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EDITORIAL
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Com en els números anteriors, en l’editorial d’aquesta revista del
Museu, fem notar les activitats que han estat més significatives al llarg de la progra-
mació anual. En aquest sentit podem afirmar que el 1997 ha resultat un any eminent,
ja que s’han complert cent anys de l’atorgament del títol de ciutat a la vila de
Badalona per part de la reina regent Maria Cristina, títol que li fou concedit per la
diversitat i el volum industrial de la vila, que aleshores tenia 18.165 habitants, majo-
ritàriament empleats a les fàbriques, però també camperols i pescadors.

Aquesta efemèride ha estat commemorada per la ciutat amb diversos actes i activitats,
entre els quals s’ha de destacar l’exposició de llarga durada “Badalona 1897. Cent
anys de ciutat”, que ha tingut un notable èxit de públic, entre el qual cal ressaltar la
presència de nombrosos grups escolars. També ha estat l’ocasió per poder aprofundir
en el coneixement d’un període de canvis importants dins la nostra història recent,
coneixement que s’ha consolidat mitjançant una exhaustiva investigació realitzada a
partir de la documentació que forma part del fons que conserva l'AHCB (Arxiu
Històric Ciutat de Badalona). Gràcies a aquest estudi s’ha definit i estructurat l’expo-
sició, per a la qual el Museu ha comptat amb la col·laboració d’altres museus, nom-
broses empreses i particulars, que han prestat peces il·lustratives de l’època. D’altra
banda, i amb el patrocini del diari El Punt, l’estudi s’ha pogut materialitzar en una
publicació que, amb el mateix títol i estructura que la mostra, recull els aspectes més
importants que definien la Badalona del 1897. També el Curs d’Història que fa habi-
tualment el Museu, es dedica, aquesta tardor, a repassar els últims cents anys de la
vida de la ciutat.

Abans de la mostra sobre el Centenari, sens dubte la protagonista d’aquest any, el
Museu va oferir una exposició del pintor Xavier Rodés, que ens va permetre gaudir
d’un conjunt de paisatges postindustrials, un altre punt de vista de la nostra ciutat.
Finalment, per tancar l’any, s’exhibeix una col·lecció dels gravats de Goya, prepara-
da pel Museu de Mataró el 1996 amb motiu del 250è aniversari del seu naixement.

Entre les tasques que porta a terme el Museu, cal destacar les campanyes d’excava-
ció, que per tercer any consecutiu, s’han realitzat al subsòl de la plaça Font i Cussó i
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que, una vegada més, han permès avançar en el coneixement de la ciutat romana de
Baetulo. Les troballes més importants d’aquesta excavació, com diverses peces talla-
des en os, una pedra d’anell i un enterrament en àmfora d’un nadó, es troben exposa-
des temporalment a la planta baixa del Museu. Aquesta petita mostra s’ha portat a
terme amb la voluntat d’anar avançant al públic, sempre que el procés arqueològic ho
permeti, els descobriments que es vagin realitzant. Voluntat que ja es manifesta des de
fa temps amb les Jornades de Portes Obertes —durant les quals es poden visitar in situ
els jaciments arqueològics que formaran part en un futur del conjunt del Museu—, i
que un any més han tingut una acollida espectacular no tan sols per part dels badalo-
nins, sinó també de visitants d’altres indrets.

Pel que fa a les edicions, a més de la revista que teniu a les mans, s’ha publicat un nou
estudi, amb el títol de Baetulo. Les marques d’àmfora, que se centra en la zona de la
Laietània i que abasta des de la segona meitat del segle I aC fins a la primera meitat
del segle I dC. Volem també, aquí, anunciar l’edició d’un anecdotari badaloní l’any
vinent.

D’altra banda, no podem deixar d’esmentar la celebració, al mes de maig del 1998,
del II Col·loqui Internacional d’Arqueologia Romana “El Vi a l’Antiguitat”, amb
motiu del 1.900 aniversari de la Tabula Hospitalis.

Finalment, el 1998 serà també un any de canvis a l’edifici del Museu ja que, seguint
la política de reformes iniciada d’un temps ençà, es realitzarà la remodelació de la
façana. Inevitablement aquesta intervenció arquitectònica repercutirà en el funciona-
ment de la institució, però es procurarà que comporti molèsties mínimes als usuaris.
Poder oferir una imatge renovada del Museu serà, sens dubte, una satisfacció per a
tots i una millora per a la ciutat.
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EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
I LA XARXA DE COL·LECTORS

A LA CIUTAT ROMANA DE BAETULO

Un aspecte fonamental en el desenvolupa -
ment urbanístic de les fundacions romanes va ser el proveï-
ment d’aigua i la xarxa de col·lectors, tema que ha estat
àmpliament tractat tant a nivell general, com específicament
per a diverses ciutats1. En aquest sentit, els resultats de les
excavacions realitzades en els darrers anys a la ciutat roma-
na de Badalona han permès documentar diversos elements
relacionats tant amb el proveïment d’aigua, com amb el sis-
tema d’evacuació d’aquestes aigües. En aquest article pre-
sentem els primers resultats de l’estudi que estem portant a
terme actualment2.

Recordem que la ciutat de Baetulo, sota l’actual Badalona, és
una fundació ex novo, realitzada per l’autoritat romana, pro-
bablement a l’inici del segle I aC, i la seva situació, a la costa
de la província Hispania Tarraconensis, en una zona propera
al mar, amb bones possibilitats agrícoles, va afavorir sens
dubte l’elecció de la seva ubicació.

Geològicament, l’elevació on es va situar la nova ciutat roma-
na, que estava limitada per dues rieres —els actuals carrer
riera Matamoros i avinguda Martí Pujol—, és una zona forta-
ment granítica, composta per materials del Terciari i del
Quaternari. Com a resultat del desgast d’aquest granit, es
forma un tipus de sorra amb abundant quars i mica —és l’a-
nomenat sauló—, que fàcilment era arrastrat pels corrents
d’aigua i dipositat en els llits dels torrents.

S’ha documentat arqueològicament el recinte emmurallat en
els seus sectors NE i SE, i s’han situat hipotèticament en plan-
ta els sectors NO i SO, en funció de la topografia del terreny
i de l’extensió de les restes constructives documentades fins
al present. Aquest recinte configura un traçat de 413 m per
261 m, i engloba una superfície que s’aproxima a les 11
hectàrees, amb una distribució interior orientada NO-SE. Les
restes documentades mostren clarament que tant les construc-
cions com la xarxa viària tenen una disposició ortogonal,
transgredida tan sols per algunes estructures que es daten en
un moment posterior al fundacional3.

Les característiques arqueològiques de la ciutat fan conside-
rar que degué tractar-se d’una fundació amb aportació de
colons procedents d’Itàlia, que va utilitzar el model colonial
romà, no obstant no haver rebut la categoria jurídica de colò-
nia. La citació de Plini4 que qualifica Baetulo com un oppi-
dum civium romanorum (fortificació de ciutadans romans)
reforça la idea de la importància que degué tenir l’ingredient
romà en la fundació de l’oppidum que, lògicament, degué anar
complementat amb una colonització agrícola del territori5.

La seva distribució urbanística va estar condicionada per la
topografia del terreny,  ja que la ciutat s’instal·là en el vessant
d’una petita elevació —el turó d’en Rosés—, limitada al sud
per la platja i a ambdós costats per dues rieres —Matamoros
a l’est i Canyet, Folch o Martí Pujol a l’oest—. Aquesta topo-

PEPITA PADRÓS I MARTÍ
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grafia va determinar que, a la part central del vessant del turó,
s’instal·lés el fòrum, just a l’inici del desnivell que baixava
cap a la platja, i aquesta situació el va configurar com l’arti-
culador de les diverses zones de la ciutat, a l’estil de l’urba-
nisme hel·lenístic. La part baixa estaria creuada per la via lito-
ral —Via Augusta en època imperial— que centraria l’activi-
tat pública i comercial bàsica de la ciutat, amb edificis desti-
nats a usos comunitaris, com les termes sota el Museu, les ter-
mes de l’Hort de les Monges, l’edifici de tabernae (botigues)
sota la plaça Font i Cussó, etc. En canvi, a la part alta s’ubi-
caria la zona residencial, i és on es troben la majoria de les
cases documentades a la ciutat.

SISTEMES DE PROVEÏMENT
D’AIGUA DOCUMENTATS
A BAETULO

Sens dubte, un dels grans avenços de la civilització romana va
ser resoldre el proveïment d’aigua a les ciutats. L’aigua que
s’utilitzava tenia diverses procedències. En primer lloc, l’ai-
gua subterrània, que s’aconseguia amb l’excavació de pous.
En segon lloc, l’aigua de pluja, que s’emmagatzemava mit-
jançant la utilització de cisternes. En aquest darrer cas, un
gran nombre de cisternes es van alimentar inicialment amb
aigua de pluja i, gradualment, es van anar incorporant a la
xarxa de distribució pública6. Tant l’aigua de pluja com l’ai-
gua subterrània s’utilitzaven bàsicament en l’àmbit domèstic,
i els pous i cisternes estaven situats en atris, peristils o patis.
Finalment, també es podia aconseguir aigua potable per a ús
de les ciutats a partir de rius, manantials, fonts, etc, des d’on
es canalitzava per al seu subministrament. Aquest tipus de
proveïment, molt més complex i evidentment amb un cost
econòmic important, era el que utilitzava el poder municipal

per tal d’abastar d’aigua la ciutat. Per norma general, aquesta
aigua es distribuïa als edificis públics, termes i fonts des d’un
castellum aquae, que era una construcció específicament
dedicada a aquest tipus de distribució.

A Baetulo s’han documentat els tres tipus bàsics de proveï-
ment d’aigua utilitzats en època romana, però fins al moment
no s’ha localitzat cap construcció que es pugui interpretar
com un castellum aquae. Analitzarem aquests tres tipus d’a-
provisionament, començant per l’utilitzat per l’administració
pública. En aquest cas, la ubicació topogràfica de la ciutat va
condicionar sens dubte el sistema d’abastament d’aigua, que
tan sols es podia produir o bé pels dos extrems del turó —
riera de Canyet o riera Matamoros—, o bé amb la canalitza-
ció de l’aigua procedent de les nombroses fonts naturals que
hi havia en aquesta zona.

El conducte d’aigua del carrer Pujol

Pel que fa a l’abastament d’aigua promogut per l’administra-
ció municipal, a Baetulo s’ha documentat un conducte situat
a l’angle NO de la ciutat7, que circularia sota un dels carrers
—cardines— de la trama viària, proper i paral·lel a la riera
Matamoros. D’aquesta canalització, en coneixem un tram de
92 m, 38 dels quals  estan actualment en perfecte estat de con-
servació i adequats per a la visita. Quant a la seva construc-
ció, té una amplada d’1,30 m i la seva alçada màxima és
d’1,50 m (Fig. 1). Està pavimentat amb un sòl d’opus signi-
num, de 20 cm d’espessor, amb un pendent del 7% en sentit
descendent cap el SE, és a dir, cap a mar. Els murs laterals
mesuren 50 cm d’amplada i estan fets amb pedres de grandà-
ria mitjana, unides entre si amb morter de calç (Fig. 2).
Presenta un sistema de coberta fet amb volta de canó amb
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característiques constructives idèntiques a les dels murs.
Estava parcialment encaixat en la terra verge, argilosa i molt
compacta. A la part central superior de la volta hi ha un regis-
tre que evidentment devia facilitar-ne la neteja i el manteni-
ment. A més, en el tram conservat s’han documentat tres con-
ductes menors, situats a diferents alçades, dos en el mur oest
i un en el mur est. Aquests conductes menors tenen unes
dimensions de 40 cm per 40 cm, les seves parets són de pedra
i el fons de tegula (teula plana).

Quant a la seva cronologia, la data inicial de l’edificació ve
determinada pel nivell que cobria l’estructura, contemporani
a la seva construcció, i que, pels materials apareguts, ha de
situar-se en època de Tiberi —anys 14-37 dC8—. El nivell de

reompliment interior del conducte, que l’inutilitzava, ha
pogut datar-se gràcies als materials ceràmics que s’hi van tro-
bar9, que permeten situar el moment del seu abandonament al
final del segle I dC.

Un cop descrit el conducte i establerta la seva cronologia,
hem de concretar quina era la seva funcionalitat. Canalitzava
aigua potable o era un gran col·lector d’evacuació d’aigües
residuals de la ciutat?

Si considerem la posibilitat de la seva utilització com a
col·lector, hem d’analitzar, en primer lloc, la seva ubicació a
la ciutat. Recordem que Baetulo estava situada en el vessant
d’un turó amb un pronunciat pendent cap a est i oest, i el con-

1. Conducte d’aigües del carrer Pujol. Planta i secció longitudinal. El dibuix il·lustra el pendent del conducte.
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ducte està a la part est, molt proper a la muralla i a la riera que
limitava la ciutat per aquesta zona. Això podria fer pensar en
un gran col·lector que recollís les aigües residuals de tot el
vessant est de la ciutat. No obstant això, hi ha una sèrie d’e-
lements que qüestionen aquesta hipòtesi. En primer lloc, les
característiques constructives i les grans dimensions del con-
ducte, que són absolutament diferents de les de tots els
col·lectors coneguts a la ciutat, fins i tot del gran col·lector

que recolliria les aigües residuals de la zona del fòrum, i del
qual  parlarem en tractar els sistemes d’evacuació d’aigües. En
segon lloc, paradoxalment, el seu emplaçament. En efecte, com
analitzarem més endavant, el coneixement que tenim en l’ac-
tualitat del sistema d’evacuació d’aigües a la ciutat, permet
entreveure que els cardines, carrers en sentit nord-sud, mun-
tanya-mar, tenien col·lectors i els decumani, carrers est-oest,
paral·lels a mar, no. Per tant, era innecessària l’existència d’un
gran col·lector a la part final del sector est de la ciutat, ja que
les aigües residuals s’evacuarien a partir de cada cardo i, per
tant, no caldria que aquest darrer col·lector tingués unes dimen-
sions tan grans, ja que tan sols recolliria les aigües de la línia
d’illes —insulae— entre els dos darrers carrers abans de la
muralla. Si el conducte es trobés situat a la part central de
Baetulo, es podria pensar en el gran col·lector de la ciutat, en
relació amb el fòrum, però la seva situació, a la part alta de
l’oppidum i al seu extrem est, molt proper a la muralla, fan dub-
tar que s’utilitzés per evacuar aigües residuals.

Passem ara a plantejar la seva possible funció com a conduc-
te d’aigua potable, analitzant una sèrie d’elements que avala-
rien aquesta hipòtesi. En primer lloc, les característiques
constructives i les seves dimensions, totalment diferents, com
hem dit, dels col·lectors públics documentats a la ciutat. En
segon lloc, els seus paral·lelismes amb diverses canalitza -
cions d’aigua potable documentades en altres jaciments 10.
Finalment, la seva situació, molt propera a una zona amb
aigua abundant —torrents, rieres, fonts naturals, etc— fàcil-
ment canalitzable i transportable.

La conjunció de tots aquests elements ens fan plantejar la
hipòtesi  que la funcionalitat del conducte s’ha d’adscriure a
les construccions hidràuliques de canalització i transport d’ai-
gua potable per a l’abastament de la ciutat de Baetulo.

2. Conducte d’aigües del carrer Pujol.
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A partir d’aquí, i acceptat el fet que el conducte transportaria
aigua potable, hem de considerar l’origen d’aquesta canalit-
zació, és a dir, d’on s’abastava d’aigua. Recordem que els
romans utilitzaven preferentment aigua procedent de mines i
fonts, abans que agua dels rius11.

La gran transformació urbanística que ha patit Badalona en
els darrers 50 anys ha canviat totalment la fesomia del paisat-
ge i fins i tot la seva topografia. No obstant això, queda algun
element que permet plantejar una hipòtesi pel que fa a l’ori-
gen de l’aigua que circularia pel conducte. Ens referim a
l’aqüeducte que es podia veure, no fa gaires anys, travessant
el carrer Fluvià (Fig. 3), i que avui encara és visible a les

parets mitgeres dels edificis situats a banda i banda de la part
final del carrer Pujol, a tocar la plaça de la Medicina. Era un
aqüeducte d’època indeterminada (possiblement posterior al
segle XV), situat a l’est del conducte romà. Aquest aqüeduc-
te circulava en sentit nord-sud i abastava d’aigua els camps de
conreu de la Torre Vella12. Estava situat seguint un fort desni-
vell topogràfic, ja que a banda i banda, el desnivell existent
era d’aproximadament 5 m (Fig. 4). El seu traçat no era abso-
lutament rectilini, ja que com hem dit, s’adaptava a la topo-
grafia del lloc per on passava, fet que es pot constatar en un
plànol del 192613. No obstant això, la part inicial que hem
pogut documentar tenia la mateixa orientació que el conduc-
te romà. És més, si aquest primer tram d’aqüeducte es per -

3. Aqüeducte modern. Detall del seu pas pel carrer Fluvià.
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llongués cap al sud en línia recta, el seu traçat coincidiria amb
el tram de conducte romà conservat. Aquest fet ens va conduir
a plantejar la possibilitat que ambdues construccions pogues-
sin tenir el mateix punt de proveïment.

La documentació que hem consultat fins al present no expli-
cita d’on s’abastava d’aigua l’aqüeducte modern, però sí
sabem que tenia el seu inici en un molí, inexistent en l’actua-
litat, però reflectit encara en un topònim de carrer, l’actual
carrer del Molí de la Torre. No obstant l’absència de dades
documentals exactes, sembla que l’aigua d’aquest molí, i per
tant de l’aqüeducte, podria tenir el seu origen o bé en el
Torrent de la Font, paral·lel a aquest carrer, o bé en alguna de
les mines existents a la zona14.

El torrent de la Font, citat ja en una escriptura de l’any 127915,
neix al peu del turó d’en Boscà, on, com sabem, existeix un

important poblat ibèric. El seu curs circula per una falla forma-
da per terreny calcari i per sota margues, que fan de dipòsit de
l’aigua que hi discorre, impedint la seva ràpida filtració cap al
subsòl. Per aquest motiu, l’aportació d’aigua d’aquest torrent té
major durada que l’aigua que podrien aportar altres torrents de
la zona16. En detriment de la possibilitat de la seva utilització per
aportar aigua a l’aqüeducte modern i al conducte romà, s’ha de
dir que circula molt encaixat i a una cota inferior. Per tant, hem
de considerar l’altra possibilitat, és a dir, que l’aigua tingués el
seu origen en alguna de les fonts naturals que existien en aques-
ta zona, i que una d’elles fos la que nodrís el conducte romà.

A partir d’aquests elements podem concloure, encara que de
moment a nivell d’hipòtesi, que el conducte romà existent al
carrer Pujol devia tenir el seu origen en el Torrent de la Font,
o en una font o mina, que li proporcionaven l’aigua necessà-
ria per al proveïment de la ciutat o de part d’ella.

4. Aqüeducte modern. Vista general des de la carretera de la Conreria.
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Un altre tema a tractar en referència a aquest conducte, és el
seu destí final. Està àmpliament documentat el fet que en
època romana, l’aigua de les conduccions públiques abastava,
primordialment, els edificis públics, les termes i les fonts dis-
tribuïdes per les ciutats, i era de les fonts d’on l’agafava la
majoria de la població per a usos domèstics. Tant la situació
com l’orientació del conducte indiquen que estaria destinat a
subministrar aigua a les termes públiques existents sota el
Museu. Queden també molt properes les termes de l’Hort de
les Monges, de cronologia posterior, però evidentment altoim-
perials i que, a l’igual que les primeres, necessitarien aigua
abundant. A més, existeix una inscripció apareguda a la ciutat,
dedicada a M. Fabio Nepos17, curator balinei novi, és a dir,
encarregat dels banys nous, personatge que degué assumir la
construcció o remodelació d’algun d’aquests banys, o potser
d’uns tercers, fet que demostra que la ciutat necessitava aigua
abundant per al bon funcionament d’aquests edificis termals.

