
Gent de mar, gent de la vila_

LA FAMÍLIA SALVÓ
Aleix Salvó, llicenciat en historia

Fa poc vaig enllestir el meu arbre genealógic; una tasca personal i alhora
entranyable i curiosa, que cornenca a posar-se de moda. Hem d'aprofitar
l'abast de les eines i documentació existent per poder-lo confeccionar; i Vi-
lanova i la Geltrú és rica en aquesteseines.
Dins del marc d'aquest treball d'investigació personal i familiar em van pro-
posar fer un article per a "La Nostra Mar", aquestarevista tan coneguda del
"Museu del Mar"i que fes referencia a la família Salvó. Una nissagade pes-
cadors i mariners de Vilanova, altrament coneguda pel seu renom: "EIs Pa-
1' "e.
Pero, malgrat que no es tracta de fer una explicació molt detallada de cada
una de les generacions d'aquesta família, deixeu-me, pero, fer una breu in-
troducció de caire histórica,
La primera referencia que tenim de la família Salvó a Vilanova és l'any
1787,grácies'a les llibretes de comunió pasqual, conservadesa l'arxiu parro-
quial de SantAntoni Abat. L'origen més llunyá que he pogut documentar de
la meva família és a finals del segle XVII, quan Josep Salvó, fill de Josep i
Magdalena, i casatamb Serafina Rigual, arriba de la vila, d' Artés per
instal·lar-sedefinitivament al Vendrell. Aquesta família forma part deis emi-
gransque van haver de deixar els pobles d'interior de Catalunya per despla-
car-seals de la costa, més próspers economicament parlant. El segle XVIII
va ser la centúria caracteritzada per la recuperació i embranzida económica
al Principat. Economia que mostrava el seupunt fort amb l'exportació, entre
elsproductes com els vins i aiguardents. Així dones, les viles i ciutats costa-
neres i amb un pON ben consolidat es constituíren en pols d'atracció pels
habitants de I'interior i nord de Catalunya que deixaren les pastures i el
camp per trobar feina. El Vendrell fou d'aquestes viles prosperes i que va
patir un creixement dernográfic i urbanístico
Fou aquestaúltima caracteristica que va fer que els Salvó anessin a viure a
El Vendrell. La raó era que aquesta família es dedicava a la construcció.
Eren mestresde cases,quedurant I'Edat Mitjana i Moderna es podien equi-
parar als actuals arquitectes. No fou fins a mitjans segle XIX que el títol
d'arquitecte esdévindria separat i superior al mestre de casesque passavaa
serl'actual apárellador. ') .
A partir d'aquell matrimoni, la família Salvó s'aná expandint i creixent; i al
llarg del segle XVIII trovem membres de la família que treballen d'oficis
com espardenyers,adroguers, cirurgia~~, pagesosi boters, relativament ben-
estants.
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.A través de les partides de bateig, casaments i defuncions, vaig comprovar
que la família Salvó tenia tractes económics i familiars .am:t;,~issaguesimpor-.
tants com els Nin, els Fontanilles o els Queralt de] Vendrell. 1no pocs ja teni-
en relacions d'amistat amb vilanovins.'
Cap a finals d'aquest segle, Tomas Salvó i.Cregut, fill menor, i per tant fadris-
tem, del mestre de casesJosepSalvó i Rigual i Maria Cregut i Figueras; ernpés
per l'auge que gaudia Vilanova com a port d'exportació a les colónies ameri-
canes,decidí marxar a la capital del Garraf Ja exercia l'ofici de boter, i possi-
blement en veure millor prosperitat económica a Vilanova decidí fer el paso
Arribats a Vilanova sinstal-Iaren a una casa situada al Camí Xic que dura i
conectava a la vila amb les casesde la Platja. Cap dels seus fills seguirien el
seu ofici de boter llencant-se de ple al món mariner; potser formant part dels
vaixells que transportaven mercaderies a les colónies.
En poc temps la família Salvó s'extengué pel barri de Mar i alguns decidiren
viure a la vila. Amb la pérdua de les colónies americanes, la família poc a poc
va canviar d'ofici, deixant la marineria per la pesca,amb més o menys autono-
mia. En ple segle XiX, existien a Vilanova tres grans branques de Salvó, totes
tres procedents del Vendrell. Dues es van extingir. La restant que té els seus
origens en Tomas Salvó Cregut, és la que ha deixat descendencia fins als nos-
tres dies.

