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Molt probablement el conreu d’arròs es va 
introduir a Verges, com a la resta de zones 
humides de la comarca, a mitjan segle XV, 
però fins als segles XVII i, sobretot, XVIII, no 
arribaria a les majors cotes de producció. 

L’arròs va ser sempre un cultiu envoltat de polèmica, i va 
generar no pocs enfrontaments i plets entre els seus par-
tidaris i els seus detractors. Simplificant molt, diríem que 
els uns estaven interessants exclusivament en la ren-
dibilitat econòmica del producte, mentre que els altres 
intentaven evitar els estralls que la putrefacció de l’aigua 
estancada durant mesos als camps d’arròs ocasionava 
en la salut pública. La lluita entre aquests dos «bàndols» 
va ser llarga i convulsa. El document que presentem seria 
tan sols un breu episodi d’aquesta història.

El 19 d’abril de 1672 els jurats i la major part dels caps de 
casa del poble es van reunir a la Sala Major del castell. 
En total es congregaren 55 homes. L’acta de la reunió 
parla per ella mateixa:

Sabent, atenent y conciderant que los antepassats firma-
ren un acte ab lo qual se imposaren pena de cent ducats 
per aquell qui farie o demanarie arròs en terras del terme 
de la present vila de Verges per ser aquell la total perditió 
de la vniuercitat per seguir-se de aquell moltes malalties a 
ocasió de las quals se moran moltes persones com cons-
ta de un rètol escrit en una de les finestres de la notaria, 
que diu: «Any mil sinch cens noranta dos se feu arròs a 
les Sauledas, moriren-s·i cent persones»; considerant 
també que tenim per espariència que en lo lloch ahont 
se fa arròs no·y restan criaturas, a més dels cosos grans 
que·s moran; considerant axí mateix que en lo any 1666 
se havie fet arròs en lo pla de les Arrebasadas, de hont se 
seguiren tantes malalties que no·y agué sinó dos perso-
nes que no se enmalaltissen y d·elles se·n moriren aquell 
any sinquanta y sis persones, y no sols axò, però encara 
tenim esperimentat que en lo pla se fa lo arròs no·y resta 
planta alguna en vida, que tot ho mata de sol conforme a 
fets estos anys passats en lo Plademont, ahont lo arròs 
a molts noguers qui havie en lo mas Citjar no n·i a restat 
ningú y tots los roures que la aigua del arròs los a tocats 
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los a morts de sol, y no resmenys aprés de aquell per aver 
de arrebasar les terres ahont se és fet lo tal arròs moran 
molt gran part dels bous i altre bestiar de arada. Consi-
derant axí mateix que tots los rechs y rieras madrals a 
ocasió de dit arròs se roblan y aprés la vniuercitat les a 
de tornar a fer, lo que resulta en molt gran dany de dita 
vniuercitat; y axí mateix aprés de ésser passat lo regadiu 
los amos de les pocessions per hont passa an de espallar 
aquell a llurs gastos, lo que és en molt gran perjudici y 
dany dels particulars, per so, totes les sobredites coses 
ateses y considerades, desitjant evitar tants grans danys, 
desitjan que la vniuercitat estiga poblada, lo que no farie 
si lo tal arròs en dit terme se feie, an determinat que no·s 
puga fer arròs en los plans del terme de Verges com són 
Plademont, Sauledas, Serras ni Arrebassadas, de tal ma-
nera que ninguna persona en particular ni en comú puga 
ni dega demana[r] la aygua ni promètrar en fer arròs en 
ningú de dits plans, sots pena de cent ducats, moneda 
de plata catalana, a rahó dotze reals plata per quiscun 
ducat, aplicadors en favor de dita vniuercitat, emperò 
si acàs ningun dels llocs circumvehins fesen arròs y 
qualsevol dels habitans tinguesen alguna pessa de terra 
dintre de la partió ahont lo tal arròs se farie y aquella se 
agués de nagar, puga lo tal habitant fer arròs en aquella 
terra que·s negarà sens incòrrer en pena alguna... (Arxiu 
Històric de Girona, fons notarial, Verges, núm. 68).

El document descriu amb tot detall –i possiblement amb 
un punt d’exageració– els efectes nocius que les aigües 
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estancades dels arrossars tenien sobre el conjunt de la 
població i també sobre el bestiar i les plantes. Infants, 
adults, noguers, roures i bous emmalaltien i sucumbien 
en les anyades en què es feia arròs. El Consell vergelità 
tracta d’evitar experiències com les de1592 i 1666, i ho fa 
ratificant la prohibició que ja els antepassats firmaren, 
cosa que ens indica clarament que ens troben davant 
una problemàtica recorrent. En aquesta ocasió la reso-
lució del Consell tampoc no seria respectada, i pocs anys 
després, l’any 1677, l’arròs portava una altra epidèmia a 
Verges (els documents parlen de més de cent cinquanta 
malalts en un sol dia i de la defunció de pràcticament 
totes les criatures de llet). Situacions semblants es pro-
duïren també en el 1681 i el 1690. Per una altra banda, si-
multàniament a aquestes prohibicions de sembrar arròs, 
en diversos indrets de la batllia s’anaven construint nous 
recs i canalitzacions per a estendre i ampliar els conreus 
d’arròs.

Eren actuacions apadrinades per acabalats negociants, 
com els Marimon de Verges, que van invertir importants 
quantitats de diners en infraestructures (rescloses, 
recs, molins...) i controlaven tot el procés de producció 
i comercialització de l’arròs. Ells venien la llavor als 
pagesos, els facilitaven l’aigua –cobrant-los un cànon–, 
els compraven la collita i explotaven els molins on es 
blanquejava l’arròs. La lluita entre defensors i detractors 
del conreu de l’arròs es perllongà fins al segle XIX, i ens 
ha deixat un reguitzell de plets, actuacions judicials, nor-
matives, contranormatives i, fins i tot, algunes revoltes i 
batusses memorables.

SALVADOR VEGA I FERRER

Relació dels assistents 
al Consell General 
de la Universitat de 
Verges el 19 d’abril de 
1672
Michael Marimon et Petrus Papi y Cathalà, anno pre-
senti et currenti iurati univercitatis dicti castri una 
cum Petro Vilar, vita functo, Didacus Steva, Michael 
Thomàs, Ioannes Ferrer, Antonius Torres, Salvator 
Sempol, Silvester Coll, Silvester Llobet, Matheus 
Vidal, Raymundus Rostell, Petrus Diumasell, Raphael 
Falgueras, Ioannes Clergas, Cicius Alenyà, Petrus 
Puig, Montserratus Marcadal, Petrus Saló, Iacobus 
Pou, Ioannes Parich, Petrus Nater, Andreas Clanet, 
Antonius Torrent, Ioannes Marcadal, Ioannes Bou, 
Iacobus Font, Felix Olivet, Ioannes Mir y Marcet, 
Ioannes Sixtus Vidal, Ludovicus March i Ferrer, 
Hieronimus Verneda, Petrus Ferrer, Franciscus Ba-
taller, Antonius Barres, Ioannes Milà, Petrus Salvi, 
Guillermus Badiola, Antonius Pejoan, Ioannes Curt, 
Philipus Simon, Petrus Quintana, Petrus Simon, 
Anthonius Xicart, Hieronimus Nerri, Hieronimus 
Ravés, Montserratus Carreres, Rapahael Peras, 
Franciscus Colomar, Ioannes Vila, Anthonius Bonet, 
Bernardus Pallisser, Petrus Corçà, Petrus Marcó, 
Salvius Guillamí et Baldilius Camps.