Pous i cisternes

Continuant amb l’anàlisi dels elements d’abastament d’aigua
documentats a Baetulo, hem de fer referència a l’aigua sub-
terrània, aconseguida mitjançant l’excavació de pous, i a l’ai-
gua de pluja, recollida a través de la utilització de cisternes.
Era habitual que les cases tinguessin pou i cisterna, ja que l’ai-
gua de pluja i la procedent del subsòl tenen qualitat diferent.

Coneixem per excavacions antigues, l’existència de diversos
pous a l’àrea de la ciutat romana, però no els hem inclòs en
aquest article, ja que algun d’ells podria pertànyer a un altre
període, donada l’escassa informació que en tenim, a excep-
ció d’un, ben documentat, al qual n’afegirem dos, apareguts a
les excavacions realitzades a la ciutat a partir dels anys setan-
ta. En el primer cas es tracta de l’aparició del brocal d’un pou,

descobert per J.M. Cuyàs, que en fa la descripció següent: «es
de impecable construcción: cilíndrico, de 75 cm de diámetro,
revocado interiormente y con orificios en su pared para bajar
al fondo del mismo, orificios situados uno enfrente del otro,
entre 42 y 53 cm de distancia en sentido vertical. Al deshacer
la parte superior del pozo pude comprobar que dichos orifi-
cios no eran otra cosa que unos cuellos de ánfora de 20 cm de
longitud, recortados, a los que previamente se habían elimi-
nado las asas»18. Aquest pou estava al costat de la piscina
monumental que es troba a la plaça Assemblea de Catalunya,
sota l’actual banc Central-Hispano, i que és visitable. Va ser
descrita per Guitart: «tiene su eje mayor orientado SO-NE, es
rectangular al exterior, mide 13,30 m por 6,30 m y presenta
en el interior sendas exedras semicirculares de 3 m de diáme-
tro en cada uno de sus extremos. Su longitud máxima interior
resulta ser de 12,10 m, su anchura de 5 m y su profundidad
oscila entre 1 m y 1,22 m. El fondo está revestido por un grue-
so pavimento de opus signinum y las paredes por el típico

5. Piscina monumental sota l’actual Banc Central-Hispano, a la
plaça Assemblea de Catalunya.
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enlucido para contener el agua. Cinco peldaños en su ángulo
sur facilitan el acceso a ella»19 (Fig. 5). Pou i piscina forma-
rien part del peristil d’una casa situada a la part baixa de la
ciutat, amb una datació posterior a l’època fundacional, fet
que queda testimoniat perquè aquesta edificació se superposa
a un tram de la muralla.

Quant als altres dos pous, un es troba al pati d’una casa20, a la
zona central de la ciutat romana —a l’actual carrer Fluvià— i
l’altre, també en una casa extramurs, però contigua a la mura-
lla, a la part nord del jaciment21, a l’actual passatge de la Pau.
El primer era de planta rectangular, quasi quadrada, amb unes
dimensions d’1 m per 1,20 m. Es va baixar fins a una fondà-
ria de 12 m i es va haver d’aturar l’excavació arqueològica
perquè als 10 m ja es va arribar a la capa freàtica. Quant al
segon, era de planta quadrada, d’1,10 m de costat i tan sols es
va poder excavar fins a una fondària de 2,30 m.

Quant a les cisternes, n’hem documentades dues. Una formant
part, possiblement, del peristil o jardí d’una casa situada al
sector est de la ciutat, al carrer Pujol21, extramurs però molt
propera a la muralla. Estava construïda en pedra, era de secció
circular, de quasi 3 m de diàmetre i estava coberta amb volta.

L’altra cisterna es troba situada a la mateixa zona del pou rec-
tangular, a l’actual carrer Fluvià, i tradicionalment ha rebut el
nom de «presó o pou de Sant Anastasi»23. És una construcció
rectangular encaixada a la terra verge, amb unes dimensions
interiors de 5,35 m per 5,10 m i 3,30 m d’alçada, amb uns murs
de 0,55 m de gruix. Un mur del mateix espessor, la divideix
interiorment en dos àmbits, pavimentats amb opus signinum
(Fig. 6). A la sala SO, el paviment presenta una concavitat de
0,73 m de diàmetre i uns 0,20 m de fondària, centrada respec-
te del seu eix longitudinal, concavitat que sens dubte estava

destinada a facilitar la neteja (Fig. 7). A les parets hi ha una
banqueta (Fig. 8). A través de la paret mitgera, les dues estan-
ces es comunicarien entre si, com sembla indicar el fet de la
continuïtat del paviment en una amplada d’un metre, i possi-
blement a través d’una petita obertura amb arc de mig punt.

6. Cisterna rectangular del carrer Fluvià. Planta i alçat.
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Els dos àmbits estan coberts amb volta i en una d’elles, hi ha
una obertura circular, situada just a sobre de la concavitat que
hem descrit. Possiblement es trata d’un registre per a la nete-
ja i el manteniment de la cisterna. Els murs i les voltes estan
fets amb la tècnica de l’opus caementicium, és a dir, com un
encofrat actual, i els murs conserven l’enlluït típic de les
construccions hidràuliques, que evita les filtracions d’aigua.
Finalment, a cadascun dels quatre angles de la cisterna, hi ha
un petit forat de ventilació que puja verticalment a través de
la volta.

El càlcul de capacitat d’aigua d’aquesta cisterna està entorn
els 67.000 litres. Aquest fet, juntament amb la seva ubicació
a la part alta de la ciutat i la seva proximitat al conducte que
hem descrit abans, ens permet plantejar la seva adscripció a
l’abastament públic de la ciutat, com a zona d’emmagatze -

matge d’aigua. En contra d’aquesta hipòtesi, veiem que
aquesta cisterna està en una zona ocupada per diverses cases,
una d’elles pràcticament a sobre, fet que ens porta a dubtar de
la hipòtesi plantejada i ens suggereix la seva possible utilitza-
ció en l’àmbit privat. Recordem que, en època romana, les
cases importants, dotades amb grans cisternes, podien ser
autosuficients, i no necessitaven recórrer a les derivacions de

7. Cisterna rectangular del carrer Fluvià. Detall de la concavitat en
el paviment per a la seva neteja.

8. Cisterna rectangular del carrer Fluvià. Banqueta en el mur SO.
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la xarxa hidràulica municipal24. No obstant això, donada la
seva capacitat, i fins que no tinguem nous elements de judici,
ens inclinem per la hipòtesi de cisterna per a distribució d’ai-
gua a la ciutat.

Altres elements de transport d’aigua

Parlarem en aquest apartat, dels elements de transport d’aigua
documentats a la ciutat. Bàsicament són de dos tipus: canalit-
zacions de ceràmica —tubuli— i canonades de plom —fistu-
lae plumbariae—. Segons Vitruvi25, era desaconsellable la
utilització de canonades de plom, ja que es consideraven
«malsanes», però d’altra banda, el plom era un material molt
mal·leable, fet que permetia la seva adaptació a tot tipus de
formes i trajectes, encara que fossin molt complexos. No obs-
tant això, un dels majors inconvenients per a la utilització del
plom, especialment en ciutats petites com Baetulo, era el seu
elevat cost, ja que a la matèria primera s’hi havia d’afegir la
mà d’obra especialitzada per a la seva elaboració, els anome-
nats plumbarii, que construïen les derivacions des de la xarxa
pública26. Per aquesta raó, era més freqüent la utilització de
tubuli per a les canalitzacions públiques. Aquests tubs tenien
un extrem més estret per tal d’encaixar-lo, amb morter de
calç, en el tram següent. Vitruvi recomanava l’ús d’oli per
augmentar la seva impermeabilitat27.

A Badalona està documentat l’ús de canonades de plom tant
en edificis públics com dins l’àmbit privat. A les termes del
subsòl del Museu, i més concretament en la piscina del cal-
darium, queda in situ part de la canonada de plom que li apor-
tava aigua. A més, a les excavacions que s’hi van realitzar els
anys cinquanta, van aparèixer diversos fragments d’aquest
tipus de canalització. També se n’han documentat a la casa
del carrer Lladó: un fragment fora de context, però sens dubte

relacionat amb l’abastament de l’habitatge (Fig. 9) i un petit
fragment trobat in situ, com a desguàs de l’estany d’un peris-
til o jardí.

Quant a les canalitzacions de ceràmica, que habitualment cir-
culaven per terreny de propietat pública, en tenim documen-

9. Canonada de plom. Casa del carrer Lladó.
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tada una d’existent sota un dels cardines més ben coneguts de 
la ciutat (Fig. 10), que està situada paral·lela al col·lector que
passava pel centre del carrer.

Finalment mencionarem una sèrie de construccions que
tenien la funcionalitat de contenir aigua, però sense cap mena
de relació amb l’abastament, ja que es tracta de contenidors
d’aigua tipus piscines, estanys, etc. D’aquesta tipologia se
n’han documentat alguns a la ciutat, però tan sols els relacio-
nats amb les piscines del frigidarium i del caldarium de les
termes poden adscriure’s sens dubte a edificis de tipus públic.
La resta de contenidors d’aigua documentats són d’ús privat,
localitzats a diverses cases. Mencionem la seva existència
perquè evidencien la necessitat d’un subministrament d’aigua
correcte i organitzat a la ciutat.

SISTEMES  D’EVACUACIÓ
D’AIGÜES  DOCUMENTATS
A BAETULO

Un dels avenços més importants de l’enginyeria romana va
ser  resoldre el problema del sanejament de les ciutats, mit-
jançant el sistema de la xarxa de col·lectors, sistema que, en
el fons, seguim utilitzant en l’actualitat27.

Analitzarem, en aquest apartat, la xarxa de col·lectors
públics que coneixem a Baetulo, i també els diversos tipus
de clavegueres de l’àmbit domèstic documentats fins al pre-
sent a la ciutat.

Col·lectors públics

En les campanyes d’excavacions realizades els darrers quin-
ze anys a Badalona, s’han documentat diversos trams de la
xarxa de col·lectors d’evacuació d’aigües de la ciutat, que ens
han permès diferenciar-ne tres tipus bàsics.

El col·lector que amb més freqüència es troba utilitzat en els
carrers de la ciutat, és el fet a base de murs d’opus caementi-
cium de 35/40 cm de gruix i 80/90 cm d’alçada interior, fons
de tegulae de 40 cm d’amplada i coberta de lloses de pedra
(Fig. 11.1). D’aquest tipus se n’han documentat diversos
trams corresponents a tres cardines29.

No obstant això, en una zona propera al fòrum, a la plaça Font
i Cussó, sota un cardo de 8,50 m d’amplada29, es va docu-
mentar l’existència d’un gran col·lector amb els murs fets en
opus caementicium, de 50 cm d’amplada i 1 m d’alçada inte-
rior, fons pla de lloses de pedra de 80 cm d’amplada i cobert10. Canalització de ceràmica. Cardo del carrer Lladó.



amb grans pedres pràcticament sense desbastar (Fig. 11.2).
Fins al present s’ha trobat un sector de 12 m que presenta un
desnivell del 24%, i també s’ha localitzat en dos punt més,
donant lloc a un tram de 24 m. Aquest gran col·lector estaria
relacionat, sens dubte, amb el drenatge de la zona del fòrum
de la ciutat (Fig. 12).

Es coneix un tercer tipus de col·lector de carrer, però tan sols
s’ha documentat en dos carrers, un cardo i un possible decu-
manus 31. La seva característica principal és que té la base feta
amb petits còdols (Fig. 13), mentre que els murs també estan
fets en opus caementicium. Desconeixem la seva alçada inte-
rior i total, ja que va aparèixer arrasat.

Un tema important a assenyalar, i que ja hem mencionat a l’a-
partat dedicat al conducte d’aigua, és el fet que tots els trams de
col·lectors documentats a la ciutat pertanyen a cardines. Tan
sols existeix un cas de col·lector que, d’acord amb la translació
del mòdul urbanístic, quedaria ubicat sota un decumanus, i és
un cas especial, ja que es tracta d’un col·lector que circula sota
un cardo i, en l’arribar a la confluència amb el possible decu-
manus, gira 90º en direcció est, i a més, té un sistema cons -
tructiu diferent de la resta de col·lectors de carrer documentats
a la ciutat, ja que, com hem dit en el paràgraf anterior, la seva
base no és de tegulae sinó feta amb còdols. També hem de
mencionar un petit col·lector a la zona de les termes sota el
Museu, col·lector identificat per Guitart com a pertanyent a un
decumanus secundari32, i un altre trobat recentment a les exca-
vacions del subsòl de la plaça Font i Cussó33, pertanyent a un
carreró d’accés a una casa, carreró que no creiem que s’hagi de
considerar ni tan sols un decumanus secundari.

Aquesta inexistència de col·lectors en els carrers amb una
orientació paral·lela al mar, planteja la qüestió de la destina-
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11. Col·lectors públics. Planta i secció. 1: gran col·lector públic de
la zona del fòrum. 2: col·lector públic més freqüent.

ció de les clavegueres i desguassos dels edificis que obrien als
decumani. Evacuaven les aigües directament a aquests
carrers? Evidentment, el fort pendent dels decumani, des de la
part central cap els límits est i oest de la ciutat, implicaria que
les aigües residuals, seguint el desnivell natural del terreny,



anessin a parar al col·lector del cardo corresponent. La
presència de fonts —no documentades fins al present, però
sens dubte existents— solucionaria el problema de la higiene
ja que, tenint aportació permanent d’aigua, la sobrant aniria a
parar als carrers, netejant-los de manera continuada34.
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12. Gran col·lector públic de la zona del fòrum.
Plaça Font i Cussó.

13. Col·lector públic amb fons de còdols. Carrer Fluvià.



La troballa d’aquests col·lectors pertanyents a cardines de la
ciutat ens ha permès determinar un mòdul que ha ajudat de
manera important a la identificació del traçat urbanístic del
recinte fundacional35. Efectivament, en plantejar la hipòtesi de
distribució urbanística de la ciutat36, un dels elements que va
permetre identificar un mòdul per a les insulae va ser l’e-
xistència de diversos trams de col·lectors. A la part alta,
partíem de la domus (casa) del carrer Lladó, ben delimitada,
que marcava una insula amb una amplada propera als 35 m,
és a dir, un actus. Al nord-est d’aquesta insula, i fins al lloc
d’ubicació de la muralla, hi ha documentats dos col·lectors i
el conducte d’aigües, ja a l’extrem de la ciutat. Aquests tres
elements marcarien tres cardines i, per tant, van permetre
delimitar tres insulae. Els col·lectors també van servir per
determinar una modulació en amplada d’un actus per a les
insulae de la part baixa de la ciutat.

Finalment, i relacionat amb el sistema públic d’evacuació
d’aigües, hem de mencionar la troballa de dos embornals, un
trobat a les excavacions fetes per Font i Cussó els anys 1934-
36 al Clos de la Torre, del qual desconeixem si pertanyia a un
cardo o a un decumanus, i en el qual aparegué la Venus.
L’altre, es va documentar en una excavació d’urgència feta el
1988 al carrer Pujol, a la part alta de la ciutat.

Clavegueres d’àmbit privat

Pel que fa referència al sistema d’evacuació d’aigües de tipus
domèstic, a la ciutat de Baetulo s’han documentat gran quan-
titat  de clavegueres. La majoria d’elles —vint— responen al 
mateix tipus constructiu, és a dir, murs fets d’opus caementi-
cium, fons de tegulae i coberta de lloses de pedra. En menor
quantitat —dues i dues— s’han documentat clavegueres amb
parets fetes amb fragments de teula i fons també de teules, i

altres amb el fons d’ imbrices —teules corbades—. El fet
d’haver-les documentat en excavacions d’urgència, en cales
de dimensions reduïdes, ens impedeix conèixer la destinació
final de la majoria d’aquestes clavegueres domèstiques, és a
dir, si evacuaven les aigües en els col·lectors públics o direc-
tament als carrers. No obstant això, en els casos en què s’han
pogut documentar en extensió, s’ha comprovat que desguas-
saven en els col·lectors.

Com a conclusió podem dir que un dels primers fets que es
desprenen d’aquest treball és l’existència a Baetulo dels dife-
rents tipus de proveïment d’aigua utilitzats en època romana.
Hem de destacar que, en el tema de l’abastament d’aigua pro-
mogut per l’administració municipal, ens inclinem per la cre-
ença que el conducte d’aigua documentat a la part alta, a l’ac-
tual carrer Pujol, no era un col·lector d’aigües residuals sinó
que transportava aigua per als usos de la ciutat, i plantegem el
possible origen d’aquesta aigua, relacionant-lo amb l’aqüe-
ducte modern, situat a la mateixa zona, que fins fa relativa-
ment pocs anys encara travessava el carrer Fluvià.

Quant a la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, hem consta-
tat l’existència de col·lectors en els cardines, carrers amb un
fort pendent cap a mar, a causa de la ubicació topogràfica de
la ciutat, i en canvi, tan sols hem documentat col·lectors en
dos decumani secundaris.
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EVARIST ARNÚS I FERRER:
UN BANQUER BARCELONÍ

AMB PROPIETATS A BADALONA

Evarist Arnús1 és un dels pocs individus de la
gran burgesia barcelonina del segle XIX, el nom del qual pot
resultar familiar a un públic mitjanament culte prou ampli. La
base de la seva relativa popularitat rau en el fet que fos el ban-
quer borsari més important de la Ciutat Comtal des dels anys
1860 fins a la seva mort, activitat que —combinada amb
altres facetes— el va convertir en un dels prohoms de la
Restauració. Tanmateix en la història de Badalona és més
conegut pel palauet amb un magnífic jardí que hi va tenir i
que hom ha intentat d’adquirir per a la ciutat. 

Aquesta propietat és el nucli central de la gran finca que
Arnús va posseir a Badalona i el situà entre els principals pro-
pietaris del municipi. Aquest tipus de vinculació entre
Barcelona i Badalona, és a dir la que establien els burgesos
barcelonins en comprar masos i terres en els termes munici-
pals més propers a Barcelona, tenia ja una llarga tradició
quan, el 1859, Arnús adquirí el badaloní mas Solei. 

Una de les típiques inversions que feien els grans comerciants
barcelonins en el segle XIX —i també abans— era la d’ad-
quirir una bona propietat en el pla de Barcelona, el Baix
Llobregat o el Maresme —ben  a prop de Barcelona—, la
qual cosa responia a diferents finalitats. En primer lloc, l’o-
peració tenia un objectiu econòmic, car era un bé refugi que
es podia oferir com a garantia en cas de demanar un préstec o
de dedicar-se al negoci bancari, i en última instància es podia
vendre si la cosa anava maldada. En segon lloc, la possessió

ÀNGELS SOLÀ I PARERA

Evarist Arnús, 1887 (Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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d’aquest tipus de bé conferia estatus i autoritat, car la seva
propietat era tot un símbol de solidesa econòmica i poder
social. En últim terme, la finca esdevenia el lloc d’estiueig de
la família, on aquesta gaudia dels plaers del camp i de la vida
sana i tranquil·la. Per això, i donat el fort caràcter simbòlic
d’autoritat i estatus que tenia l’immoble, normalment s’hi
feien obres d’embelliment que transformaven les velles
masies en torres envoltades de magnífics jardins. Aquest fou
el cas de ca l’Arnús, a Badalona. 