Actualment es pot dir que a Vilanova existeixen dues branques de Salvó; una
podriem dir-li la nissagaPalera i la segonala nissaga dels descendentsde To-
mas Salvó i Garriga; de la qual descendeixen l'artista Sergi Salvó o el també

, pescador i patró Joaquim Peris i Salvó, entre altres.
La família Salvó ha estat tradicionalment lligada al món mariner i pescador,
deixant rastre durant dos seglesa Vilanova
En aquestarticJe,pero, vull centrar-me amb la branca deIs Palé,la qual provine
jo, i a Baix-a-Mar, probablement és la més coneguda.
Vull recalcar el següent incís: el renom Palé té el seu origen en el cognom ho-
mónim, El topógraf Vicenc Carbonell i Virella, afirmava convencut que
aquestrenom deuria venir de l'acció de posar els pals sota les barquesper així
lliscar-les cap al mar. Pero no és el cas, car Palé és un cognom que té el seu
'origen a Figueres i tota I'área empordanesa. Allí trobem diferents varietats
com Palé, Paler, Palet, Pelet. ..Quan Bonaventura Salvó i Garriga, el meu rere-
besavi, va contraure matrimoni amb la Carme Palé i Coll, ja va lIigar els dos
cognoms; i probablement d'aquí vingué el renom de la família. I és que la fa-
mília de la Carmeja venia de Torredembarra, i anteriorment de la mateixa vila
de Figueres, d'on treballaven com a traginers i sabaters.La família dels Palé
també es dedica a la pesca un cop instal-lada a Vilanova, i que actualment no
existeix cap membre d'ella.



en de la vila
En Bonaventura Salvó i Garriga (1948-1915) i la Carme Palé i Coll (1855-

1926) van tenir tres fills: en
Tomas, en Pere i en Bona-
ventura Salvó Palé. El tercer
va morir ben jove, car tan
sols contava amb dos anys
(1885-1887). En Pere (1879-
1948), conegut amb el re-
nom del Teixidor Palé va
contraure matrimoni amb la
Teresa Ortuño i. Claramunt
(1879-1959) amb la qui va
tenir dos filIs: la Carme i en
Ricard. En Pere fou pesca-
dor, i actualment sabem que
l'any 1936~treballava a la
barca del seu germá, Tomas,
i anteriorment amb la barca
Luisa, propietat del seu pa-
rent, JoanBis Salvó.
Deis dos fills que tingué en
Teixidor Palé només va so-
breviure en Ricard Salvó
Ortuño (1913-1998). Cone-
gut a la platja com en Ricard
de la Pinxa, va comencar a
pescar quan tenia 13 anys

'------------<r---------------' amb el seu oncle Tomas.
Sembla que desprésde la guerra va anar a la llum "Calixto", i despréscom a
motorista a la popular "Ciutat de Vilanova". Es jubila amb la barca
"Churruca", propietat de I'Esteve del Pujades. A en Ricard se'l recorda anant
a les comparses on sovint feia de banderer per la Confraria de Pescadors.El
seu renom li venia donat d'haver-se casat amb la Lidia Rodríguez Subirats,
filla de la Pinxa; iamb la qui,tan sols tingué una filla, la Montserrat.
El meu rebesavi, en Tomas,Salvó i Palé, va seguir l'ofici dels seus avantpas-
'sats, essent patró -d'una barca propia que encara no he pogut esbrinar quina
fou. Era conegut com en Tomaset de Cal Palé (el renom ja s'havia originat
amb ell), i quan es constituí en el patriarca i les noves generacions feren tase-
va presencia, el renom canviá a el Vell Palé. Home de mitjana estatura, blIs
blaus i mostatxo, en Tomas Salvó de's~apavaper la sevabondad i simpatia, dis-
cret i llencat al' estima i afecte pels seus.Va contraure matrimoni amb la

Tomas Salvó Palé, conegut com el Tomaset de

Can Palé i més tard El Vell Palé.

