privat.

Però per aconseguir retransmetre aquesta imat-
ge era imprescindible complir escrupolosament amb
la paraula donada i els pactes acordats. Saltar-se
alguna d’aquestes regles tan elementals podia desen-
cadenar unes conseqüències d’abast indesitjable. El
seu descrèdit s’estendria ràpidament cap a la resta
dels seus companys, ja que hom identificaria els
negociants catalans amb el prototipus de persona
amb la qual no es podia confiar. Això volia dir que
qualsevol individu que decidís actuar al marge de
la normativa dictada per la comunitat es veuria cas-
tigat, amb tota probabilitat, amb la seva imminent
expulsió. A partir d’aquest moment la seva super-
vivència, mancada del suport de la família i de la
diàspora, esdevindria molt difícil, ja que cap altre
català no l’ajudaria i ningú no es tornaria a fiar d’ell.

Aquesta disciplina va anar acompanyada
d’una segona pauta de comportament: la impo-
sició d’una austeritat molt evident. Guanyar-se la
confiança del públic i convèncer-lo de la seva hon-
radesa i honestedat exigia l’adopció d’un sistema
de vida molt sobri i auster. Calia foragitar qual-
sevol signe extern de riquesa i ostentació que
pogués fer pensar que la seva sobtada prosperi-
tat era fruit de l’engany i que, en realitat, els esta-
ven robant cada cop que els venien un parell de
sabates o un mocador per al coll, tal com feia
Antolycus, el  protagonista de l’obra Winter’s Tale
(Relats d’hivern) de Shakespeare.1 Calia, doncs,
tenir molta cura i no aixecar suspicàcies que
poguessin fer perillar el seu bon nom.

Aquesta manera de procedir va afavorir la seva
capacitat d’estalvi i, en conseqüència, l’increment
progressiu de les seves fortunes. Unes fortunes
que hom va esmerçar en nous negocis que, al seu
torn, van generar beneficis agregats que van con-
tribuir a engreixar encara més els seus respectius
patrimonis. Els resultats no trigaren a fer-se evi-
dents. La majoria d’aquests negociants van sor-
tir-se amb la seva i van acabar guanyant-se el res-
pecte i la confiança del públic, que els confià els
seus estalvis per tal que els invertissin a canvi
d’un petit guany. Incorporaven, així, una nova fun-
ció: la de banquers, que se sumava a les activitats
mercantils tradicionals, desenvolupades inicial-
ment amb caràcter ambulant i més tard amb les
flamants botigues i magatzems que anaven sor-
gint arreu de la geografia espanyola. De mica en
mica, doncs, van anar diversificant les seves inver-
sions cap a d’altres camps, com ara la compra de
béns immobles, el crèdit, les finances, les manu-
factures, etc.

1. Autolycus era un “pedler”, o petit venedor ambulant,
dedicat aparentment a la venda de menuderies o galindai-
nes. En realitat, però, era un estafador i un lladre que es
dedicava a sostreure robes de lli que després revenia sense
cap mena d’escrúpol.
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seta”. Revista d’Igualada núm. 9, desembre de 2001.

Aquest triomf empresarial va anar acompa-
nyat, també, de la consolidació del prototipus de
català treballador, estalviador i negociant que l’ha
distingit fins no fa gaire, i que contrasta amb la
d’aquells trabucaires insurgents i bel·licosos amb
qui hom havia identificat els habitants del Principat
al llarg de bona part de l’època moderna.

El seu ben guanyat prestigi econòmic i finan-
cer es va complementar amb un major arrela-
ment en aquells indrets i places on s’havien ins-
tal·lat. Des de finals del XVIII, i molt especialment
durant la primera meitat del XIX, alguns d’a-
quests negociants ja van optar per casar-se amb
noies autòctones. La majoria, però, va preferir
emportar-se la família (la dona i els fills) cap a
les seves residències espanyoles. Òbviament, i a
mesura que aquestes pràctiques s’anaven genera-
litzant, es va anar produint un progressiu, i irre-
versible, afebliment dels lligams que fins alesho-
res havien mantingut amb les seves poblacions
d’origen. Aquesta  integració creixent en els cer-
cles econòmics i social hispans es va veure rema-
tada amb una certa presència dins del nou l’es-
tat liberal. El cas més destacable va ser, sens dubte,
el de Laureà Figuerola i Ballester, nascut a Calaf
l’any 1816, qui arribà a ser senador per Madrid i
ministre d’Hisenda i Finances entre 1868-70. Fou,
també, l’artífex de la reforma que va introduir la
pesseta com a unitat monetària espanyola.2 Altres
col·legues seus que també van assumir càrrecs de
responsabilitat política foren Manuel Brunet
(senador per Guipúscoa) i  Francisco Jover (alcal-
de d’Almeria).

Per acabar, cal dir, també, que la conducta
que hem atribuït a aquests negociants anoiencs
del XVIII no va ser ni una invenció seva, ni tam-
poc una estratègia única. Ben al contrari, aquest
és un tipus de comportament que es repeteix al

llarg de la història i arreu del món, tal com posen
de manifest els casos de moltes minories (jueus,
bascos, gallecs, maragatos, cameranos, etc.) que han
protagonitzat diàspores i moviments migratoris
similars al que acabem de descriure. En tot cas,
l’èxit d’aquests catalans va consistir en la seva capa-
citat i habilitat per incorporar de manera molt
eficient aquest tipus de tàctiques. Els resultats van
ser molt positius, ja que no tan sols van assolir
el seu objectiu a l’hora de guanyar-se la confiança
del públic espanyol, sinó que també van saber
envoltar-se d’una ben merescuda aurèola de pres-
tigi i respecte.
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