Menys coneguda, encara que no menys significativa, és la
faceta de filàntrop i mecenes que va desplegar Evarist Arnús,
la primera sobretot a Badalona, al llarg de la seva vida.
Aquestes activitats —l’econòmica, la filantròpica i la de
mecenatge— es complementaven estretament, de manera que
el convertiren en un prohom que assolí, a més a més, una prou
bona parcel·la de poder polític. Potser l’expressió més signi-
ficativa de fins on el portà aquesta suma de poders es troba en
el fet que la família reial visités la finca de Badalona quan es
desplaçà a Catalunya amb motiu de l’Exposició Universal de
Barcelona, el 1888.

Feta aquesta presentació, vegem amb més detall la biografia
d’Arnús, sobretot en el que respecta als seus vincles amb
aquesta població. 

Notes sobre una vida

Evarist Arnús, nat a Barcelona el 1820, era nét d’un notari d’o-
rigen francès i fill d’un comerciant afincat a Barcelona (Andreu
Arnús i Pujol), la mort del qual portà el seu fill a treballar el
1840, un xic prematurament, d’ajudant d’arxiver a
l’Ajuntament de Barcelona. Així, doncs, va estudiar, com
també ho va fer el seu germà Manuel (Tremp 1813-Madrid

1879), que fou un metge destacat en el camp de la hidroteràpia.
El 1846 Evarist fou admès en el cos dels corredors reials de
canvi, és a dir que esdevingué agent de canvi i borsa. Aquesta
era una activitat mercantil de caràcter semipúblic i registral
que, segons que havia establert el codi de comerç del 1829,
només permetia actuar d’intermediari bancari sense poder
intervenir directament en el negoci creditici. La seva activitat
va  discórrer en el que es denomina la banca de serveis.

Quan a partir dels anys 1850 començà a dinamitzar-se el mer-
cat de valors en aparèixer cada cop més societats anònimes,
Arnús orientà part de les seves operacions vers aquest camp
en el qual arribà a destacar notablement2 .

El corretatge fou la via que emprà Arnús per esdevenir ban-
quer borsari, activitat que no se cenyia només a comprar i
vendre accions i deute públic, sinó a assessorar els clients
sobre el mercat de valors i a facilitar-los els mitjans per fer
aquests tipus d’inversions. El banquer borsari també tenia
cura dels valors i vetllava per la bona rendibilitat de la carte-
ra dels seus clients. El prestigi personal, reforçat amb un
patrimoni sòlid, era el principal avalador de les operacions
que feien aquests banquers ja que responien amb el peculi
propi de les possibles pèrdues. En el cas d’Arnús és clarament
perceptible aquesta condició, car el 1891, després de la seva
mort, el seu patrimoni immobiliari representava el 60% dels
actius del negoci borsari que menava, si bé es tractava d’una
conjuntura especial a causa de la crisi que patia llavors la
banca d’Evarist Arnús. S’ignora a quina proporció podia
haver ascendit aquesta fracció de béns quan no existiren tals
circumstàncies.

Per poder vendre paper del deute i accions, a Arnús li conve-
nia projectar-se públicament per tal d’acostar-se a com més
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clients millor. Per això fou un home present en moltes de les
associacions que començaren a proliferar a Barcelona des de
final dels anys 1840. Així, fou membre, per exemple, de
l’Asociación de Amigos de las Bellas Artes. D’altra banda, el
1848 entrà com a soci en el Cercle del Liceu, tant per les
seves afeccions musicals com perquè era un club (de caràcter
extremadament elitista) on fer coneixences i tractes necessa-

ris per al seu negoci. Ramón de San Pedro diu que hi anava
cada dia, i rebia notícies de com anava la borsa mitjançant un
noiet que li portava informació i a través del qual trametia ordres.
Tanmateix aquest no era el millor lloc, ni per a ell ni per a cap
altre corredor, per desplegar la seva activitat borsària. Els calia
un local propi i per això crearen el Casino Mercantil, o Borsí,
constituït el 1860 en gran part gràcies a la intervenció d’Arnús.

Panoràmica de la torre Arnús, des del barri de la riera Canyadó, 1952 (Museu De Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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Al llarg de la seva vida Arnús adquirí un gran nombre de béns
immobles, en diferents punts geogràfics, de vegades fins i tot
més enllà de les terres catalanes. Les compres es concentra-
ren en tres moments i en cert tipus d’operacions. Les començà
amb força els anys 1858-60 amb una sèrie d’adquisicions i
millores a les finques, les quals estaven situades a la ciutat
vella de Barcelona i a Badalona. 

El segon pas es desenrotllà a partir de 1864, quan s’interessà
en la construcció de l’Eixample, tant des del punt de vista de
la inversió en terrenys, com en la construcció d’un palauet per
a residència pròpia. Per últim, en els anys 1880 —i en parti-
cular entre 1882 i 1884, és a dir durant i a continuació de la
febre d’or— culminà les adquisicions i inversions fetes a
Badalona i també en va fer en alguns termes veïns del
Maresme i el Vallès Oriental; a més a més, intervingué de nou
en el negoci immobiliari de l’Eixample barceloní. En aquesta
dècada també adquirí immobles en terres de Lleida, concreta-
ment a Anglesola.

A més a més, Arnús va fer dues altres adquisicions, ben par-
ticulars per cert. El 1884 comprà 1/15 part de les salines
d’Imón i Olmeda, al partit de Sigüenza, Guadalajara.
D’altra banda, des de data desconeguda tenia dues cases a
París en el barri de la borsa. Ramón de San Pedro ja va
mencionar les anades freqüents d’Arnús a París, però res no
feia sospitar que allà tingués uns béns immobles valorats en
1.551.716 pessetes, el 24,8% del valor total del patrimoni
immobiliari quan ell va morir. Aquesta propietat s’ha d’en-
tendre dins el context propi, i és que Arnús tenia una casa
de banca oberta a París on negociava valors espanyols,
sobretot, segurament, deute, però també devia negociar amb
deute francès. A l’igual que en el cas de les cases de
Barcelona, Arnús necessitava garanties immobiliàries a la

capital francesa per tal de crear confiança en ell a fi de poder
obtenir estalvi vers la inversió borsària.

El patrimoni del banquer també incloïa dos altres espais pro-
pis de tota família de l’alta burgesia: el que tenia reservat al
Liceu —una llotja al segon pis i una butaca a platea— i el pan-
teó del cementiri del Poblenou, obra d’Elies Rogent, béns que
no estaven valorats en fer-se l’inventari de la seva fortuna.

El patrimoni immobiliari d’Arnús, ja ho he dit abans, no s’ha
d’entendre com una inversió suntuària o especulativa, sinó
que era la garantia indispensable en què es basava el funcio-
nament de la seva banca. Els béns immobles ascendien al
valor de 6.246.977 pessetes repartides segons que es veu en el
quadre I. 

Quadre I

Propietats immobiliàries d’Evarist Arnús 
l’any del seu òbit (1890)

Localització dels béns Valor en % del patrimoni
pessetes immobiliari

Barcelona: Casc Antic 1.715.502 27,4
Barcelona: Eixample 1.730.437 27,7
Badalona 760.517 12,3
Maresme i Vallès 218.358 3,4
Anglesola (Lleida) 101.125 1,6
Sigüenza (Guadalajara) 127.676 2,0
París 1.551.716 24,8

Fonts: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’inventari dels seus béns
(AHPB3: J.M. Vives i Mendoza, 1891: vol. I, f. 205 i ss.; vol. III, f. 595 i
ss; 1892: vol. III, f. 2010 i ss.)
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Arnús un home clau de la Restauració
L’ascens socioeconòmic d’Arnús en els anys cinquanta i sei-
xanta no deixa lloc a cap dubte, però en aquestes dècades
encara no formava part de la gran burgesia de Barcelona. La
seva influència en el món del gran negoci (ferrocarril, banca,
assegurances, grans operacions immobiliàries) era indubta-
ble, car com a agent borsari era una peça imprescindible per
al bon funcionament de les empreses concebudes com a
societats anònimes.

Tanmateix, malgrat la seva posició i influència, Arnús no
passà a formar part indiscutible de l’elit de la ciutat fins als
anys de la Restauració. Llavors ho va fer formant part del cer-
cle d’Antonio López i López, el santanderí afincat a
Barcelona des del 1856, un dels homes més rics i dels empre-
saris més dinàmics de Barcelona, i també de tot l’estat espa-
nyol. Arnús va estar en totes les societats anònimes que
aquest fundà, i ho féu com un dels principals inversors, però
la seva intervenció en la societat era transitòria, car —com ja
he dit— ell suscrivia accions per vendre-les després als seus
clients. Fou un dels 25 accionistes fundadors del Crédito
Mercantil, creat el 1863, amb l’adquisició de 50.000 accions
que representen el 4% d’aquestes (tots els accionistes van
subscriure’n inicialment el mateix nombre)4. També participà
en la constitució del Banc Hispano-Americà, creat el 1876,
subscrivint accions per valor d’1.877.000 pessetes. Va estar
entre els 15 principals accionistes fundadors de la Compañía
General de Tabacos de Filipinas, el 1883: amb el seu nebot
Manuel Arnús, un dels apoderats del banc Arnús, en aquesta
data posseïen 1.000 accions que representaven l’1,25 % del
total5. Per últim també va participar en la societat de Minas de
Mieres que creà el 1889 Claudi López, el fill del ja difunt
Antonio López, amb 18 accionistes. Amb l’aportació de

250.000 pessetes, s’interessà en el 3,12 % dels 8 milions de
pessetes fundacionals6.

Les estretes relacions que hi havia entre els López —primer
el pare, i després també el fill Claudi— i Arnús van ultrapas-
sar fins i tot el nivell de les relacions professionals, car
Evarist Arnús escollí Claudi López Bru com un dels seus múl-
tiples marmessors7.

Ni en el Sexenni revolucionari, ni abans, Arnús intervingué
en la vida política, però en finalitzar aquest període el seu
nom començà a tenir valor en aquest cercle. Per això, quan en
el tombant dels anys 1873 i 1874 es preparà la Restauració
borbònica, fou un dels 170 homes que entraren en el llistat fet
per Cánovas del Castillo i Duran i Bas per posar en funciona-
ment a Barcelona el nou sistema monàrquic 8. Primer fou
diputat provincial, pel districte de Badalona, per designació
del govern provisional, però més endavant ho fou ja per elec-
ció9. La carrera política d’Arnús donà un salt qualitatiu quan
en els anys 1880 passà a ser senador, primer electe i des del
1887 vitalici. 

Els interessos d’Arnús no tan sols estaven vinculats al cercle
d’Antonio López, sinó al del lobby americà del qual és cert
que  López n’era el cap. Tot i no ser un indià, Arnús formà
part del centenar de representats barcelonins de la “Liga
Nacional”, creada el 1873, promuguda pel Círculo Hispano
Ultramarino contra l’abolició de l’esclavitud a Puerto Rico
prevista pels radicals, el 187210. No tan sols Arnús s’oposà a
aquesta llei, sinó tot el món de la borsa barcelonina, car en el
seu local es va fer un míting en contra de l’abolició. D’allà va
sortir una comissió que presentà les seves queixes al gover-
nador civil. Ignoro, però, quin paper va poder jugar Arnús —
o els seus agents— en tot aquest enrenou. Igualment és des-
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conegut el paper polític que jugà dins del partit liberal en el
qual milità durant la Restauració.

La trajectòria d’Arnús culminà en els anys 1880, tant en els
aspectes més importants de la seva biografia com també en
altres camps. El 1884 fou president de la Casa de la
Maternitat i Expòsits de Barcelona, i el 1887 fou escollit per
ser membre de la Junta de Govern del Banc de Barcelona.
Aquesta denominació, cal entendre-la com el reconeixement
de la seva experiència i protagonisme en el sector bancari.
Òbviament un home així no podia faltar en l’organització de
l’Exposició Internacional de Barcelona de 1888.

L’estel d’Arnús brillava igualment en altres aspectes. Protegit
per l’èxit i la fortuna, desenvolupava a cor què vols el mece-
natge (l’aquarel·lista Alorda, la cantant Barrientos), el col·lec-
cionisme (especialment de rellotges) i protegí la música, car
és així com sembla que cal considerar la seva faceta de pro-
pietari i empresari del Teatre Líric a Barcelona. 

Arnús a Badalona

De 1859 a 1890 Evarist Arnús va anar comprant diferents fin-
ques a Badalona. La primera adquisició fou ja important i, de
fet, constituí l’eix des del qual Arnús creà el seu patrimoni al
Maresme. En aquella primera data adquirí el mas Solei que
comprenia unes quinze mujades de terra i una mina d’aigua que
no es trobava, però, en el seu millor moment11. En els dos anys
següents va comprar dues vinyes més en el terme, que en total
sumaren 4 mujades. El 1864, segons la cartilla valorativa de les
terres del municipi, la finca tenia terres de secà, de regadiu i
també ermes, que produïen cereals i vi. En aquesta mateixa data
la propietat d’Arnús a Badalona ocupava la 25a posició segons
l’íntegre imponible, com pot veure’s en el quadre següent.

Quadre II

Els 25 principals propietaris de Badalona el 1864
(íntegre imponible dels contribuents en rals)

Nom dels
propietaris Veïns de Badalona Forans

Dídac de Moixó 37.237
Josep Ventós 35.798
Joaquim de Mena 35.121
Francesc Pujal 33.168
marquès d’Ayerbe 32.336
Eulàlia Planas 18.774
germans de Joan Coll 16.445
Pau Modolell 16.203
Felip Rosés 15.317
Ignasi de Bassols 14.757
Josep Barriga 13.659
Antoni Renom 12.635
Onofre Bachs 12.562
Francesc Quer 11.437
comte de Solterra 10.429
duc de Solferino 10.204
Gertrudis Banús 9.726
Rafael Sabadell 9.453
Coloma Amigó 8.471
Josep O. Dodero 8.352
baró de Maldà 8.294
Evarist Arnús 7.733

Font: Arxiu Històric Ciutat de Badalona. Cartilla de evaluación, 1864. 
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Amb l’adquisició del mas Solei, Arnús, de fet, entrà ja a for-
mar part de la llista dels principals contribuents de Badalona,
tot i que ell residia a Barcelona, on desenvolupava la seva
activitat de banquer borsari. Compartia aquella posició amb 9
propietaris badalonins, i 12 de forans, bàsicament barcelo -
nins. Entre aquests es troben 5 membres de la noblesa catala-
na —encara que només tres tenien títol— i el descendent d’un
comerciant matriculat del segle XVIII (Bassols). Molt més
interessant, però, és observar la presència de dos coetanis
d’Arnús (els comerciants Francesc Quer i Rafael Sabadell)
que mostren la dimensió de la pràctica que els barcelonins
rics compressin una gran extensió de terres en almenys un
dels pobles pròxims a Barcelona. Com ja he dit en començar
aquest article, el cas d’Arnús —pel que fa a la faceta de pro-
pietari barceloní a Badalona— no és únic.

En els anys 1870 Evarist va comprar més terres a l’antiga
Baetulo, però fou el 1883 quan culminà la configuració d’a-
questa propietat. Aquest any va adquirir tres peces de terra
que totalitzaren 45 mujades de regadiu. Aquest acte de com-
pravenda té una significació especial per la qualitat tant del
comprador com del venedor. Aquest fou Joaquim de Mena,
membre del patriciat barceloní, amb béns a Badalona almenys
des de mitjan segle XIX. A causa dels deutes que tenia acu-
mulats amb hipoteca sobre la finca familiar, Mena es va veure
obligat a vendre’n una part. El preu de venda fou de 177.084
pessetes, però de fet només se’n va quedar unes cinc mil.
Així, doncs, aquí tenim un cas ben clar d’increment patrimo-
nial d’un membre de la burgesia en ascens, i paral·lelament el
d’un membre del vell patriciat barceloní que no podia aturar
el seu descens socioeconòmic12.

La darrera adquisició immobiliària d’Arnús a Badalona data
del 1890, quan va comprar 8 cases al carrer del Pilar, perquè

s´hi edifiqués l’asil de Sant Andreu en record del fill d’aquest
nom que va morir essent un infant. Posteriorment el carrer va
rebre el nom d’Arnús. 

En incrementar-se l’extensió i el valor de les finques, la posi-
ció que la família Arnús ocupava com a gran contribuent en
aquest terme municipal òbviament anà millorant gradual -
ment. Per això el seu nét Gonçal, el 1920, ocupava la desena
posició per la contribució que pagava.

Torre Arnús, 1952 (Fotògraf Josep Cortinas. Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs).
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La importància d’aquestes propietats en la vida social i polí-
tica d’Evarist és indubtable, però no arribaren a constituir el
16 % del valor dels immobles que posseïa en la data del seu
decés. Les cases que tenia a Barcelona assolien el major valor
en aquest capítol (el 55 %) i la que posseïa a París també tenia
un valor superior al computat pels immobles de Badalona i
voltants, tal com pot veure’s en el quadre I.

Els lligams que Evarist Arnús va establir amb Badalona foren
diversos, si bé tots ells derivaven del seu caràcter de gran pro-
pietari badaloní. Així, els càrrecs polítics que Arnús va ocu-
par els va deure —almenys al principi— a aquesta vinculació
que tenia amb Badalona. També a ella es deu que Arnús fes
préstecs a l’Ajuntament (en morir Arnús, aquest li devia
1.479 pessetes), i gràcies a ella també es comprèn que el 1884
Arnús hagués estat nomenat fill adoptiu de la vila. 

L’activitat filantròpica d’Arnús a Badalona va expressar-se
fonamentalment de dues maneres. Una, com un dels defen-
sors del llegat del filàntrop badaloní Vicenç Roca i Pi quan
aquest fou posat en qüestió. L’altra, fou més clara, car es
tractà de la creació de l’asil de Sant Andreu. 

D’altra banda, Arnús va desenvolupar també el mecenatge en
certs esdeveniments badalonins. Costejà l’edició de la histò-
ria de Badalona de mossèn Soler, publicada el 1890, i fundà
una acadèmia de música municipal; per això la banda de
Badalona durant molts anys va portar el nom d’Arnús13 .

La fama de benefactor que tenia Arnús està ben justificada.
Una altra cosa, però, és explicar perquè excel·lí en aquesta
pràctica (tanmateix no és aquí, el lloc de tractar aquest tema).
La reputació que sobre aquest punt es guanyà ja en vida devia
quedar ben refermada quan va morir en vista del munt de lle-

gats que va establir en el seu testament. Ordenà una seixante-
na de donacions que van recaure tant en els familiars més prò-
xims com en criats, masovers i empleats, així com també
afectaren una sèrie d’institucions. Les quantitats oscil·laren
des d’un màxim de 250.000 pessetes a un mínim de 1.000.
Foren set les entitats que van rebre un llegat d’Evarist Arnús,
repartides entre Badalona i Barcelona com pot veure’s en el
quadre III.

Quadre III

Llegats d’Arnús a institucions
(en pessetes)

Destinatari Localitat Quantia

Asil de Sant Andreu Badalona 200.000
Junta de Beneficència Badalona 20.000
Casa de Maternitat i Expòsits Barcelona 20.000
Amics dels Pobres Barcelona 20.000
Germanes de la Caritat Barcelona 20.000
Pobres de la parròquia de 
la Concepció Barcelona 5.000
Obres mateixa parròquia Barcelona 10.000

Font: Testament d’Evarist Arnús. AHPB. Joaquim Nicolau 1891, I, fs. 118-140.