Foto cedida per Rosita Salvó
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Mónica Segarrai Xufré, coneguda amb el retJomde La Roja. Era alta i massis- <

sa, i pertanyia a la també extensafamilia de pescadors,els Se¡?;;rra. '.
El primer Palé tingué tres fills: en Bonaventura, la Ramoná i la Teresa.Aques-
ta última va morir
quan tan sois conta-
va amb 21 anys, víc-
tima d'una greu tu- -r-

berculosi, l' any
1937, l'any en plena
guerra.
La Ramona Salvó i
Segarra (1905-1993),
la tia Ramona per la
família va contraure
matrimoni als 23
anys amb un membre
de la nissaga dels
Illa. En Miquel Illa
Massana, el marit de
la tia Ramona, era fill
de RossendIlla Miró.
Tot i que la família
tenia el renom deis
Paró, en Miquel va
rebre el seuparticular
renom de Pigat de
mosca. Fou Mónica SegarraXufré, mulJerdeTomasSalvóPalé,conegu-
patró del quillat daambel renomdeLa Roja. FotocedidaperRositaSalvó
"Ramona", i morí
l' agost de 1931, tot fent una carregadaon va quedar enredat amb la malleta, a
causa del rampiment dels bossells del pal, i va ser endut mar endins. La tia
Ramona va quedar vídua ben jove i va haver de tirar endavant els seus dos
fills: en Miquel i l' Angelina. Va treballar com a remendadora, primer pel seu
sogre i posteriorment pel Pósit. A la tia Ramona se la recorda com un tras de
pa beneít, valga l'expressió. Una dona del tot innocent i pacífica, a més de tre-
balladora.
En Miquel Illa Salvó va contraure matrimoni amb la Teresa Segarra Castell,
amb la qui tindria la Margarida i en Miquel, actual Patró Major de la Confraria
de Pescadorsde Vilanova. Pel que fa l' Angelina va contraure matrimoni amb
l'Enric Alsina i Mañé, amb el qui va tenir tres fills: la Maria Angela, l'Olga i
l'Enric. Amb ells el cognom Salvó desapareix.
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Sembla que la vaca s'acostá a Can Palé on va ser espantadaper la besávia Te-
resina encarant-sea ella com si no tingués por de res.
L'alzeimer va fer estralls a la seva memoria els últims anys de vida, apagant-se
per sempremés l'any 1984.Ni tan sols vaig tenir el plaer de conéixer-la .
En Casimir Salvó i Guasch (1924-1994) era el gran dels cinc fills d' en Bona-
ventura i la Teresa. Va anar a la mar per primera vegada als 16 anys, enrolant-
seal quillat "Sant Jordi"; passant per la "Carmen" i la "Mar i Sol" (a la

La Barca Antonio on apareix Casimir Salvó Guasch (esquerra) i en Miquel lila

Salvó. Foto cedida per Maria Teresa Salvó.

petxina i I'arrossegalnent respectivament). Finalment es compra una barca
"Antónia"; que en epocade crisi va'decidir véndre-la í anar a treballar en terra,
essentguardia del port. En Casimir de Cal Palé va contraure matrimoni amb la
Maria Nieto i Gallego, fillá de pares andalusos; i amb la qui tingué la Maria
Teresa. 1 aquesta.lcasadaamb Joan Ramón Rosich i Fontanet, tingueren dues
filles: La Mireia i l'Elisenda Rolich i Salvó. La primera és llicenciada el! His-
toria de l'art, a més d'haver cursatvaris másters; i actualment és la directora
del Museu Víctor Balaguer. L'Esisenda dedica la seva vida a I'administració
municipal, actualment a la regidoria d?urbanisme.
La Mónica Salvó i Guasch (1926-2007) era la germana gran. Era molt
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treballadora i tenia molt bon carácter. Va éontraure matrimoai amb el gallec :
Ramon Barroso Elías. Amb ell va tenir tres fills: .la Tsabel, en Tomas ..i
l'Antoni. •
La Dolors Salvó (1929-2008) va contraure mairimoni amb Rosend Huguet i
Papiol, membre també d'una família pescadora de la ciutat. El matrimoni va
tenir dos fills: en Rossendi la Mónica Huguet i Salvó. j
En Bonaventura Salvó i Guasch (1931-2002), el meu avi, se'l coneixia a Baix-
a-Mar amb el renom del Tesa, que ve del verb tesar que significa tirar ben fort.
De petit va anar a estudiar a l'escola Pía i desprésamb el mestre Señor Aveli-
no. Malgrat tenir un carácter fort i energic, era sens dubte una bona persona,
pare i avi, i bon company de feina. Va anar a pescar molt jove a moItes bar-
ques i experimentant diverses arts de pesca. Treballa a les barques de Cal Fa-
baro, del Caudillo, la "Sant Jaume", "I'Asturiana" i finalment amb la
"Sardana" de la qual fou socioFinalment es compra una barcapropia per anar a
la petxina la "Terete". Va contraure matrimoni amb la Teresa Figueras Estra-
da, que pertanyia a una de les famílies procedents de la Cala que van emigrar
cap a Vilanova durant les primeres décadasdel seglepassat.EIs meus avis van
tenir dos fills en Bonaventura (n.1959) i la Teresa (1972). El meu pare, en Bo-
naventura Salvó Figueras estudia a cal Señor Marc de l' escola del PO-
sit.Treballa al taller de Cal Grapa, un petit taller situat als sótans del carrer de
l' Áncora. S'enrolá posteriorment a la barca del seupare i amb la íorcada
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El meu besavi, en Bonaventura Salvó i Segarra (1901-1952) era conegut amb
el renom de Catua, el qual ningú sap aclarir-me quin origen té. Home amable i

