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Una família del segle XIX: els Arola
La recuperació d'una important nissaga

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 12.1. Família Arola, Sèrie Capítols matrimonials, Capítols matrimonials fets i
signats entre Pau Arola, treballador de la Selva de Mar, i Maria Teresa Recasens, de
Roses. 14 d'abril de 1781. Català.
Història arxivística
Aquest fons, incomplert, es trobava barrejat enmig de la documentació municipal i,
durant l´any 1995, se separà i instal·là correctament. Es desconeix si hi hagueren
intervencions arxivístiques anteriors en la documentació, encara que l’escàs volum
documental no sembla haver-ne propiciat gaires actuacions. En tot cas, es varen
identificar amb una numeració dispersa alguns documents, pocs, corresponents a Ferran
Arola Recasens, més un sotsestabliment de 1842 que duu la inscripció de “Núm. 2 del
Llevador” i un altre de 1846 que duu el número 3, i una numeració del 29 al 31 de tres
capítols matrimonials del període d’hereu de Pau Arola. Per tant, la documentació,
coetàniament al seu ús administratiu per part de la família, s'havia organitzat i descrit en
un llibre mestre, que no es conserva.
L’arxiu de la família Arola-Puig Descals conté, bàsicament, documentació notarial
referent tant als principals esdeveniments familiars (capítols matrimonials, testaments,
inventaris de béns, concòdies i pactes entre germans...) com de l’àmbit comercial i
econòmic, de la gestió del patrimoni: subestabliments, compravendes, vendes a carta de
gràcia, préstecs, etc. Destaca el nombre de documents referents a la gestió de l’herència
de Francesc de Puig i Descals.
Contingut
Els capítols matrimonials són un tipus de document, que encara existeix en l'actualitat,
que defineix tots els aspectes econòmics que han de regir una relació matrimonial.
Atorgat pels contraients, s'hi regulava el règim econòmic de la família, les dotalies i
altres aportacions econòmiques al matrimoni, els drets dels futurs fills, les prevalences
successòries i, fins i tot, s'hi establien heretaments preventius. L'exemple que presentem
aquest mes es tracta dels capítols matrimonials que signaren l'any 1781 Pau Arola
Lacasa, de Selva de Mar, i Maria Teresa Recasens, de Roses, davant el notari públic
Domingo Francesc, de Castelló d'Empúries.

Fragment en el qual teresa Recasens és dotada amb tots els béns dels seus pares

La precisió de tots aquests aspectes econòmics fa que sigui un document, sovint, extens
i prolix. Al mateix temps, però, és una tipologia documental que permet estudiar molt bé
les característiques fonamentals de les relacions socials del passat i analitzar aspectes
tan diversos com costums, nivells de renda, relacions familiars, formes de reproducció
dels sistemes familiars, etc.
Context
El document d'aquest mes és significatiu per diversos motius. Els capítols matrimonials
de Pau Arola Lacasa i Maria Teresa Recasens signifiquen l'inici d'una presència
centenària d'aquesta família a la nostra població. En segon lloc, a més, es tracta d'una
nissaga que intervindrà activament en la vida pública de Roses. Finalment, una tercera
apreciació la forma el recorregut vital de Pau Arola, que esdevé un bon exemple del
principal fluxe migratori del segle XIX, en el qual una part molt significativa dels efectius
demogràfics rosincs provenien de la Selva de Mar.

Primera pàgina dels capítols matrimonials

La família Arola és originària de Selva de Mar, una població que durant la major part de
segle XVIII exportà efectius demogràfics a Roses. Aquest procés immigratori caracteritzà
un període de creixement demogràfic i econòmic de Roses espectacular, del qual la
família Arola en participa de manera significativa, fins al punt que esdevé una de les
nissagues més importants en la vida econòmica i social del segle XIX rosinc.
La relació familiar amb Roses s’inicia amb Pau Arola, un treballador de Selva de Mar, que
es casà l’any 1781 amb Maria Teresa Recasens, de Roses i filla de pagesos petits. Del
matrimoni nasqueren quatre fills, Ferran, l’hereu, Maria Dolors, Martí i Pere. Amb tot,
Pau Arola es tornà a casar, l’any 1813, amb Caterina Ferrer Roldán, amb la qual no
consta que tinguessin descendència.
Malgrat que Pau Arola es presenta com un treballador, un menestral, a les acaballes de
segle XVIII, durant la Guerra del Francès ja és un “comerciant de la vila de Roses”, una
qualificació que manté el seu fill Ferran, casat l’any 1823 amb Rosa Vilar Puig, de
Calonge, filla d’un altre comerciant, Martí Vilar. Així, sabem que Pau Arola, l’any 1805,
comprà a carta de gràcia un magatzem, situat al carrer de Davant i amb sortida al carrer
"de Detràs", per la quantitat de 350 lliures barceloneses. També sabem, a més, que
almenys una part dels negocis de Ferran Arola passaven per donar servei als exèrcits
nacionals (1842-1847). Tanmateix, els Arola també disposaven de terres agrícoles,
sobretot al territori del Salatar, tal i com documenten els diversos subestabliments que
efectuaren de diversos camps en aquell indret. De fet, gairebé tot el territori de Santa
Margarida era propietat seva, amb una finca de 340 vessanes (74 hectàrees, 37 àrees i
27 centiàrees). Aquesta important propietat fou permutada per una altra finca de Pere
Brunet Torrà l’any 1886.
L’ascens social de la família Arola es féu evident l’any 1850 amb l’enllaç matrimonial de
Lluïsa Arola Vilar, filla de Ferran Arola, amb Francesc de Puig Descals, membre d’una de
les famílies més destacades de la província de Girona. La descendència d’aquest
matrimoni mantingué el prestigi social en la mateixa proporció que anà perdent
presència econòmica, sobretot a les acaballes de segle XIX. Succintament, la
descendència del matrimoni estigué conformada per Enric de Puig Arola, procurador dels
tribunals a Barcelona; Dolors, que es casà amb Julián Bayo Rebollo i viviren a Cáceres; i
Francesca de Puig Arola, que enllaçà amb Vicenç Albert i Gruart, banquer de Figueres.
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