Badalona fou més afavorida per aquests llegats que Barcelona
(220.000 pessetes enfront de 75.000), tot i que un major nom-
bre d’entitats barcelonines van rebre diners d’Arnús.
Aquestes xifres van consagrar la relació d’Arnús amb
Badalona. Tal com era d’esperar, l’Ajuntament d’aquesta vila
va respondre erigint-li un monument, inaugurat el 1895.
Durant moltes dècades, a Badalona, Arnús va continuar
essent un símbol dels valors burgesos i per això no ha d’es-
tranyar ni que el monument fos enderrocat durant la guerra
civil, ni que fos reedificat el 1943. 
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Estàtua de Beethoven al jardí de la torre Arnús, [195?] (Fotògraf:
Josep Cortinas. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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El món del periodisme badaloní s’inicia a la
nostra ciutat de la mà d’algú que no tan sols fou un nom,
Francesc Planas i Casals, sinó que, a més, va esdevenir la per-
sona encarregada d’instaurar una nova forma de coneixement
de la ciutat. Un nou enfoc per difondre allò que estava passant
i fer-ne partícips als altres habitants de la ciutat.

Va ser l’impulsor del periodisme liberal i progressista de
Badalona, i la creació per part d’ell mateix de la primera
impremta tipogràfica va ajudar a fer que d’altres publicacions
veiessin la llum i donessin inici als orígens del periodisme
local de casa nostra.

Aspectes biogràfics 
i itinerari professional
Francesc d’Assís Planas i Casals, el primer periodista bada-
loní, va néixer el 25 de juny de 1845. Fill d’un modest indus-
trial de Badalona, va quedar orfe de pare i mare essent pràc-
ticament un nen.

Va rebre l’educació bàsica elemental, i ingressà de molt jove
en una casa de comerç a Barcelona, on va treballar una llarga
temporada com a auxiliar d’escriptori. A posteriori, va acon-
seguir una plaça a l’oficina del Ferrocarril del Nord de

Barcelona, a través del cap de l’estació que era, alhora, el seu
oncle, Jaume Rosés.

Planas i Casals va casar-se amb Àngela Carreté Claret, cosi-
na de l’avui Sant Antoni Maria Claret. Un cop casat, va aban-
donar la feina al ferrocarril i obrí el seu propi negoci: una
xocolateria a la plaça Nova de Barcelona, on va residir un
breu període de temps, fins que més tard tornà a Badalona.

En la seva joventut va allistar-se al partit progressista, essent
un fervent admirador del general Espartero i del general Prim,
amb els quals va mantenir una gran amistat. De la mateixa
manera, va tenir una relació molt afectiva amb polítics com el
Marquès de Mont-roig o amb el banquer Evarist Arnús, i amb
literats com Víctor Balaguer —amb el qual va escriure a La
Crònica de Catalunya— o Frederic Soler, Pitarra.

El seu interès per les lletres i el periodisme el va  portar a
escriure a La Crònica de Catalunya, un diari de tendència libe-
ral fundat pel ja esmentat Víctor Balaguer. En aquest periòdic
barceloní, Planas i Casals escrivia anualment una glossa dedi-
cada al general Baldomero Espartero amb motiu del seu sant.

El 6 de desembre de 1868, Francesc d’Assís Planas i Casals
va publicar el primer setmanari badaloní, El Eco de

CAROLA BARRIGA I MORELL, ELENA LÓPEZ DIEZ

FRANCESC PLANAS I CASALS (1845-1911)
EL PRIMER PERIODISTA BADALONÍ
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Badalona, dedicat incondicionalment a la defensa dels inte-
ressos de la població. Aquest setmanari, però, va deixar de
publicar-se el 18 d’abril de 1869, i no tornaria a reaparèixer
fins l’octubre de 1878.

L’admiració que professava per Baldomero Espartero va por-
tar Planas i Casals a viatjar fins a Logronyo per tal de per -
suadir el Príncep de Bergara que acceptés la corona
d’Espanya. El periodista badaloní va fracassar en el seu intent

Carta del general Baldomero Espartero a Francesc Planas i Casals, 1866. (Arxiu Històric Ciutat de Badalona).
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i, sense desertar de les files progressistes, va continuar ocu-
pant-se del seu setmanari.

El 1869, les seves relacions amb José Zorrilla permeteren que
aquest poeta i dramaturg autoritzés que el seu nom fos donat al
teatre que aleshores es construïa a Badalona, i més endavant
també va aconseguir que Zorrilla visités dues vegades la ciutat.

Entre els diversos càrrecs públics que va exercir, trobem els
de regidor de l’Ajuntament de Badalona i el de dipositari dels
fons comunals de la ciutat. Posseïa els títols de Caballero y
Comendador de la real y distinguida Orden de Isabel la
Católica, així com d’altres títols de diferents societats: obre-
res, ateneus populars etc.

Fou ell mateix, Planas i Casals, el primer instaurador dels Jocs
Florals celebrats a Badalona, que varen tenir lloc des de l’any
1878 fins al 1884, i que reberen el nom de Certámenes
Literarios. En aquesta festa de les lletres van participar alguns
dels millors poetes i escriptors catalans de l’època, com Frederic
Soler (Pitarra), Joan Maragall o Antoni Bori i Fontestà.

El fundador de El Eco de Badalona va establir també la pri-
mera impremta badalonina, situada en inaugurar-se, al carrer
de la Creu, 45 i més endavant al carrer de Mar, 15.

Víctima d’una greu malaltia —que va patir durant els darrers
anys de la seva vida— Francesc Planas i Casals va morir a
Badalona el 15 de gener de 1911.

Quaranta anys després de la seva mort, el 1950, l’Ajuntament
badaloní, recollint un suggeriment de la Revista de Badalona,
va acordar donar el nom de Francesc Planas i Casals a un
carrer típic de la ciutat, el carrer del Sol.

«Fou una vida de treball honrat, la del senyor Planas. Sincer i
lleial amic; home d’idees clares que traspuava en els seus
escrits d’estil senzill, quelcom picaresc alguna volta, sugges-
tiu en d’altres, però sempre ingenu i discret». És així com el
definia Josep M. Cuyàs i Tolosa en la seva Història de
Badalona1.

Apunts sobre el seu itinerari periodístic

Planas i Casals va destacar principalment per ser el fundador
i director del primer setmanari badaloní, El Eco de Badalona.
Fou en aquesta publicació on desenvolupà pràcticament tota
la seva carrera professional.

La primera incursió en el món del periodisme va tenir lloc
durant la seva joventut en el marc de La Crònica de
Catalunya i de la mà de Víctor Balaguer. Les seves primeres
línies en aquest diari foren una glossa dedicada al general
Espartero amb motiu del seu sant.

A part de La Crònica de Catalunya, es desconeix que Planas
i Casals escrivís en cap altre publicació que no fos El Eco de
Badalona. De fet fou allí on desenvolupà tota la seva tasca
periodística, com a fundador, director i redactor d’aquesta
publicació badalonina. Un setmanari que va viure dues èpo-
ques: 1868-1869 i posteriorment de 1878 a 1936, per bé que
des del 1911, amb la mort de Planas i Casals, va quedar en
mans del seu fill.

A grans trets el seu periodisme es va caracteritzar per ser
objectiu i independent, però aviat es va veure mediatitzat per
la seva pròpia ideologia. Aquell que fou considerat el primer
periodista badaloní redactava gran part dels escrits de la seva
publicació, sovint sota el pseudònim de Guzmán.
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Les seves peces més destacables foren els editorials de la pri-
mera pàgina del diari i els articles d’opinió que mostraven una
ideologia amb trets crítics.

Planas i Casals no tan sols fou periodista i fundador del primer
setmanari local, sinó que, a més, va introduir-se al món de la
indústria tipogràfica quan va crear la primera impremta de
Badalona, de la qual van sorgir publicacions periòdiques com
El Guerrero, El Crit d’Espanya o la Gotllera de Badalona.

El Eco de Badalona

Aquesta publicació més que centenària va veure la llum per
primer cop el dia 6 de desembre de 1868. Aquest fou el pri-

mer setmanari que va sorgir a la ciutat de la mà del seu fun-
dador i director Francesc Planas i Casals.

Sota el títol de El Eco de Badalona, aquest setmanari de
només quatre pàgines s’anunciava com a Periódico semanal,
instructivo, satírico y de intereses morales y materiales . El
periòdic de Planas i Casals volia ser la veu d’una ciutat.
Redactat pel propi Planas, admetia tota mena de col·labora-
dors, cadascun dels quals es responsabilitzava de les seves
pròpies opinions.

En la seva primera aparició, el diari es dirigeix als badalonins
per tal d’explicar-los la importància de Badalona a nivell català
i la necessitat que aquesta ciutat té de comptar amb una publi-
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cació pròpia, i que havia de ser indispensablement El Eco. El
setmanari va aparèixer en un moment en què s’havien de cele-
brar comicis al Consistori municipal. Aquest fet va comportar
que el mateix director, sota el pseudònim de Guzmán, demanés
als badalonins d’una forma molt doctrinària i moralitzant una
actuació responsable i conscient davant les urnes.

La redacció d’aquest setmanari contenia, de forma habitual,
una secció d’opinió marcada eminentment pels articles-edito-
rials de Francesc Planas i Casals. D’altra banda s’hi afegien
articles d’opinió o de literatura —molts poetes i compositors
literaris locals aprofitaven els espais del peròdic per publicar
les seves composicions—. El periòdic també incloïa una sec-
ció basada en la crònica de successos local i la crònica de
societat, on es publicaven, setmana darrere setmana, les estre-
nes dels teatres badalonins.

L’objectiu d’El Eco era, segons el propi Planas i Casals, la de
defensar i al mateix temps difondre els interessos de la pròpia
ciutat, tant morals com materials, amb una tendència marca-
dament liberal.

El Eco de Badalona no va tenir una vida gaire fàcil. De fet, el
16 de març de 1869 hagué de desaparèixer a causa de les difi-
cultats econòmiques. Planas i Casals es queixava aleshores
del fet que una ciutat com Badalona, amb més de 16.000 habi-
tants, no fos  capaç de mantenir una publicació periòdica. I
també estava furiós en veure que d’aquests 16.000, només
una setantena eren subscriptors del diari local.

El Eco va retornar l’any 1878. Encara que ara hi havia una
diferència: Planas no tan sols l’escrivia, sinó que ell mateix
havia creat una impremta i El Eco ja era publicat a la pròpia
ciutat.

En aquesta segona època el periòdic va seguir la mateixa línia
editorial. Era molt crític amb la política, i continuava intro-

Francesc Planas i Casals.
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duint la crònica social i els successos. N’havia canviat, però,
el subtítol, que ara es declarava: Periódico semanal, político,
instructivo, de avisos y anuncios. Defensor de los intereses
morales i materiales de esta villa. A partir d’aleshores El Eco
ja no deixaria de publicar-se fins al període de la guerra civil
espanyola (1936-39).

A la mort de Francesc Planas, l’any 1911, el setmanari passà
a mans del seu fill Antoni de P. Planas i Carreté, que el va diri-
gir fins a l’arribada de la guerra civil espanyola el 1936.

L’any 1963 serà Antoni Planas Viscarri, nét del primer i fill
del segon, qui prendrà la direcció del periòdic. El setmanari
va ser rebatejat amb el nom d’Eco Badalonés. La mort de
Planas Viscarri, l’any 1994, juntament amb les dificultats
econòmiques que patia la publicació des de feia temps, van
propiciar la seva desaparició al gener de 1995.

Llenguatge i estil

L’estil periodístic de Planas i Casals destaca per una sintaxi
complexa, amb oracions molt llargues i amb un escàs ús dels
punts. Es tracta d’una sintaxi en la qual frases llarguíssimes es
van encadenant com si es tractés d’un discurs oral. L’es -
tructura dels escrits és, en molts casos, desordenada i sovint
escriu tot un text seguit sense dividir-lo en paràgrafs. 

L’autor fa ús d’un llenguatge culte, encara que també és fàcil
trobar recursos propis d’un registre més vulgar, com per
exemple, frases fetes. La riquesa del lèxic és notable i desta-
ca la utilització d’adjectius que expressen grandiloqüència i
que donen als seus escrits un matís de subjectivitat. 

Cal destacar la intensitat expressiva en certs moments, però

sempre buscant la plena comunicació amb el lector. El seu
llenguatge és apassionat i sovint apel·la als sentiments per tal
d’arribar als seus lectors amb més facilitat. 

L’estil de Planas i Casals es caracteritza per l’ús de recursos
estilístics que donen als seus escrits un to hiperbòlic i retòric.
Són freqüents les exclamacions, les interrogacions retòriques,
les repeticions i les metàfores. Tots aquests recursos tenen
l’objectiu que els seus articles actuïn com a revulsiu. Pretén
treure els lectors d’una posició passiva i fer-los reaccionar
davant la realitat que ell els presenta. Deduïm que l’ús d’a-
quests recursos estilístics respon també al desig del periodis-
ta d’apropar-se a un estil i a un llenguatge literari.

En la majoria de les seves peces Planas i Casals utilitza un
llenguatge prescriptiu. Destaquen les oracions imperatives,
les disposicions i els preceptes, com per exemple: «¡A las
urnas!, compatricios, acudamos todos a la lid electoral!»2.

El periodisme de Planas és doctrinari i instructiu. Els seus
articles són majoritàriament polítics. Molts tenen  forma de
sermons moralistes que s’adrecen a un públic al qual intenta
educar i persuadir de com actuar davant la situació política
del moment.

Sovint els seus articles són analítics. L’estructura de les
peces acostuma a ser aparentment senzilla i analitza la situa-
ció política del moment, expressa la seva opinió i reflexió al
respecte i explica el que cal fer o no davant la qüestió plan-
tejada.

El to dels seus articles és molt exaltat, populista i fins i tot
provocatiu. És per això que sovint utilitza un llenguatge
hiperbòlic i exagerat. Aquest to decidit, característic de
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progressista, 1854-1856. Com hem vist, la confiança de Planas
i Casals vers aquest dirigent polític farà que, fins i tot, viatgi a
Logronyo per tal de convèncer Espartero perquè accepti la
corona i  continuï al poder.

La major part dels articles de Planas i Casals giren entorn del
desig d’una Espanya unida i pròspera, i d’un govern compe-
tent i honrat. Des del punt de vista social i polític, el perio -
dista badaloní denuncia injustícies i abusos concrets d’un
poder que ha portat el país a un estat, segons ell, deplorable.
I en aquest pla s’entrellaça sempre un enfoc ètic. Planas i
Casals és un gran moralista. La defensa de les llibertats, de la
honradesa, de la veritat, de la rectitud, de la justícia, etc són
elements constants de la seva obra periodística. 

Planas i Casals intentarà educar l’opinió de la població.
Pretendrà fer dels badalonins una societat conseqüent amb les
seves decisions i exigent amb els seus governants. Són
freqüents els articles editorialistes en què expressa la voluntat
que els ciutadans s’impliquin en la vida pública i adquireixin
una certa cultura política. El to dels seus articles és demagò-
gic, instructiu i, en alguns casos, imperatiu, amb la finalitat de
mobilitzar els lectors. Ho comprovem en frases com: «A las
urnas!, compatricios, acudamos todos, acudamos todos a la
lid electoral!»3 o «Votad, pero votad sólo a hombres dignos
que hayan siempre proclamado de hecho y derecho las sacro-
santas aspiraciones que acaban de salir triunfantes»4.

Planas defensarà per damunt de tot els interessos i la unitat
d’una Espanya oberta i competitiva. Crític amb el poder i amb
els governants, Planas i Casals lloarà i reclamarà conceptes de
rectitud i honor en l’escena política. 

Contrari al moderantisme espanyol imperant en aquells

Planas i Casals, cal relacionar-lo amb la seva personalitat
impulsiva, entusiasta i obstinada.

Pel que fa a l’ortografia, es pot dir que és poc correcte. No
obstant això, cal considerar que el periodista badaloní va rebre
una educació molt elemental i que va ser un autodidacte del
periodisme.

En conclusió, un estil prou aconseguit, que formalment pot
semblar complex, però que amaga unes idees senzilles.
L’autor s’adreça a un sector de la població culte, però en els
seus escrits s’entreveu el desig que té de poder arribar a tots
els badalonins. 

Un periodisme liberal i compromès

Francesc Planas i Casals va fer del periodisme la veu on posar
de manifest els seus ideals i les línies del seu pensament.
Monàrquic liberal, defensor de les llibertats democràtiques i
amant d’una Espanya unida, va difondre el seu pensament
polític a través de les pàgines d’El Eco de Badalona.

Els personatges i fets reflectits a les pàgines d’El Eco consti-
tueixen un mosaic de la vida política espanyola de l’època. El
primer setmanari de Badalona neix en un període d’agitació
política i social —revolució de setembre del 1868, caiguda
d’Isabel II—, que desembocarà en la Constitució de 1869 en
una etapa de plena eufòria liberal i de vigència de totes les lli-
bertats polítiques (llibertat de premsa, de reunió, d’associació,
sufragi universal...).

El Eco de Badalona, sobretot en la seva primera època, va ser
l’òrgan dels liberals de la ciutat, majoritàriament identificats
amb el general Espartero, president del govern durant el bienni



moments,  Planas  es declara plenament satisfet per la revolu-
ció de setembre del 1868 i per la caiguda de la reina Isabel II.
El seu exacerbat patriotisme fa que es negui rotundament a
acceptar que un rei estranger pugui ocupar el tron espanyol.
Es declara monàrquic, però prefereix una república governa-
da per un espanyol, que una monarquia dirigida per un rei
forà. Detesta profundament els Borbons i considera que han
estat una nissaga opresora i deshonrosa per al poble espanyol. 

Reproduïm aquí un paràgraf prou significatiu de la seva postu-
ra davant l’elecció del futur rei d’Espanya: «Nosotros somos
monárquicos proclamados por la revolución, es una gran ver-
dad, pero no lo deja de ser menos cierto el que, si por un puña-
do de oro que rechazamos, (y sin un puñado de oro) se nos quie-
ra imponer un Rey, y este es Borbón, preferimos antes una y mil
veces la República, Borbón: ¡Nunca, jamás!...!»5.

L’amor i la veneració per la nació espanyola fan que Planas i
Casals cregui que el patriotisme és el sentiment que ha d’aju-
dar els espanyols a superar tots els seus problemes polítics.
Un reflex clar del seu  patriotisme exaltat el podem veure en
la frase següent: «Seamos españoles ante todo, y dignos de
nuestra madre patria»6.

Amb el pas del temps, Planas i Casals va anar evolucionant
cap a postures cada cop més conservadores. Aquest fet queda
palès a les eleccions municipals del 1897, quan Planas donarà
el seu suport al candidat conservador Joaquim Palay.

La seva preocupació per la situació política, econòmica i
social del país fa que constantment Planas doni mostres del
seu inconformisme davant el context que l’envolta; un incon-
formisme llunyà de l’escepticisme i molt proper a la con -
fiança en la capacitat de superació de les persones.

NOTES:

1 .CUYÀS I TOLOSA, Josep M. Història de Badalona, Vol. III, Badalona:
Gráficas Duran, 1977, pàg 215.

2 .«A las urnas!». A El Eco de Badalona, núm. 7, 17 de gener de 1869.

3 .«¡A las urnas!». A El Eco de Badalona,  núm. 7, 17 de gener de 1869.

4 .«A los electores». A El Eco de Badalona, núm. 1, 6 de desembre de 1868. 

5 .«La solución en el patriotismo». A El Eco de Badalona, núm. 16, 21 de
març de 1869.

6 .«La solución en el patriotismo». A El Eco de Badalona, núm. 16. 21 de
març de 1869. 

BIBLIOGRAFIA
CUYÀS I TOLOSA, Josep M. Història de Badalona. Badalona: Gráficas
Duran, 1977.

GARCÍA PONS, Enrique. Historia de la prensa badalonesa . Badalona:
Ajuntament de Badalona, [1977].

GIVANEL I MAS, Joan. Bibliografia Catalana. Premsa, materials aple-
gats per Joan Givanel. Barcelona: Altés, Vol I, 1931; vols. II i III, 1937.