,.-- ----------, bondadós, havia heretat el
carácter del seu pare Tomas.
Del que més gaudia a la vida
era de la seva família i d'uns
bons apats. Va contraure ma-
trimoni amb la Teresa Guasch

<> Llambrich. A la besávia Tere-
sina se la recorda com una
dona de fort i ferm carácter, a
més de treballadora i amant
deis seus fills. Era generosa i
qualsevol persona que
s'acostava a casa era benvin-
guda. Se'n podrien explicar
moltes danécdotes d'ella i
del seu carácter ferm. Filla
del torrebarenc Casimir
Guasch i Roig i de la calera
Dolors Llambrich i Margalet,
la besávia va passar a la
historia familiar per impedir
que el seu marit anésa la gue-
rra. En Bonaventura havia
estat cridat per anar a les files
republicanes al front de

l'Ebre. Estimant al seu marit i no volent perdre'l decidí incapacitar-lo ruixant-
li aigua bullenta a les cames.i als peus. De tal manera que quan vingueren a
buscar-lo ella oferí que li prenguessin les barquescom a intercanvi del seuma-
rit incapacitat. Fou una acció valenta, pero sobretot d'amor. Una família que
mai s'havia identificat amb cap partit polític ni cap sindicat, perdia el seu mo-
dus de treball, pero I~ família es m~ntenia unida.

El meu besavi va morir prematurament, deixant una vídua amb cinc fills; tot i
que el primer ja er~ independent. L'ávia Teresina va haver de tirar tota sola
amb els fills menors. Molta gent recorda amb afecte a la besávia, una dona,
que com ja he diÚenia el seu clrácter (i alguns deis seus fills l'heretaren). Una
segonaanécdota que demostra fins a quin punt la fermesa era la seva caracte-
rística fou que una vegada s'escapauna vaca de la sínia de les Vaques, provo-
cant l'ensurt i el neguit deis qui estavenper allí.
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jubilació d'aquest, va treballar a la "Me da" dé Joaquim Perís Salvó. Finalment
deixá la mar per montar-se un negocipropi. Va contraure-matrimoni amb la·
Maria Teresa Rivero i Ferrer, amb la qui tingué dos fills: l'Aleix (un servidor,
nat el 1984) i l'Amau (nat el 1991):La segonafllla del matrimoni Salvó-
Figueras, la Terete va contraure matrimoni amb en Joaquim Marrasé, amb el
qui tingué dos fills: en Roger (nat el 2000) i l'Oleguer (rrat el 2004).
Finalment, la filla petita de Can Palé, la Rosita Salvó Guasch (nada el 1941) és
l'única filla deis cinc germans que encara resta viva. La tia Rosita va anar a
estudiar a l'escola Milagrosa i posteriorment treballa a la fabrica de cal Frei-
xes. Tot i que la seva gran passió i la qual es va dedicar fiñs a la jubilació fou
l'esteticisme. Va contraure matrimoni amb en Francisco Ruiz Zamora (1938-
1998). Joier de professió, es va guanyar l'estima deIs pescadorsperque era de
tracte fácil i agradable. El matrimoni va tenir tres fi1les: la Noemí, la Idoia i
l'Edurme.