TORRENT, Joan, i TASIS, Rafael. Història de la premsa catalana. Vols. I
i II, Barcelona: Bruguera, 1966.

PREMSA LOCAL:

Eco de Badalona, diferents exemplars.

Revista de Badalona, núm. 458, 24 juny 1950.

40



41

Contextualització històrica:
la implantació del tradicionalisme 
a Badalona (1900-1936)

En el marc d’una ciutat industrial immersa en un procés de
transformació social i econòmica, com Badalona a l’inici de
segle, els carlins locals es trobaven implantats dins la comu-
nitat tradicional de la població. L’ideari tradicionalista
abraçava una minoritària però heterogènia representació
interclassista, que es distingia a la ciutat per la seva beateria i
zel religiós enfront la construcció d’una moderna societat
civil, democràtica i secularitzada. A fi de resoldre la «qüestió
social», es mostraren ferms partidaris de mesures paternalis-
tes i de la restitució dels gremis, i els seus àmbits d’actuació
en aquest sentit es van concretar en la participació i la pro-
tecció de societats, germandats i montepios obrers. 

A partir de 1909 i fins 1936, excepte un parèntesi en els anys
vint, els tradicionalistes aconseguiren entrar a l’Ajuntament i
col·laborar com a minoria dins de la «Candidatura badaloni-
na» impulsada per la Lliga. El conservadurisme local repre-
sentat hegemònicament per la Lliga Regionalista trobà en el
tradicionalisme un grup minoritari, però intransigent, en favor
de la preservació dels interessos morals i materials de la
col·lectivitat catòlica i tradicional badalonina. L’objectiu
comú d’aquestes aliances electorals era barrar el pas a l’avanç

de les modernes forces reformistes i revolucionàries, mani-
festacions que els tradicionalistes consideraven sorgides de la
laxitud del sistema liberal.

En la vida associativa i cultural, també comptaren amb un cert
reconeixement entre els catòlics i les persones de dretes de la
ciutat, producte d’activitats liricoteatrals en el seu Cercle, El
Loredán (nom que evocava el palau venecià on Carles VII
vivia exiliat), i la participació organitzativa i artística, a títol
individual, en el Centre Nostra Senyora de Montserrat i el
Círcol Catòlic (representacions teatrals, Jocs Florals).

Des de diverses cròniques en la premsa tradicionalista refe-
rents als actes de la Comunió a Badalona, es destacava la con-
nivència en el moviment d’obrers i de «senyors», tot i que els
quadres directius sempre els detentaren diferents hisendats i
propietaris benestants, metges, advocats i comerciants 1.
Aquesta elite de dirigents locals conduí en tot moment el
procés de reorganització i l’existència política del tradiciona-
lisme a Badalona, i va aconseguir canalitzar una sèrie de plan-
tejaments religiosopolítics i de rectes intencions socials, que
es vincularen al record mític de les guerres civils i de la
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comunitat tradicional. Les pugnes personalistes entre els diri-
gents portaren a l’escissió mellista (nom que prenen els segui-
dors de Vázquez de Mella) el 1919, i això va fer que es frag-
mentés durant uns anys la representació del tradicionalisme a
la ciutat. Finalment la Segona República oferí la possibilitat
d’unificar esforços capitalitzant els guanys d’una política
reaccionària, malgrat que el 1933 la pugna interna pels
càrrecs impulsà a José M. Parés a sortir de la Comunió i orga-
nitzar un petit grupuscle feixista.

Numèricament els carlins badalonins, des de 1910 en què s’a-
conseguí assentar definitivament una Joventut Tradicionalista
local fins a l’etapa de l’escissió, mobilitzaren prop d’un cente-
nar de correlegionaris badalonins. El 1932, producte de la reo-
bertura del Cercle, la militància rebrotà, fruit de la radicalitza-
ció contra la República, i va arribar al voltant d’unes duescen-
tes persones fins al 19 de juliol de 1936. Diverses qüestions,
però, destacaren als tradicionalistes dins de la vida quotidiana a
la ciutat: el pes social de personalitats acomodades que seguien
l’ideari carlí (el Duc de Solferino, Ignasi de Ventós Mir, Magín
Planas, Magín Camins, Lluís Bosch, Josep Codina...); la res-
pectabilitat social i el catolicisme exemplar dels correlegionaris;
l’estricta observança, en tots els àmbits d’actuació, dels valors
tradicionalistes enfront del laïcisme, les idees progressistes i la
lluita sindical; la fidelitat a la nissaga familiar carlina (els Nadal,
Campmany, Xicart, Martí, Oliveres, Torrents...). Altres aspectes
notoris eren l’activisme catòlic en diferents associacions devo-
tes i en el Círcol Catòlic, i la relació amb els eclesiàstics, que els
permetia confraternitzar amb el catolicisme conservador identi-
ficatiu de la majoria de fidels badalonins. Uns darrers elements
que els donaven protagonisme foren la participació com a opció
política en candidatures municipals «d’ordre» i l’afiliació de
nombrosos carlins al Sindicat Lliure, que els portà a participar
en el pistolerisme contra el Sindicat Únic.

En l’aspecte polític intern, els tradicionalistes badalonins,
arran de l’escissió mellista, se separaren entre jaumins (legi-
timistes) i mellistes. Aquests darrers es decantaren per seguir
un grup de poder influent en l’organització local: el canonge
integrista José Montagut, el terratinent Ignasi de Ventós Mir,
que s’encarregava de fer front als dèficits d’El Loredán, i
Ildefonso Cebriano, Antoni Trias i Joan Galtés. Els mellistes
crearen un setmanari propi, Monarquía Cristiana (1919-
1921, 1923), on defensaren la creació d’una plataforma de
poder a l’entorn de la Unión Monárquica Nacional; per con-
tra els jaumins es reorganitzaren fora del Cercle
Tradicionalista i, mitjançant diverses polèmiques contra la
fracció rival, en el seu setmanari El Crit d’Espanya (1920-
1921) i posteriorment Crit de Pàtria (1921-1922), aconse-
guiren desprestigiar-los com a producte del caràcter de l’a-
liança amb la UMN. Part de la militància retornà al jaumis-
me, mentre que els caps mellistes col·laboraren amb la UMN
i posteriorment amb la Unión Patriótica en temps de la
Dictadura de Primo de Rivera. Aquests anys El Loredán restà
gairabé inactiu i fou tancat per la Dictadura, fins que el
triomf de la República i la unió del carlisme amb les bran-
ques escindides, integristes i mellistes el 1931, renovà l’em-
penta de l’organització. Al maig de 1932 el Centre
Tradicionalista reobrí les  portes, i es va aconseguir cohesio-
nar la militància mitjançant posicionaments reaccionaris
contra la legalitat republicana i les forces progressistes i
revolucionàries. Un exponent de la reorganització i l’hostili-
tat contra la República fou el setmanari local Alerta! (1935-
1936); aquesta línia bel·ligerant desembocà en la implicació
del Requetè badaloní en la conspiració i en l’aixecament
militar del 19 de juliol de 1936 a Barcelona2. De la trentena
de requetès badalonins convocats per donar suport als plans
militars, tan sols cinc es presentaren i d’aquests, quatre
només arribaren a les Casernes de Sant Andreu.
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Les bases de l’organització a la ciutat
(1900-1907)

La culminació de les pugnes i escissions internes del carlisme
a l’entorn dels plans conspiratius contra l’Estat després de la
crisi de 1898, es plasmà en els fets del 28 d’octubre de 1900
a Badalona3 i d’altres localitats catalanes. Una partida d’una
trentena de carlins, comandats per Josep Torrents, un jove sol-
dat repatriat de Cuba i fill d’uns masovers de Badalona, al crit
de «Viva Carlos VII!», entrà a la ciutat de Badalona amb la
intenció d’assaltar els edificis públics. Després d’un nodrit
tiroteig amb les forces d’ordre, la mort de Torrents precipità
la fugida dels carlins a les muntanyes properes. També el
mateix dia —tot i la descoberta dels plans conspiratius i les
detencions, des del dia 27, dels caps insurrectes— cinc parti-
des més s’alçaren en diferents punts geogràfics catalans.

Aquests fets comportaren una repressió generalitzada a tot
l’Estat sobre l’organització carlina, sense que signifiqués,
però, la desaparició com a moviment social del tradicionalis-
me. A Badalona es clausurà el Centre Tradicionalista i la
Junta local deixà de funcionar.

Paral·lelament als assumptes directament relacionats amb la
Comunió, significats tradicionalistes badalonins eren socis a
començaments de segle, del Círcol Catòlic, sense perjudici
d’ocupar càrrecs directius i participar en les activitats, com
ara les col·laboracions en la redacció d’ El Rossinyol.
Setmanari catolich regionalista,  des de 1903. Un darrer
àmbit de la seves activitats privades es concretà en les
Germandats d’Oficis i les associacions devotes parroquials. 

Com a reflex de l’antiliberalisme i el conservadurisme catòlic

—no integrisme— regnant a l’inici de segle entre l’ambient
dels fidels badalonins, va recaure en el tradicionalista Miquel
Serret la presidència del Círcol Catòlic i la direcció del set-
manari El Rossinyol. Articulistes com el mateix Serret i alho-
ra membres distingits del Círcol, destacaren els tradicionalis-
tes Ramon Niubó i Faustí Nadal. A les acaballes de 1903, a fi
que les classes benestants, socialment devotes i conservado-
res de la ciutat, que s’integrarien el 1905 en la Lliga, contro-

Juan Vázquez de Mella i Fanjul (Monarquía Cristiana, núm. 52,
4-VI-1921).
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lessin la creixent mobilització social popular, es portà a terme
la constitució del Centre Nostra Senyora de Montserrat,
societat paternalista-benèfica destinada en primera instància
als obrers. L’entitat comptà amb la col·laboració dels tradi-
cionalistes, interessats també a retenir el domini dels propie-
taris sobre la població; la iniciativa, però, no resultà popular
entre els obrers, els quals, en vistes de les dificultats creixents
en les condicions de treball, optaren progressivament cap a
l’organització de sindicats propis.

La reorganització del moviment a Badalona estigué directa-
ment relacionada amb la participació com a candidat per
Barcelona en les eleccions a Corts de Vázquez de Mella, el
1903. Mella, de nou emergent en la direcció carlista després

d’anteriors topades amb el pretendent Carles VII (a causa dels
plans d’aixecament el 1898), despertà altra vegada l’entusias-
me i l’activisme tradicionalista. El míting en el Parc de la
Salut (17 de maig de 1903) aplegà gran nombre de persones,
entre elles un grup de badalonins i una comissió tradiciona-
lista de la ciutat que assistí al banquet posterior. Els mesos
següents la Joventut Carlista de Barcelona reimpulsà l’orga-
nització i propaganda tradicionalista en els pobles i ciutats
propers a la capital, i es va celebrar un míting al Teatre
Zorrilla de Badalona el 8 de setembre, on ocuparen la pre -
sidència i participaren entre altres persones, els tradicionalis-
tes badalonins Lluís Bosch, Ramon Niubó i Faustí Nadal. A
finals d’any, l’extensió propagandística mobilitzà ja conjunta-
ment nombroses poblacions catalanes, com el míting de
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Tordera al desembre, on intervingueren diverses representa-
cions locals, entre elles les de Badalona, Santa Coloma,
Mataró...

La Junta Tradicionalista de Badalona, constituïda arran del
procés reorganitzatiu regional de 1903, celebrà un banquet el
6 de gener de 1904, commemorant la festivitat pròpia del dia
de la Monarquia Tradicional4. Veterans i joves carlins badalo-
nins celebraren l’acte d’afirmació «junts per les mateixes
aspiracions i afectes», en un banquet a la Fonda Espanya. La
crònica de El Correo Catalán va destacar els senyors Faustí
Nadal, Miquel Serret, Ramon Niubó, Agustí Vilarnau i el
reverend Josep Capella, així com representants de la Joventut
Carlista de Barcelona. L’acte fou aprofitat per anunciar els
treballs organitzatius d’una Junta local de la Joventut a
Badalona i es donà per acabat en enviar-se un telegrama al

secretari del pretendent: «Sacanell-Palacio Loredán-Venecia.
Carlistas de Badalona reunidos fraternal banquete celebrando
festividad santos Reyes saludan esperando órdenes Señor. -
Cerdà-Vilarnau-Niubó-Nadal.»

Dies més tard en les pàgines de El Correo Catalán, el telegra-
ma era agraït des de Venècia, alhora que es reconeixia la presèn-
cia a Badalona de la Comunió. El calendari festiu tradicionalis-
ta es repetí al llarg dels anys donant oportunitat a una sèrie de
trobades regulars, puntualment recollides en la secció «Ecos
Carlistas», del diari El Correo Catalán: el dia de la Monarquia
Tradicional (el dia de Reis), pels voltants del 10 de març, el dia
de la Festa dels Màrtirs de la Tradició, en què se celebrava una
missa a l’església de Santa Maria i un romiatge a Montalegre
(lloc on es produïren el 1869 els afussellaments de can
Llombart5); les onomàstiques de don Jaume i de don Carles...
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Les notíces de premsa respecte als actes destacaven princi-
palment el caràcter interclassista dels assistents, com al cos-
tat dels prohoms també «abundava l’element obrer»; i
després de relatar la tradicional vetllada «político-literària-
musical», feien esment dels arrauxats brindis o discursos
pronunciats, després dels quals s’acabaven les celebracions
pacíficament.

L’activitat tradicionalista local, però, no superà el caràcter
testimonial com a opció política i social, tan sols les mobilit-
zacions del conjunt de catòlics en protesta contra la llei
d’Associacions (1907) permeteren un cert protagonisme de
l’activisme tradicionalista. El triomf de Solidaritat Catalana
en les eleccions de 1907 serví de plataforma per impulsar la
pervivència del moviment a nivell català, oferint la possibili-
tat de participar amb certa representativitat en els esdeveni-
ments polítics del moment. L’èxit electoral i la capitalització
de l’oposició a la legislació laïcista renovaren els treballs pro-
pagandístics i l’extensió de la Comunió a nous àmbits d’in-
fluència, com els barris obrers de la capital.

La Junta local de Badalona, el 13 d’octubre de 1907, aprovà
el reglament per constituir un Centre Tradicionalista, i es va
escollir una Junta Directiva presidida per Agustí Vilarnau,
amb Miquel Serret com a sotspresident, Lluís Bosch com a
tresorer i  Ramón Niubó com a secretari, mentre que altres
càrrecs eren ocupats per Josep Codina, Josep Vila... En les
primeres activitats programades sobresortia la creació d’una
Coral, dependent de la secció de Propaganda, evidenciant-se
com eren de secundàries la construcció i difusió de propostes
polítiques o cíviques dels carlins més enllà dels seus valors
inalterables. El dia 20 del mateix mes obria les portes la
societat tradicionalista El Loredán, domiciliada al carrer Lleó
núms. 64 i 66.

El Cercle Catòlic Tradicionalista El
Loredán. Primera etapa d’activitat
(1907-1919)

La festivitat tradicionalista de Sant Carles, en honor de Carles
V i la branca legitimista, fou la primera celebració un cop el
Cercle s’hagué inaugurat, però la jornada se celebrà a l’esglé-
sia de Santa Maria amb prèdica del Dr. José Montagut, i amb
una vetllada (després d’un banquet privat a casa de Vilarnau)
al teatre del Centre Nostra Senyora de Montserrat, aprofitant
llocs convivencials de la comunitat catòlica per obtenir ressò.
El teatre del Círcol Catòlic també s’utilitzà en algunes cele-
bracions, que es combinaven a partir de 1910, quan donaren
fruit les tasques de propaganda i s’aconseguí constituir una
Joventut Jaumista local, amb l’organització d’actes concorre-
guts a El Loredán. La festivitat de la Monarquia Tradicional
de 19106 donà l’oportunitat a la Joventut de condicionar el
programa: una missa de Comunió General a les 7,30 hores a
l’església de Santa Maria, on destacà la secció coral dirigida
pel tradicionalista Valls; un banquet de germanor; i una vet-
llada a El Loredán. La decoració del local tradicionalista sin-
tetitzava els valors de la Comunió: «un busto de don Jaime en
la presidencia, flanqueado por ricos tapices y la bandera
española, a sus pies ramas de fénix y en la mesa presidencial
una bandera catalana [...] a ambos lados dos hermosas oleo-
grafias: los corazones de Jesús i de María». L’escenografia
plena de simbolisme, els compassos de la «Marcha de don
Carlos» en començar l’acte, la presència de destacats diri -
gents tradicionalistes i de religiosos, i el repertori poètic i de
cançons, buscaven identificar tradicionalisme amb activisme
catòlic, recollint entre els assistents sentiments de reafirmació
i adhessió a l’organització carlina. Les jornades festives s’ini-
ciaven sempre amb una missa  oficiada per algun eclesiàstic
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afí al tradicionalisme. El Dr. Montagut es convertí en un assi-
du de les misses carlines impartint, al marge de les celebra-
cions, alguna missa en memòria de requetès «caiguts» en dis-
turbis contra els radicals, o posteriorment, a causa del pisto-
lerisme.

Els actes al Cercle o els celebrats utilitzant el teatre del Círcol
Catòlic, complien una programació artística i lúdica realitza-
da pels propis militants: petites representacions teatrals, reci-
tals de poesies panegíriques de la Causa, com la de Faustí
Nadal, premiada en El Correo Español el 1910; cants corals
de la Joventut Jaumina... traslladant l’aspecte religiós i mora-
lista al cultural i recreatiu.

La secció del Requetè es constituí el 1913. El caràcter para-
militar dels requetès es destacà amb la instrucció militar que
rebien i la participació com a força d’ordre en els diferents
actes tradicionalistes locals i d’altres poblacions. Un dels pri-
mers actes en què es comptà amb la presència de la bandera
del requetè badaloní fou, aquell mateix any, el multitudinari
homenatge a les despulles del general Tristany. Pel que fa a
l’agrupació benèfica La Margarita, s’inaugurà el dia 13 d’a-
bril també de 1913, i el reverend consiliari José Capella esde-
vingué el director espiritual d’aquesta «simpática entidad»
femenina, amb la qual es van ampliar les seccions i l’activitat
tradicionalista a Badalona. Tot i la profusió d’actes i seccions
organitzatives, les iniciatives dels tradicionalistes no supera-
ren un estret marge ideològic, defensant-se més el paper inte-
grista i defensiu de l’apostolat, que la seva capacitat de com-
prendre i oferir solucions en la línia dels canvis experimentats
en la societat. Ni tan sols a nivell intern la discussió ideològi-
ca era ben vista, i es recorria a mesures disciplinàries: el cas
de l’Ateneo Tradicionalista de Barcelona a l’abril de 1913,
qüestionant la direcció regional del Duc de Solferino per la

política prolliguera empresa per la Comunió, derivà en l’ex-
pulsió del Centre en qüestió de l’organització tradicionalista.
L’assumpte, que fou un precedent de posteriors problemes
que portaren a l’escissió de 1919, no originà en aquell
moment més que comunicats d’adhesió al cap regional. De
Badalona enviaren telegrames a El Correo Catalán, la Junta
Local, la Joventut Jaumina —que arribà a expressar-se «dis-
puesta siempre a defender con sus vidas los principios sagra-
dos de nuestra bandera»—, el Requetè, i las Margaritas.
Aquests ferms suports a la jerarquia i al legitimisme no resul-
tarien excepcionals si no fos que el 1919 gran part dels diri-
gents i correlegionaris badalonins seguiren els escindits

Manuel de Llanza, duc de Solferino (Museu de Badalona. Arxiu
Josep M. Cuyàs).
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mellistes. Novament  —a l’igual que en l’etapa de la reorga-
nització— es va donar la influència determinant i el protago-
nisme de les personalitats dirigents, com a veritables mobilit-
zadors del corrent de pensament tradicionalista i de la fisono-
mia del moviment.