Els Palé, en paraules de la tia Rosita, no han estat una família que s'ha posat
en primer pla en tots"els esdevenimentsi vida quotidiana del barri de Mar. Era
i és una família ben avinguda que de fa molts anys enrere montava els seus
ranxos a la botiga que tenien de propietat. Era el magatzem on es guardaven
els ormetjos de les barques. Allá es montaven els seusdinars i sopars i es reu-
nia tota la família, i es cIar, qui es volgués afegir també hi era benvingut. Fou
aquestabotiga la que més endavant i per iniciativa d' Antonio Barroso i Salvó,
esdevingué l'actual restaurant que duu el nom de la Botiga, en honor allloc on
esreunía la família Palé.

Montserratins de mena, per devoció i afecció, érem de les famílies que desta-
cávem per montar gatzares i un bon ambient entre els romeus que pujaven a la
muntanya santa (una devoció que históricament la duem en els gens des del
segleXVIII ).

Si quelcom caracteritza la famíia Salvó o Palé, és la seva capacitat de mantenir
un ambient social bastant familiar i d'amistat. Oberts i forca engrescadorsde
ben segur que quan s'iniciaven aquelles trobades a la botiga s'hi afegien molts
aniics i companys del barri. Un microcosmos que formava part i donava vida
al barri més dinámic i familiar de la ciutat. De la nissagaPalé quedem els fills i
néts d'aquells cinc germans Salvó Guasch. Molts d'ells perdran el cognom i
tan sois quedemjo i mon germá amb el cognom Salvó... De totes maneresnin-
gú ens discutid a cap de nosaltres que per les nostresvenes corre la sang pale-
ra que amb molt d'orgull presumim.
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Lola i Teresina Guasch Llambrich remendant les xarxes. Foto

cedida per Rosita Salvó

Fotografía a
la dreta :

Teresina Guasch Llam-,
brich remendant les xar-

xes. Foto cedida per Tere-
sa Salvó Figueras

Fotografía la dreta :
Teresina Guasch Llam-

brich i Ramona Salvó Se-
garra, les dues cunyades.
Foto cedida per Rosita

Salvó.
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Dilluns de Pascuaa la Muntanyeta. Al centre i assegudaapareix la Teresina Guasch
Llambrich, i a l'extrem dret apareix la Maria Nieto Gallego.



mar, gent de la vila_

Comunióde Maria Teresa Salvó Nieto,junt amb la seva tieta, Rosita
Salvó Guasch. Fotocédida per Maria Teresa Salvó

~,
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Casament de Bonaventura Salvó Guasch i Teresa Figueras Estrada. Drets d'esquerra a dreta: Ramon Barroso Elías, Isabel Barroso Sal-
vó, Rossend Huguet Papiol, Bonaventura Salvó Guasch, Dolors Salvó Guasch, Maria Nieto Gallego, Casimir Salvó Guasch, Teresa
Figueras Estrada, Francisco Ruiz Zamora, Mónica Salvó Guasch i Angelina Illa Salvó. Drets en primer pla: Maria Teresa Salvó Nieto,
Tomas Barroso Salvó. Agenollats: Rosita Salvó Guasch.Teresa Segarra Castell,Miquel Illa Salvó i Enric Alsina Mañé. Foto cedida per
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Pascuaa la Muntanyeta: d'esquerra a dreta i drets: Maria Teresa Salvó Nieto, Maria Nieto Gallego, Dolors Salvó Guasch, Mónica Salvó
Guasch.Enric Alsina Mañé, Angelina Illa Salvó, Isabel Barroso Salvó i Dolors Guasch Llambrich. Asseguda i segona cornencant per
l'esquerra apareix la Rosita Salvó Guasch. Foto cedida per Maria Teresa Salvó '
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De dreta a esquerraCasimir, Rosita i Mónica, al darrere Bonaventura iDolors, família Salvó Guasch
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Festa a la botiga de Cal Palé: Drets d'esquerra a dreta: Teresa Figueras Estrada, Maria
Nieto Gallego, Rosita Salvó Guasch, Francisco Ruiz Zamora, Mónica Salvó Guasch,
Lola Salvó Guasch i RossendHuguet Papio!. Asseguts d'esquerraa dreta: Bonaventura
Salvó Guasch, Casimir Salvó Guasch, Teresina Guasch Llambrich i Ramon Barroso
Elías. Foto cedida per Rosita Salvó.
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Festa a Can Palé. Foto cedida per Rosita Salvó
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Matrimoni Salvó i Nieto amb la seva filla, Maria Teresa Salvó Nieto.
Foto cedida per Maria Teresa Salvó.