La preocupació per la «qüestió social» derivada de l’herència
balmesiana i l’encíclica Rerum Novarum, augmentà entre els
jaumins en veure la força creixent del sindicalisme anarquis-
ta dins de la CNT i el fracassat paper en la implantació del
sindicalisme catòlic. Contra la força creixent del Sindicat
Únic, els tradicionalistes participaren en les tasques d’ordre
públic com a Sometents i donaren suport als empresaris que
feien front a les reivindicacions sindicals.

Un darrer aspecte d’aquest període és el canvi de local del
Cercle, que es va tralladar del carrer Lleó al carrer Prim, núm.
110, incorporant el Teatre Cervantes.

Jaumins i mellistes (1919-1923)

L’escissió mellista cal atribuir-la a la incomoditat d’algunes
personalitats dins l’organització, desitjoses d’arribar a repre-
sentar l’espai polític que Vázquez de Mella —l’ideòleg més
representatiu del moviment— teoritzava. El concepte patri-
monial de la jerarquia regional sobre el carlisme portà, doncs,
els sectors descontents, a provocar una ruptura.

A Badalona, la influència del criteri de personalitats amb tra-
jectòries de pes dins l’organització local, determinà el posicio-
nament favorable als escindits. La lògica de la dissensió fou
simple: seguir la bandera i no l’abanderat, perquè aquest havia
«traït» els principis. S’emmascaraven, així, les pretensions
polítiques de l’eclesiàstic José Montagut, d’Ildefonso

Cebriano, Ignasi de Ventós Mir, Antoni Trias, Joan Galtés... de
fer-se amb el domini de l’organització local i articular un grup
de poder amb la Unión Monárquica Nacional. La Junta d’El
Loredán acordà el 1919 escindir-se del legitimisme, reconei-
xent la Junta Regional Mellista. Com a feu important a
Catalunya del mellisme, El Loredán acollí el maig de 1920,
l’Assemblea Regional Tradicionalista, que va incorporar com a
comptador de la Junta Regional el badaloní Ignasi de Ventós
Mir, ric terratinent que alhora sufragava les finances de l’orga-
nització badalonina. A l’abril de 1921 l’Assemblea regional
tornà a celebrar-se a Badalona, i al juny del mateix any, convi-

Carlos VII, pretendent a la corona (Fotografía d’un dibuix
d’Eduard Flò. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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dat per Ventós Mir, Vázquez de Mella en gira propagandística
per Catalunya, visità la casa de l’amfitrió i El Loredán.

El Cercle continuà amb les seves activitats teatrals, mantenint
de forma permanent una agrupació dramàtica dirigida per
Miquel Xicart. Se seguiren organitzant vetllades i cicles de
conferències sobre lliçons socials, i a fi d’oferir un servei
popular, el Dr. Montagut incentivà la creació d’una
Cooperativa de Consum. Fidel informació de les activitats la
donava el setmanari local de la línia mellista, Monarquía
Cristiana.

El corrent legitimista, després de la confusió inicial, s’orga-
nitzà per disputar al setmanari mellista i a El Loredán, la
representació local del tradicionalisme. El nucli jaumí conti-
nuà entre els correlegionaris joves (de la Joventut i del
Requetè), entusiastes de la integritat dels valors legitimistes.
A l’octubre de 1920 van publicar el primer número d’El Crit
d’Espanya, amb el qual iniciaren la lluita informativa contra
els escindits, afegint-se a les polèmiques que el setmanari
catalanista Gent Nova tenia amb la UMN i els mellistes. La
vinculació dels jaumins amb el Sindicat Lliure els retornà
protagonisme, però fou l’aliança electoral dels mellistes amb
la UMN, i d’aquesta amb els radicals lerrouxistes per fer un
front comú nacional-autoritari al districte de Granollers, el
que provocà la dissensió en el grup de Monarquia Cristiana.
Miquel Xicart, director de la secció teatral del Cercle, i també
de la del Círcol Catòlic, destacat tradicionalista que participa-
va en diferents associacions i iniciatives devotes, a l’inici de
1921 abandonà el mellisme i es reincorporà als jaumins. La
proliferació d’activitats organitzades pels legitimistes i la pri-
mera llista pública d’una nova Junta local jaumina fan pensar
en una pèrdua de força significativa dels escindits, els quals
passaren a ser un satèl·lit polític de la UMN; mentre que
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Monarquía Cristiana deixava de sortir a l’inici de 1922.
Després d’un intent frustrat de reactivar el setmanari el 1923,
Ildefonso Cebriano i el Dr. Montagut passaren el 1924, a diri-
gir Acción Monárquica, portaveu en la premsa local del
Partido de la Unión Patriótica (partit addicte a la Dictadura).

Les eleccions al Consistori de febrer de 1922 consolidaren de
nou la incorporació dels jaumins en la Conjunció Badalonina,
i en aquest procés de recuperació no serà fins el 15 de desem-
bre de 1923, que El Loredán acollirà un acte jaumí, i fins a
febrer de 1924 que es bastirà una nova Junta del Cercle domi-
nada pel legitimisme. El general Primo de Rivera, però, no
trigaria a desmobilitzar el moviment, quan el pretendent don
Jaume criticà obertament la Dictadura el 1924.

Conseqüència del pistolerisme entre el Sindicat Lliure i el
Sindicat Únic, diversos atemptats i assassinats tingueren lloc a
Badalona. En l’espiral de violència dels mesos de maig-juny de
1923, els carlins José Arqués i Tomàs Torrents foren «caçats»
per les bales dels grups d’acció anarquistes, en resposta al
terrorisme practicat impunement pels «lliures» quan aquests es
trobaven a recer del governador S. Martínez Anido. 

El carlisme badaloní durant 
la Segona República

El nou pretendent, don Alfons Carles, a l’octubre de 1931 va
facilitar a la Comunió una reunificació dels sectors que l’havien
abandonada en el passat, cronològicament eren els integristes
(1888), els mellistes (1919) i alguns quadres dels Sindicats
Lliures (al llarg dels anys vint). En el Consistori badaloní retornà
l’aliança amb la Lliga i fins i tot  s’arribà a acords amb els radi-
cals en contra del domini municipal d’Esquerra Republicana. 

El caràcter laic de la legalitat republicana mobilitzà a
Badalona les forces catòliques, identificades amb els trets ide-
ològics conservadors de la Lliga i del Tradicionalisme. En el
marc del Círcol Catòlic i el seu portaveu de premsa, el set -
manari Aubada, s’aprecia la confraternització —si bé matisa-
da— del conservadurisme social i catòlic amb l’extrema dreta
i l’integrisme carlí, fent front al reformisme republicà. El
Círcol Catòlic, el 1931, era dirigit pel carlí Pere Ribas,  comp-
tava amb el també carlí Miquel Xicart com a secretari, i havia
esdevingut una constant la presència, a la junta directiva, de
significats tradicionalistes. 

Dins dels actes a tot Catalunya de la Setmana Tradicionalista,
en què se celebraven mítings propagandístics amb dirigents
tradicionalistes de diferents punts de l’Estat, el cercle El
Loredán es reobrí, acollint un acte el 8 de maig de 1932. La
informació del corresponsal d’El Correo Catalán emmarcava
el local, després de les obres de millora i condicionament del
Teatre Cervantes, com un dels Cercles tradicionalistes catalans
més amplis, l’acte d’inauguració del qual va aplegar uns dos
mil assistents. La crònica destacava que «gran parte de concu-
rrentes al acto eran obreros», coincidint alhora amb la presèn-
cia de membres de la noblesa i d’importants propietaris, fet
que portava a dir al cronista: «el tradicionalismo acabará con
el problema social». Res més lluny de la realitat, ja que al llarg
de 1931 el pistolerisme havia retornat als carrers de la ciutat, i
la «grogor» del paternalisme en favor d’actituds classistes i
productivistes empresarials no representava cap solució a la
problemàtica laboral. La implantació majoritària i força rei-
vindicativa de la CNT-FAI a la ciutat, així ho constatava.

El 1932 el Requetè, la Joventut i les Margaritas renovaren la
seva implantació participant en els actes reorganitzatius de la
Comunió a Catalunya: l’Aplec de Poblet, i el de Montserrat el



1935, les tradicionals celebracions dels Màrtirs de la Tradició
a Sant Fost... Els requetès badalonins eren joves tradiciona-
listes disposats a lluitar per la Causa, i s’exercitaven regular-
ment en pràctiques militars i excursions «de campanya» a la
Conreria; les Margaritas, per la seva banda, expressaren a la
perfecció les virtuds femenines catòliques, mostrant-se sensi-
bles a les tasques de beneficència i assistència a desvalguts
(Nadal del Pobre, tómboles benèfiques) i correlegionaris amb
dificultats (Socors Blanc).

Cal destacar  les diferents activitats al marge de les vetllades
festives que tenia el Cercle: els assatjos i petits muntatges de
la secció teatral; les pràctiques catequistes diàries de les
Margaritas; les diferents reunions de cada organització de la
Comunió i les celebrades pels «lliures» en el local, amb la
qual cosa diversificaven els àmbits socialitzadors de la políti-
ca tradicionalista.

El setmanari carlí local Alerta! (1935-36), en viu record dels fets
d’octubre de 1934, realitzava reiterades crides «Al lobo! Al
lobo!», adoptant una posició clara d’hostilitat al règim repu -
blicà, que relacionaven amb la maçoneria i la Revolució. El
radicalisme del setmanari s’expressà en contra de l’Estatut: «el
seny català s’ha empeltat dels aires murcians o almerienses dels
suburbis, on viuen més gent que en les cases dels antics pobla-
dors proporcionant vots a les esquerres [...] l’Estatut es defensat
pels immigrants i refusat pels catalans»7, i derivà en crítiques a

la tolerància dels catòlics i de la Lliga enfront la República. 

Després de la derrota electoral del Front Català d’Ordre i del
conjunt de les dretes a l’estat, la possibilitat d’un cop militar
amb el suport de l’extrema dreta cobrà una força creixent. Els
plans conspiratius a Catalunya, però, toparen amb les dis -
crepàncies del cap regional carlí, Tomàs Caylà, i del cap del
Requetè, Josep M. Cunill Postius, ambdós recelosos de per-
dre la identitat i l’autonomia del moviment respecte als
comandaments militars de la Unión Militar Española.
L’alçament del 19 de juliol a Barcelona, finalment, comptà
amb la participació del requetè com a suport dels militars, la
desorganització i la resposta de les forces d’ordre republica-
nes i la lluita de les organitzacions obreres contribuí, però, a
l’esclafament de la revolta. La situació revolucionària que es
produí com a resultat del col·lapse de les institucions republi-
canes i la disposició d’armes per part de la CNT-FAI i els par-
tits obrers, comportà entre d’altres aspectes, la persecució
dels elements reaccionaris. Cenyint-nos a Badalona, El
Loredán fou assaltat i la militància carlina i els membres del
Sindicat Lliure foren els més afectats per la repressió.

Com a epíleg cal anotar que el local del cercle tradicionalista
en entrar els nacionals, no es tornà a obrir —com a resultat
del procés d’unificació (a la pràctica, anul·lació del carlisme)
dins FET y de les JONS8—, i els primers dies es va destinar a
presó, per ser tancat posteriorment.
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NOTES

1. Fidel exemple de l’extracció social dels dirigents carlins: el Duc de
Solferino, Grande de España i propietari del castell de Gotmar; Ignasi de
Ventós Mir, propietari de can Tàpies i ric hisendat; Magín Planas, propieta-
ri; Lluís Humet, director de can Casacuberta; Tomàs Martí, director del
Cotonifici; Just Marco Randua, director de casa Rivière; J.M. Parés, admi-
nistrador de finques; Ramón Gassió, metge; Jaume Oliveras, propietari
d’un taller de fusteria; Domènec Giró, comerciant; Marcel·lí Nadal Ramon,
comerciant; Jaume Campmany, comerciant; Miquel Xicart, administratiu...

2. Per veure el procés de conspiració del 19 de juliol i la participació dels
carlins: VILLARROYA, J. «Els carlins a Catalunya (1936-1939)» dins El
carlisme com a conflicte. Barcelona, 1993; SOLÉ, J.M. i VILLARROYA,
J. «La trama civil del 19 de juliol a Catalunya». L’Avenç, núm. 90, 1986.
Esment a la participació del requetè badaloní: VILLARROYA, J. Revolució
i Guerra Civil a Badalona. Badalona, 1985.

3. L’intent insurreccional de 1900 ha estat tractat a: PRATS, J., El carlisme
sota la Restauració. El partit carlí a la província de Tarragona (1885-
1907). Tarragona, 1990; VILLARROYA, J. «1900. Els carlins a l’assalt de
Badalona». Carrer dels Arbres, 1990.

4. Descripció de la jornada a Badalona: El Correo Catalán, 7 de gener de
1904.

5. Els afusellaments de can Llombart són relatats a: CUYÀS, J.M. Història
de Badalona, vol. VII, pàgs. 215-218.

6. El Correo Catalán, 8 de gener de 1910.

7. Alerta!, 16 d’abril de 1936.

8. THOMAS, J. M. Falange, Guerra Civil, franquisme. Barcelona, 1992.
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La història periodística de Badalona s’inicia
l’any 1868, poc després de “La Gloriosa”, aquella revolució
que van promoure els generals Prim i Serrano i l’almirall
Topete i que va acabar amb el destronament de la reina Isabel
II de Borbó i el seu exili a França. El primer número del pri-
mer periòdic badaloní, El Eco de Badalona, va veure la llum
el diumenge dia 6 de desembre d’aquell any 1868, quan el
general Serrano presidia el govern provisional d’Espanya. Era
d’aparició setmanal; el seu fundador, propietari i director era
Francesc Planas i Casals –avui el seu nom el porta un carrer
del centre de la ciutat—, i sota la capçalera ostentava el lema
de «Periódico semanal, instructivo, satírico y de intereses
morales y materiales». Va viure només vint setmanes, que són
poc més de quatre mesos. Deu anys després d’aquell primer
número de desembre del 1868, el diumenge dia 6 d’octubre
del 1878 torna a aparèixer, en la seva segona època, que havia
de prolongar-se durant cinquanta-vuit anys, fins al setembre
del 1936, tot just iniciada la guerra civil. És, doncs, fins ara
encara, el periòdic que més temps ha viscut a la nostra ciutat.

Fins aquell fatídic any 1936 havien sortit a Badalona més de
cent vint publicacions, de les més diverses ideologies i d’una
vida més o menys dilatada. L’escriptor Carles Bigas i Munné,
ja fa anys traspassat, en va fer un resum, força complet, en el
número de maig del 1936, a la revista mensual L’Era, que era
el portaveu del Centre Catalanista Badaloní. Jo mateix, més

tard, en faig un altre resum, notablement ampliat, que publi-
co a Revista de Badalona, en diversos números successius,
des del desembre del 1964 al gener de 1965. L’any següent,
1966, van sortir els dos volums de la Història de la Premsa
Catalana, que van escriure els historiadors Joan Torrent i
Rafael Tasis, i en el volum segon s’hi fa un estudi força
exhaustiu de la premsa de Badalona. Finalment, el periodista
Enrique García Pons publica, en castellà, el llibre Historia de
la prensa badalonesa, 1868-1939 , editat per l’Oficina
Municipal de Prensa – Departamento de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Badalona. No porta data de publicació, però
crec que devia sortir a principis dels anys setanta, i l’autor no
hi fa cap mena d’esment dels estudis que havien estat publi-
cats abans, malgrat que és evident que devia haver-los con-
sultat.

Enmig d’aquesta premsa badalonina publicada entre 1878 i
1936 hi havia títols tan suggestius com La Porra, amb un sol
número, l’any 1904; Lo Garrot (1904-1906); La Gotllera de
Badalona, també amb una única aparició el 1904; El Micu
(1915-1917); La Cotorra (1916-1918), i El Gripau, que
també només va publicar un número, el 8 de setembre del
1917.

Quan va començar la guerra civil, el juliol de 1936, sortien a
Badalona uns deu periòdics més importants, que eren el ja
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esmentat El Eco de Badalona, des del 1878; Sol Ixent, de la
Lliga Catalana que liderava Francesc Cambó; Aubada, del
Círcol Catòlic; Joventut, aquell setmanari festiu de les
cobertes grogues; Ruta, d’Acció Catalana Republicana;
Som-hi, d’Estat Català; Front, d’Esquerra Republicana de
Catalunya; Amunt, de la  Federació de Joves Cristians de
Catalunya; Alerta!, dels carlistes, i L’Era, també ja esmen-
tat, del Centre Catalanista Badaloní, a més d’algunes altres
publicacions de menor importància.

Totes van desaparèixer amb la guerra, unes  —les religioses
i les dretanes— en iniciar-se, i totes les altres en el seu trans-
curs. Cap no va arribar al 1939. Durant la guerra van publi-
car-se El Deber, del Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC), i Vía Libre , de la Confederació Nacional del
Treball (CNT), a més del Diari Oficial del Comitè
Antifeixista i de Salut Pública de Badalona, que va canviar
de nom algunes vegades. Cap d’elles tampoc no va arribar
al 1939.

Eduard Antoja Vigo parla com a Concejal de Cultura a la sala de plens de l’Ajuntament a l’acte de nomenament de Ros i Güell com a fill
adoptiu de Badalona, el 29 de setembre de 1951 (Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons Salvador Alsina). 
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Aquesta proliferació de publicacions badalonines havia pro-
piciat, ja abans del 1936, la creació de l’Associació de la
Premsa de Badalona, en la qual  figuraven com a socis perio-
distes locals de totes les tendències polítiques, socials i reli-
gioses. Però Badalona havia quedat sense periòdics des del
1939.

A primers de maig de 1941, Eduard Antoja i Vigo, que ales-
hores era delegat local de Prensa y Propaganda, va recollir
moltes insinuacions que se li havien fet en el sentit que havia
arribat l’hora de crear un periòdic badaloní. Va parlar amb els
principals supervivents d’aquella extinta Associació de la
Premsa i va convocar unes reunions exploratòries. Hi van
assistir, entre d’altres, Francesc de P. Alsina i Mumbrú (amb
qui no m’unien relacions de parentiu), Carles Bigas i Munné,
Francesc Casals i Ferrer, Baldiri Faura i Badia, Francesc Font

i Palau, Marc Giró i Ros, Antoni Planas i Carreté (fill del fun-
dador d’El Eco de Badalona i director ell mateix fins al
1936), Pere Riera i Milà, Mateu Rotger i Rosquellas, Miquel
Xicart i Potrony i Salvador Solà-Segalés i Mas, i potser algú
més que en aquest moment oblido, cosa que, si fos així,
lamentaria. De tots ells avui només Mateu Rotger resta entre
nosaltres.

El criteri entre els reunits va ser unànime: calia, era impres-
cindible, crear un periòdic badaloní, que tanta falta feia a la
ciutat, ara òrfena de publicacions, i calia que el seu nom fos
neutre, que servís tant en castellà com en català. I es va esco-
llir Revista de Badalona.

Així, doncs, el dia 8 de maig del 1941, Eduard Antoja, en fun-
ció del seu càrrec, cursa una instància al governador civil de
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Barcelona en sol·licitud d’editar un periòdic local. Després
dels tràmits legals i polítics que aleshores eren del cas, s’au-
toritzà la publicació de Revista de Badalona. I va sortir el pri-
mer número el dissabte dia 20 de setembre del 1941. Ningú,
llavors, no suposava que aquell periòdic modest, que sortia
només per omplir un buit, arribaria a viure cinquanta-tres
anys, vencent dificultats i problemes i sense deixar de publi-
car-se ni una sola setmana. El lema del número 1 era
“Periódico independiente y de información”, i així es va pro-

curar, per tots, que sempre fos, malgrat les dificultats que a
cada moment anaven sorgint.

Eduard Antoja en va ser director fins al maig del 1946.
Aleshores era alcalde Lluís Maristany Palanco, però per
damunt seu hi havia un delegat governatiu, Antonio Redondo
Piquenque, que va casar-se amb la germana de l’alcalde i va
atribuir-se més funcions de les que li corresponien. Llavors va
ser designat director del setmanari un tal José López Pastor,
un valencià del tot desconegut que vivia a Montgat. Davant
d’això, que va considerar-se una intromissió extemporània,
alguns col·laboradors del periòdic van plegar. D’altres,
creient que era una situació transitòria, varen seguir a la
Revista. I això va permetre la seva supervivència. Va ser real-
ment un moment difícil però, en efecte, la situació va ser tran-
sitòria. A López Pastor el va reemplaçar el badaloní Francesc
Alsina i Mumbrú, home ja molt bregat en les coses del perio-
disme, des d’aquell Sol Ixent catalanista d’abans de la guerra.
Ell va dirigir el periòdic, amb tacte i prudència —de vegades
potser amb massa prudència—, fins al mes de maig del 1974,
quan va pujar a la direcció el també periodista badaloní
Estanis Alcover i Martí, que ja figurava a la redacció de
Revista de Badalona des de feia alguns anys.

Tot seguit va venir la transició política. Després de morir
Franco, el novembre de 1975, va començar el període de
canvi a tot el país, que no es començaria a conèixer, però, fins
que Adolfo Suárez, des del juliol de 1976, presidís el govern
central. Desapareixia el Movimiento i totes les seves institu-
cions, i el país estrenava democràcia. Revista de Badalona
també havia de canviar. Es va constituir l’empresa Edicions
Badalonines, SA per a fer-se càrrec de l’edició del periòdic,
però per causes legals no podia seguir amb la mateixa deno-
minació a la capçalera. Es van fer gestions, es van estudiar



diversos noms per al periòdic, i es va considerar que les ini-
cials del seu nom inevitablement havien de coincidir amb les
mateixes de la Revista: R. de B. I així, el dissabte dia 11 de
setembre del 1976, Diada Nacional de Catalunya, apareixia el
primer número de Reforma de Badalona, Periòdic indepen-
dent d’informació, editat per Edicions Badalonines, SA i diri-
git pel periodista Joaquim Parramon i Palmada, de Sant Adrià
de Besòs, el qual era ben amic de tots. No hi va haver solució
de continuïtat amb Revista de Badalona. Una setmana sortia
al carrer la Revista i la setmana següent apareixia Reforma,
amb el mateix format i els mateixos col·laboradors. En resum,
era el mateix periòdic de sempre, però amb un altre títol i una
altra llibertat.

De Reforma de Badalona en van sortir cinquanta-quatre edi-
cions, que van ser numerades, successivament, de l’1 al 54.
Però aquelles dificultats inicials per poder conservar la capça-
lera de sempre s’havien pogut superar. Es va recuperar el títol
primitiu, que va ser registrat a nom d’Edicions Badalonines, i
el març de 1977, també sense solució de continuïtat, torna
Revista de Badalona. Havia acabat la seva publicació, el setem-
bre anterior, amb el número 1.842, s’hi varen sumar els cin -
quanta-quatre de Reforma, i així el primer número de la sego-
na època va ser el 1.897. Aleshores Estanis Alcover va tornar a

57

la direcció del periòdic, que en realitat no havia deixat mai.

Aquesta de la transició va ser una altra de les etapes difícils de
Revista, però que, amb l’esforç, la voluntat i, sobretot, el bada-
lonisme de tots els qui la feien es va poder superar feliçment.

Durant els cinquanta-tres anys de la vida ininterrompuda del
periòdic local han passat per les seves pàgines, amb més o
menys assiduïtat, les firmes de tots aquells que a Badalona han
tingut ganes d’escriure. Ningú no n’ha estat marginat, fossin
quines fossin les seves idees i les seves tendències. Tothom ha
tingut lloc a Revista de Badalona. Impossible seria citar tots els
col·laboradors de Revista al llarg dels seus cinquanta-tres anys.
Així, sense ser exhaustiu, citaria, d’entre els primitius, Ramon
Alier i Cuixart, Joaquim Estrany i Palou, Marc Giró i Ros,
Josep Granger i París, Enric Roig, Isidre Sabater i Arquer,
Lluís Solà i Escofet, Salvador Solà-Segalés, Miquel Xirgu i
Subirà (germà de la famosa actriu Margarida, aleshores exilia-
da), Ramon Serra i Vilardaga, Josep Maria Cuyàs i Tolosa,
Joan Pich i Santasusana i la seva muller, Maria Escrihuela;
José Carnicero (antic redactor del diari socialista El Sol, de
Madrid, i que en ser condemnat a desterrament va venir a
Badalona on tot seguit s’incorporà a Revista), Manuel
Bazataquí i Villarroya, Antoni de P. Planas i Carreté i el seu fill



Antoni Planas i Viscarri, Tomàs Alcoverro, actual corresponsal
de La Vanguardia a l’Orient Proper; Pere Puig i Mans, Josep
Vila i Borràs, Josep Gual i Lloberas, Màrius Sampere, Joan
Argenté, Joan Abril, Joaquim Grífol, Josep Maria Gómez de
Urrutia, i també, en certes ocasions, Valentí Castanys, Maria
Aurèlia Campmany, José Andrés de Prada (un dramaturg autor
de revistes musicals i lletrista de “coplas”), i tants i tants d’al-
tres. Jo mateix m’hi vaig incorporar a partir del número 2,
encara a l’any 1941, hi vaig ser sense interrupció fins al 1992,
i vaig passar de simple col·laborador a redactor, secretari de
redacció, redactor en cap i, finalment, director adjunt.

Un estudi força ben documentat sobre els inicis de Revista de
Badalona el va publicar Joan Abril i Fornaguera en el núme-
ro del quarantè aniversari del periòdic, el dia 20 de setembre
de 1981.

Tot el que succeeix després és ja recent i està a la memòria de
tothom. Ve un moment que Revista de Badalona canvia, agafa
un altre impuls, i de la mà de l’empresa  editora del diari El Punt,
de Girona, es transforma també en diari, El Punt, edició del
Barcelonès Nord. Era a l’agost de 1994. Revista de Badalona va
perdre temporalment el nom, però la seva història no mor. Poc
després Revista torna, ara com a suplement mensual d’El Punt
badaloní. És diferent tant pel que fa a format, com a continguts
i a col·laboradors. Però el periòdic continua i ara pot seguir aque-
lla ruta marcada per l’experiència de tants anys.

I, sobretot, cal constatar que Revista de Badalona ha fet histò-
ria. Tota la història de Badalona de més de mig segle està
escrita a les seves pàgines. I, evidentment, tothom qui en el
futur vulgui conèixer què ha passat a Badalona durant aquests
darrers cinquanta anys i escaig, haurà de recórrer, inevitable-
ment, a consultar les seves planes.
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Tot i que a nivell català existeixen quatre
obres1 sobre el que fou la persecució a la llengua i la cultura
catalanes, és ben cert que el que aquesta persecució va repre-
sentar a nivell local ens és menys conegut, ja que encara hi ha
poques monografies d’abast local sobre el franquisme.

En primer lloc, cal destacar que moltes de les actuacions que
les autoritats locals van tenir contra la cultura catalana, eren un
reflex de les ordres i actuacions que havien donat al respecte,
en primer lloc, les autoritats militars i, posteriorment, els gover-
nadors civils. També hem de dir que, segons el tarannà de les
autoritats locals i la idiosincràsia particular de cada localitat, el
to i la persecució va ser diferent. Moltes vegades les autoritats
locals foren més papistes que el papa i van seguir les ordres
generals de la manera més inquisitorial possible.

No cal recordar aquí la voluntat de persecució i genocidi del
franquisme contra la cultura catalana. Les obres, ja citades, de
Josep Benet,  Francesc Ferrer, Josep M. Solé i Joan Villarroya
han recollit i documentat aquesta voluntat des de tots els plans
i àmbits d’actuació.

A nivell local, el fet més perseguit d’entrada, fou la supressió
dels rètols i anuncis en català. En el cas de Badalona, la
Comissió Gestora Municipal, en la reunió del 25 d’abril de

1939, va proposar que: «atendiendo las directrices e ideología
del nuevo regimen, deberían los comerciantes e industriales
de esta ciudad sustituir los letreros de sus establecimientos
que estén redactados en catalán por otros que lo fuesen en el
Idioma Oficial del Estado».

I, en aquest sentit, es va aprovar que, abans del 31 de maig, es
procedís a la substitució obligatòria de tots el rètols redactats
en català2.

A part d’aquestes ordres municipals, les autoritats militars
estaven amatents perquè es complissin, i el 6 de juliol de 1939
l’Ajuntament va rebre el següent ofici: «Se lee a seguido una
comunicación del Comandante Militar de esta plaza intere-
sando que todos los rótulos de calles, entidades, casas comer-
ciales o particulares sean redactados en el idioma oficial del
Estado advirtiendo que será severamente castigado todo aquel
que no cumpla esta disposición».

Els canvis del rètols al castellà s’havien de fer demanant
permís al departament d’obres de l’Ajuntament. Serveixi com
a exemple l’autorització donada el 31 de maig de 1939 per la
Comisión Gestora Municipal a: «D. Rafael Gavaldá Formosa,
para pintar la fachada y modificar el letrero de “Perruqueria”
por el de “Peluqueria” en la casa núm. 34 de la calle Prat de

JOAN VILLARROYA I FONT
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la Riba» (encara no li havien canviat el nom)3.

Un altre exemple, el tenim en l’autorització de la Comisión
Gestora Municipal, el 16 de maig de 1939, a «D. José
Pedragosa, para pintar la fachada y un rótulo que decía en
catalán “Josep Pedragosa, Antigua Casa Bas, Cafès, Sucres,
Xocolates, Arròs” y dirá en castellano “José Pedragosa,
Antigua Casa Bas, Cafés, Azúcares, Chocolates, Arroces, en
la casa núm. 144 de la calle Real”».

Els noms dels carrers també van passar la purga pertinent. No
solament per ser noms de personatges catalans, sinó pel que
representaven per al nou règim alguns dels noms. Per exem-
ple, el nom Blasco Ibáñez fou canviat pel del General
Sanjurjo i el de Fermín Galán pel de San Bruno. Sense fer
exhaustiva la llista sí que val la pena esmentar alguns d’a -
quests canvis: Pau Claris (Zaragoza); Francesc Macià (27 de
Enero); Feliu i Vegués (General Mola); Francesc Layret
(General Primo de Rivera); plaça de la República (José
Antonio Primo de Rivera); Corts Catalanes (Nuestra Señora
de la Cabeza); Rafael de Casanova (Tercio Nuestra Señora de
Montserrat); Museu (Centuria Catalana Virgen de
Montserrat)4.

El nom d’alguna escola també va ser canviat i, en aquest cas, val
la pena veure com ho argumentava el conseller de Cultura a la
Comisión Gestora Municipal: «No respondiendo plenamente a
los ideales que encarna nuestro Glorioso Movimiento Nacional
el nombre de Ramón Muntaner que ostenta el Grupo escolar
enclavado en la Riera de Cañadó y deseando este Ayuntamiento
se denomine con nombre distinto, restituyéndole, como acto de
justicia el que primitivamente ostentava, para rendir, como se
merece, justo homenaje al Ilustre General Martínes Anido, por
tantos méritos, acreedor del mismo...» (sic).

Aquesta fòbia inquisitorial contra els noms en català es prolon-
garà al llarg dels anys següents, sobretot per part de la
Delegación de Prensa y Propaganda Local5.  En posarem uns
quants exemples. El primer és una ordre donada el 5 d’agost de
1942 a Josep Bofill amb el següent to: «En el plazo improrro-
gable de 48 horas, se servirá Vd. retirar del anuncio mural
emplazado en la calle del Mar entre los edificios n.º 2 y 4; la “p”
sobrante del nombre José Bofill que figura al pié del mismo».

La Delegación de Prensa y Propaganda Local i el seu delegat,
Eduardo Antoja Vigo, estaven amatents a fer la seva tasca
censora, i el 12 de febrer de 1943 dirigien una ordre a l’em-
presari del cinema Picarol, que deia: «Habiendo notado esta
Delegación que el billete de entrada a esa sala de espectácu-
los va sellada con el membrete de goma con el nombre de
Teatro Guimerá, siendo su nombre Cine Picarol, por lo tanto
sirvan, tomar buena nota que ese espectáculo solo puede usar
la denominación de Picarol siendo completamente improce-
dente la de Guimerá. El Camarada Delegado Local ruega a
esa empresa sea depositado en esta delegación y en el plazo
de 48 horas el sello de goma “Teatro Guimerá”».

Sense voler insistir més en aquest punt, veiem que els exem-
ples parlen per si mateixos, i n’esmentarem dos més. El pri-
mer, una ordre del 2 d’agost de 1943 que deia el següent:
«Ruégole que en el improrrogable plazo de 48 horas se sirva
convertir en castellano el rótulo sito en su taller-almacén de la
calle Alfonso XIII, que dice “Mosaics Fornaguera”. Esta
Delegación lamenta que 4 años después de la Liberación
tenga que hacer advertencia de esta índole».

El segon és una ordre del 30 d’agost de 1943 a la Joieria Oriol
perquè siguin retirades de la part superior dels aparadors les
paraules «Joies» i «Rellotges».
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La Delegación de Prensa y Propaganda de Badalona no vigila-
va solament els rètols dels edificis privats, sinó que també vigi-
lava els edificis municipals i fins i tot el desgast de la pintura,

que en alguns casos col·laborava a la pertinència del català.
Vegem-ne un exemple. Amb data 21 de juliol de 1943, la
Delegación va enviar un ofici a l’alcalde de la ciutat que deia:
«...se digne dar las oportunas órdenes a la Brigada Municipal
para que se proceda a borrar de la fachada de la casa n.º 21 de
la calle S. Miguel, esquina a la de Fray Basilio de San José, el
rótulo que dice “Escola Municipal de Música” que ya había
sido repintado y al correr de los años ha vuelto a aparecer».

La fòbia anticatalana dels falangistes locals ratllava la para-
noia. A més de cavernícoles eren cursis. El 16 de març de
1940, la falange local dirigia un ofici a la tradicional societat
«L’Oliva», del barri de Canyet, on textualment deia: «Sr.
Presidente de la Sociedad “La Aceituna”. Cañet».

La prohibició de l’ús públic del català en l’àmbit de l’admi-
nistració municipal es va concretar en un acord de la
Comisión Gestora Municipal, el 20 de setembre de 1939, que
deia: «Todos los funcionarios de este Ayuntamiento deben
emplear el idioma español en las conversaciones que sosten-
gan con cualquier persona durante el ejercicio de sus cargos». 

Aquest acord fou seguit un any després per un decret de l’al-
caldia de primer d’agost de 1940, que deia el següent: «En
cumplimiento de lo dispuesto por el Excm. Sr. Gobernador
Civil en las circulares de fecha de 28 y 31 de Julio y 1 de
Agosto, respectivamente, relativas al uso y respeto del idio-
ma oficial del Estado en todos los servicios públicos, públi-
quese en la tablilla de edictos y demás sitios de costumbre
la primera de las circulares citadas y póngase en conoci -
miento de todos los funcionarios y empleados de este
Ayuntamiento, sin excepción, quienes deberán firmar el
“enterado” de aquella disposición a los efectos consiguien-
tes». Cal recordar que l’incompliment per part dels funcio-
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naris d’aquesta ordre era motiu de greus sancions, fins i tot,
de la pèrdua del lloc de treball.

Per un altre cantó, la Delegación  de Prensa y Propaganda va
exercir una forta censura sobre totes les activitats de caire cul-
tural que se celebraven a la ciutat. Aquesta censura va ser
implacable durant els primers anys, pel que fa a l’ús del
català. Tot i que els actes culturals se celebraven en gran part
en centres catòlics o parroquials, la permissibilitat de la cen-
sura va ser escassa i encara que, en alguns casos, va permetre
alguna obra en català, sempre amb una sèrie de condicions, en
altres casos la prohibició va ser total.

Era al voltant de les festes nadalenques quan aquests centres
catòlics o parroquials demanaven el permís per realitzar algu-
nes d’aquestes activitats. Vegem alguna resposta de la
Delegación de Prensa y Propaganda. El 17 d’octubre de 1941,
es va autoritzar el Círcol Catòlic de Badalona a: «representar,
en atención a su carácter tradicional y durante las Fiestas
Navideñas, la obra EN CATALAN, La Rosa de Jericó, de
acuerdo con las tachaduras en rojo en la misma efectuadas, o
sea La Sardana. Sírvanse tener en cuenta que el número de
representaciones no deberá exceder de las que se lleven a
cabo en castellano».

Pocs dies després, el 13 de desembre d’aquest mateix any, s’au-
toritzà el rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona en
els termes següents: «En contestación a su petición para cantar
(...) tres canciones religiosas y tradicionales en catalán, vengo
a manifestar le autorizo tales cánticos, siempre que no sobre-
pasen en número los que se canten en castellano».

Fora d’aquest context nadalenc la censura era molt més dura,
i el 19 de maig de 1942 fou prohibida al Centre Parroquial de

Sant Josep la representació de l’obra teatral en català El
Contramestre. Un any després, un ofici de la Delegación de
19 de juliol de 1943, adreçat a la Federació Local de Societats
Corals de Badalona, deia: «Sírvase tener en cuenta la más
rigurosa prohibición de cantar las piezas “Viva la Sardana” y
“La Balanguera”».

Aquesta situació de prohibició de la llengua catalana a
Badalona, va arribar fins al punt que l’any 1946, i en el marc
de les festes d’entronització de la Mare de Déu de Montserrat
que organitzà la Comissió Abat Oliba, només va haver-hi tres
incidents arreu de Catalunya, i un d’ells fou a Badalona, on una
conferència de Manuel Riera i Clivillé va haver de ser en cas-
tellà, tot i que inicialment havia estat autoritzada en català.

En un altre àmbit, la persecució i prohibició de la cultura cata-
lana es va exercir sobre diverses entitats titllades de catalanis-
tes. Algunes entitats, i sobretot les publicacions, van ser supri-
mides per sempre més tant per motius lingüístics com ideolò-
gics. Totes les manifestacions culturals catalanes van ser prohi-
bides o arraconades; es va obligar a canviar els noms de les per-
sones, de les entitats, dels clubs esportius... Pompeu Fabra, el
ciutadà badaloní més famós, va marxar a l’exili al gener de
1939. En entrar els nacionals a Badalona, la seva casa del carrer
de la Mercè va ser saquejada i la seva extraordinària biblioteca
particular cremada al mig del carrer. També la seu de l’editorial
Proa a Badalona va ser saquejada i els llibres cremats o robats.

Aquesta persecució dels llibres i la cultura va arribar a l’ex-
trem de casos com el de la biblioteca particular de Salvador
Riera i Forns, aleshores de 18 anys, que en ser-li descoberta
en un registre particular (el seu pare era regidor d’ERC a
l’Ajuntament, i per això seria condemnat a mort) va ser obli-
gat a traslladar-la ell mateix en un carretó pels carrers de
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Badalona fins a la seu de la policia, on li va ser confiscada.

L’única manifestació de la identitat catalana que es va tole-
rar fou la sardana, atès que era considerada com una «danza
regional» i, com a tal, constituïa un exemple més de la
«riqueza del folclore español». En aquest sentit, i durant els
primers anys del franquisme, tots els actes i festes oficials

s’acabaven amb audicions de sardanes. Això serà palès tant
en la celebració de l’aniversari de la «Liberación» de la ciu-
tat, el 27 de gener, com a la festa major que, a Badalona, se
celebra el 15 d’agost. Concretament a la festa major de l’any
1939, durant els dies 15, 16, 17 i 18 d’agost es van celebrar
9 audicions de sardanes a diferents indrets de la ciutat.
Particularment el dia 18 hi va haver «Audición de Sardanas

En el motiu ornamental de la font del centre de la plaça de la Constitució es va transformar matusserament la inscripció “any” en “año”.
(Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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y danzas folklóricas organizadas por el Círculo Artístico
Español»6.

El 27 de gener de 1942, després de l’estrena de la pel·lícula
Raza, hi va haver una «Selecta audición de Sardanas en la

plaza de José Antonio (plaça de la Vila) a cargo de la cobla
“La Principal de Badalona”».

Molt diferent era, en canvi, l’actitud de les autoritats quan les
audicions sortien del marc folklòric i oficial. Per exemple, al
setembre de 1942 li va ser prohibida una audició de sardanes
a la Unió Gimnàstica i Esportiva de Badalona. «Sírvase tomar
buena nota que esa Delegación considera improcedente llevar
a cabo una audición de Sardanas en su local social... En con-
secuencia deberán abstenerse de toda iniciativa sobre el par-
ticular».

El cas més paradigmàtic de la repressió contra les entitats de
caràcter catalanista va ser el de la repressió de l’Agrupació
Excursionista de Badalona, un acte de barbàrie cultural sense
precedents contra les arrels i la identitat de la ciutat.
L’Agrupació va ser clausurada al febrer de 1940 per membres
de Falange (tots de Badalona) i la guàrdia civil. La seva junta
fou cridada a declarar i alguns  dels seus membres obligats a
beure oli de ricí. El fet, però, és que aquesta entitat havia creat,
l’any 1933, el primer museu de la ciutat, on s’exposava el ric
patrimoni arqueològic i la col·lecció Sala d’objectes vinculats
a la pesca i la marina, entre ells els plànols de l’Ictineu. En ser
clausurada l’entitat, el museu fou tancat i els seus fons confis-
cats i repartits entre museus de Barcelona, concretament els
museus Arqueològic i Marítim. Durant tots els anys del fran-
quisme les autoritats locals no van fer cap pas per recobrar
aquest patrimoni, i no va ser fins l’any 1980 que algunes de les
peces del Museu Arqueològic, no totes, van tornar a la ciutat.

Una altra entitat badalonina clausurada va ser l’Orfeó Badaloní.
A partir del 27 de gener de 1939, l’Orfeó Badaloní era esborrat
materialment de la vida pública. El seu local, al carrer d’en
Cueta, fou confiscat i desmantellat. Les cadires, el mobiliari, els
instruments, van ser repartits. Els llibres de la biblioteca, que



eren un patrimoni cedit a l’Orfeó per Gent Nova, i l’arxiu van ser
confiscats i amuntegats als dipòsits municipals7.

Fins l’any 1948 l’Orfeó no va poder organitzar un petit festi-
val en el local del Coro de Marina. De mica en mica, l’Orfeó
va reprendre les seves activitats, això sí passant la censura
governativa. Un soci de l’entitat ho recorda així: «En aquells
dies del Renaixement de l’Orfeó, era, i de sobres prou evident
pels qui havien de tenir-hi contacte, que els responsables del
“Ministerio de Educación Nacional” a la Delegació Comarcal
de Badalona eren, como diu la dita popular, més papistes que
el Papa. Quan l’assuaviment era, en els criteris dels censors a
nivell de la “Delegación Provincial”, més marcat i el seu Cap
declarava que no hi havia el perquè de privar de cantar la
Santa Espina, els Delegats locals, sempre tenien por d’ésser
massa condescendents i d’afluixar massa...».

El butlletí de l’Orfeó, de periodicitat mensual, va ser autoritzat
finalment pel director general de Prensa, Rafael Aparicio, el 29
d’abril de 1954, amb la condició, concretament la núm. 10, que:
«su texto sea totalmente en castellano ». A part d’això, la
Delegación Comarcal de Información e Investigación de
Falange Española Tradicionalista y de las JONS exigia tres
exemplars de cada butlletí, per controlar el que s’hi escrivia.

Aquesta era la situació de la llengua catalana i la cultura a
Badalona durant els primers anys del franquisme. Anys grisos
carregats de penúries, uns anys amb rerafons d’himne nacio-
nal i cara al sol, cartilla de racionament, mercat negre i bacil
de Koch... i de misèria cultural.
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L’estudi dels fenòmens urbans sovint es
desenvolupa a través dels casos d’estudi que sintetitzen el
pensament general i, per tant, es converteixen en paradigmà-
tics, reflectint les circumstàncies sociopolítiques, econòmi-
ques i urbanístiques  d’un cert període de temps. 

Montigalà és una fita en la història de l’urbanisme badaloní,
no sols per les vicissituds succeïdes sinó també com a reflex
d’un procés històric i cultural. A més del seu interès intrínsec,
té el de posar de manifest les estratègies urbanístiques gene-
rals del període. Molts dels fenòmens que es produeixen a
Montigalà són coincidents amb altres de la ciutat (mateixos
agents, estratègies tècniques, etc). És, des d’aquest punt de
vista, un exemple on es manifesta clarament l’evolució dels
instruments, no solament projectuals, sinó també de caràcter
programàtic i de gestió, que ajuden a entendre l’evolució
urbanística dels últims 30 anys. La visió particular del feno-
men i del seu procés permetrà, també, en el futur, valorar l’o-
pinió sobre Montigalà en el moment present .

L’anàlisi dels diferents processos del planejament i el paper
dels diferents agents fins a l’execució i comercialització del
Pla, mostra com un sòl rural s’ha convertit en la botiga de
Catalunya.

FRANCESC PEREMIQUEL I LLUCH

MONTIGALÀ

Montigalà molt abans de ser urbanitzat (Museu de Badalona.
Arxiu d’Imatges. Fons Municipal).
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Inicis i evolució
Montigalà se situa sobre un terreny suaument ondulat de 190
ha de superfície travessat per rieres, de les quals la més
important és la de Sant Jeroni; com a límit del sector hi ha la
riera de Canyet i a l’altre extrem els caps de rieres de Santa
Coloma (Camí del Fondo).

El perímetre del sector, el configuren antics assentaments de
naturalesa diversa: Bufalà, Sant Crist, Lloreda Nova i Vella i,
al nord, la Serralada de Marina. A l’interior del sector hi ha
antigues masies  —Can Bofi Vell, Can Banús....—, que for-
men part del patrimoni històric.

La història de Montigalà arrenca l’any 1966, quan més d’un
centenar de petits i mitjans propietaris s’agrupen en dues
associacions de caràcter urbanístic amb l’Administració
(Ajuntament). L’objectiu és transformar un sòl rural de vinyes
i camps de conreu en un sector urbà. 

El marc de referència dels primers documents se situa en el
Pla del 19531 i el seu desenvolupament mitjançant plans par-
cials que, des de la iniciativa privada, volen donar resposta a
la demanda d’habitatge, substituint a la iniciativa pública de
períodes anteriors. 

Els arquitectes Ballesteros, Barba, Cardenal i de la Guàrdia,
conjuntament amb tècnics d’altres disciplines, són els redac-
tors del primer Pla Parcial. És un document correcte amb les
següents dades bàsiques: preveu la construcció de 13.000
habitatges per a una població de 50.000 habitants, amb una
densitat de 250 habitants/ha. La densitat en habitatges se situa
sobre els 70 habitatges/ha. També preveu destinar 38 ha a sòl
industrial amb la creació de 4.500 llocs de treball.

La proposta formal defineix una anella viària perimetral de
circulació segregada i cruïlles a diferent nivell, amb una doble
xarxa, de vianants i rodada, independent. L’edificació utilitza
tipologies urbanes obertes amb torres altes i habitatges unifa-
miliars.

L’any 1967 el  Pla surt a informació pública i l’any següent,
el 1968, obté l’informe favorable de la Comissió
d’Urbanisme. L’any 1969 s’aprova  definitivament per part
del Ministerio de la Vivienda.

El model urbà de referència, segons la premsa de l’època, és
la nova ciutat de Tapiola, a Finlàndia. Els titulars de premsa
són espectaculars: «Una gran ciudad», «Fuerte colaboración
municipal», «Montigalà lugar de excepción», «Una nueva
ciudad, obra de la iniciativa privada».

L’elevat cost d’urbanització, comparativament a altres opera-
cions de l’època, va portar a decidir per part dels petits pro-
pietaris, la incorporació d’una empresa urbanitzadora. Així
mateix el polígon, de promoció mixta inicialment, va passar a
mans privades per la renúncia de l’Administració. Va costar
molts esforços trobar algú interessat, ja que les empreses a les
quals s’oferia no trobaven rendible l’operació, donada la
important inversió a realitzar2.

L’empresa Montsià SA és la primera que intenta adquirir el
polígon a canvi de fer-se càrrec dels costos d’urbanització,
amb una permuta pel 50% de l’edificabilitat.

L’any 1967 es constitueix CALPISA (Compañía Alicantina
de Promociones Inmobiliarias SA), del Banc d’Alacant, amb
50 milions de pessetes. En expansionar-se crea CALPISA
BADALONA SA. La compra per part de CALPISA es realit-
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za l’any 1972, el preu és de 23,36 pessetes/m2. L’operació era
amb pagament ajornat a 6 anys, a un interès del 5,6%.

A l’octubre de 1974 es torna a vendre, el 50% al Banc
Industrial de Catalunya (Banca Catalana) i l’altre 50% al
Banco Catalán de Desarrollo (Banco de Madrid). Al setembre
de 1974 hi ha un canvi de nom amb la creació de Montigalà
SA,  i es fa una primera inversió de 100 milions de pessetes
en obres d’urbanització (el primer projecte d’urbanització
s’havia aprovat a l’abril de 1974). Posteriorment s’hi incor-
pora la Caixa amb una participació del 10%. 

La composició de la Junta queda formada pels dos bancs
esmentats, la Caixa, i alguns petits propietaris. Montigalà SA
acaba tenint la majoria de la Junta, per sobre del 90%, la qual
cosa fa que, sovint, es confonguin els interessos de la Junta
amb els de l’empresa.

El  29 de març de 1974, la Comissió d’Urbanisme va aprovar
el Pla General d’Ordenació Urbana i Territorial de la
Comarca de Barcelona (Pla General Metropolità, PGM). El
Pla General Metropolità respecta el Pla Parcial, al qual incor-
pora en la seva totalitat dins de les situacions transitòries.
D’acord amb el Pla General Metropolità es redacta un Estudi
de Detall per adaptar el projecte a la nova legalitat.

L’any 1976 s’inicia el moviment d’oposició cívica —aquesta
situació durarà fins l’any 1982—. Aquest moviment s’encaixa
dins la campanya «Salvem Catalunya per la Democràcia» de
l’Assemblea de Catalunya. Tots els diaris es fan ressò de la
Campanya per la protecció de Montigalà i de la voluntat popu-
lar d’aturar l’operació. Es denuncia el baix nivell de zones ver-
des (2,18 m2/habitatge), els problemes amb les aigües residuals
i l’agressió a les masies que formen part del patrimoni històric.

L’any 1977, no obstant això, es va atorgar permís d’obres per
a la urbanització, per un valor de 900 milions de pessetes,
cosa que va permetre realitzar part de les infraestructures vià-
ries i del sanejament. 

A l’abril de 1979 el nou Ajuntament democràtic fa una decla-
ració programàtica dient que la zona de Montigalà s’ha de
planificar, promocionar i realitzar segons els interessos i
necessitats del conjunt de la ciutat3.

El 7 de juliol de 1980, en una altra declaració, es demana sòl
per als equipaments del municipi, sòl públic per a ús indus-
trial i d’habitatge per descongestionar la ciutat i per al creixe-
ment exclusivament vegetatiu. En declaracions posteriors
s’assenyalen com a objectius que el sòl sigui majoritàriament
públic, i que les diverses institucions participin  en el seu
desenvolupament.

L’actitud publicista4 dels nous ajuntaments democràtics porta
a negociacions entre les institucions públiques (Generalitat,
Ajuntament i Corporació Metropolitana de Barcelona). La
Generalitat, fins i tot, proposa la creació d’una empresa públi-
ca per gestionar l’adquisició del sector que no arriba a fun -
cionar.

L’any 1981 hi ha la crisi de Banca Catalana5, i les accions pas-
sen al Fons de Garantia. La crisi de Banca Catalana fa neces-
sari buscar solucions urgents al problema Montigalà no sols
per la seva importància econòmica sinó també per la seva sig-
nificació social.

La propietat fa una oferta de venda de 7.000 milions de pes-
setes. L’argument és que la càrrega financera incrementa el
valor del sòl. Per justificar el balanç, la propietat fixa un preu
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Pla parcial d’ordenació Batllòria-Montigalà (Ajuntament de Badalona. Àrea d’Urbanisme).
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Pla parcial d’ordenació Batllòria-Montigalà (Ajuntament de Badalona. Àrea d’Urbanisme).
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de 7.000 milions de pessetes, quan el valor del sòl només és
de 3.000 milions de pessetes. Qualsevol operació urbanística
és econòmicament inviable si no es volen assumir pèrdues, i
per tant, cal esperar temps millors. La participació de la banca
en el negoci immobiliari sovint s’ha fet amb aquest criteri i ha
portat a grans fracassos immobiliaris.

A l’abril de l982, s’arriba a un acord entre les tres institucions
i la propietat6 que es plasma en un conveni urbanístic.  Aquesta
solució ha de permetre treure un profit social i una rendibilitat
als propietaris. El procés no pot tornar enrere sense que se’n
pagui la factura, i això s’hauria de fer, en part, amb diners
públics, segons que afirmen alguns polítics de l’època.

L’acord programàtic preveu una inversió pública de 1.020
milions de pessetes, el 58,41% destinat a sòl públic, i el 28,37%
a sòl privat. Es preveu construir 3.000 habitatges en edificis
plurifamiliars i 420 unitats bifamiliars (840 habitatges). També
es dediquen 31,66 ha a sòl industrial. La resta del sòl està dedi-
cada al Segon Cinturó (6,92%), i a sòl públic  fora de Badalona
(6,30%). Es preveuen 1.000 habitatges de caràcter social. 

En la definició del programa es deia que el Pla havia de ser-
vir per satisfer dèficits generals de la ciutat, per acabar els
barris, i que havia de preveure un gran parc central que con-
nectés la ciutat amb la Vall de Betlem, alhora que el sistema
viari s’havia d’adequar a les connexions entre Santa Coloma
i el nou cinturó; d’altra banda, les antigues obres d’urbanitza-
ció havien deixat traces en el territori que en principi calia
mantenir. El desenvolupament s’havia de preveure d’acord
amb els compromisos d’inversió de les administracions.

Efectivament, aquest acord suposa una disminució de densi-
tat, però sobretot, el traspàs de la despesa urbanitzadora més

cara a l’Administració pública. Amb aquest programa s’enca-
rrega la redacció d’un nou Pla.

La proposta definitiva
Les raons de la forma

El Pla per formalitzar aquesta proposta és obra de l’arquitec-
te Manuel de Solà-Morales, que havia guanyat el concurs, i és
fidel estrictament al programa que se li dóna.

L’arquitecte Manuel de Solà-Morales descriu el projecte de la
següent manera en la memòria del Pla:

«El canvi de programa que suposa acceptar els usos establerts
en el “Protocol”, obliga a reconsiderar l’ordenació del sector
en base a la seva funció prioritària d’equipament i servei
col·lectiu. L’escala dels usos establerts en el Protocol permet
plantejar la nova idea del sector com un gran espai obert, que
ocupa l’àrea principal i central, i és abraçada per diferents tra-
mes urbanes, cada una d’un volum raonable (en funció de
l’escala dels usos i de la promoció). L’ús d’aquest espai obert
és col·lectiu, plantejant-se com un espai verd equipat en el
que s’hi produeixen equipaments (locals i generals, fins i tot
metropolitans: d’esbarjo, d’ensenyament, d’esport, de salut,
d’assistència, etc.) i parcs de tractaments variats.

«El sistema viari permet així plantejar-se, no com un anell
apart, sinó com una xarxa contínua amb les trames viàries
pre-existents. Una xarxa que es troba, a l’Est, amb la Rambla
de Canyet i el petit eixample de Bufalà, i també amb la trans-
formació de la urbanització existent de Pi i Gibert. Al centre
del sector, la xarxa viària queda reduïda al perllongament del
carrer Coll i Pujol que, a manera de raval exterior, es conver-
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Modificació del PGM. Pla especial de reforma interior de Montigalà, gener de 1985. Arquitecte Manuel de Solà-Morales (Ajuntament de
Badalona. Àrea d’Urbanisme).
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teix en carrer d’una sola cara (a solei) i seria el camí directe
cap a Sant Jeroni de la Murtra. La ciutat i la muntanya que-
daran així relligades per aquest camí que, passant sota els
ponts de les autovies, portaria des de les cases i el parc qua-
drangular, sota el nou Pavelló Poliesportiu, a les runes de Ca
l’Alemany, i a les rampes de la Vall de Sant Jeroni.

«Cap a Ponent, la trama viària recull la retícula de Santa
Coloma, tant a la banda de Lloreda com al Puigfred, i és ver-
tebrada per la parella de vies que, convertint-se en via-parc
primer i després en laterals del Cinturó, formen la directriu
longitudinal més important de tot aquest territori.

«Però la connexió est-oest queda, sobretot, assegurada per
l’Av. Puigfred-Sant Joan, que es constitueix en l’espinada
central de les poblacions, connectant amb els carrers Liszt i
Wagner de Sta. Coloma a l’extrem Oest, amb el projectat
Passeig de Bufalà a l’Est.

«El Segon Cinturó Metropolità queda, aleshores, com una via
més ràpida de travessia independent del sector (entre la Riera de
Canyet i el Túnel), podent-se dissenyar sobre el traçat actual del
vial perimetral Nord, amb estructures airoses i transparents pels
viaductes i amb una definició paisatgística simple i unitària.

«L’ocupació edificada de sòl es reparteix en unes poques
àrees principals en continuïtat, tal com hem dit, amb el con-
junt urbà existent. 

«La indústria es reparteix entre una zona gran a la vessant
migdia del Puigfred, i unes poques hectàrees al Nord de
Bufalà, sempre amb accés directe des del Segon Cinturó.»

Manuel de Solà-Morales amb aquesta proposta reconsidera el

conjunt del projecte inicial i acaba no deixant content a ningú,
especialment a la propietat, ja que gairebé no respecta res
d’allò que estava construït, ni tampoc l’esquema director ini-
cial que mantenia les infraestructures construïdes.

Sota l’excusa del contingut del Pla, la propietat vol renegociar
el conveni econòmic de 1982, però el problema fonamental és
que la redistribució de les obligacions públiques obliga a
reconsiderar les responsabilitats entre les administracions.
Això serveix per aturar el projecte una vegada més.

Mentrestant, la Generalitat havia encarregat un projecte de
parc central a l’arquitecte Ricard Bofill, que resulta molt
polèmic.

Algunes grans empreses de distribució plantegen ja l’interès
per ubicar-se en el polígon, i per això demanen la previsió de
superfícies adequades. Les reivindicacions veïnals en aquest
context tornen a esclatar, mentre s’hi afegeix la Unió de
Botiguers per la implantació del Centre Comercial
Continente.

L’any 1987 s’aprovà definitivament el Pla.

L’expedient de Modificació del PGM es resol amb moltes
observacions per part de la Direcció General d’Urbanisme,
que avala els arguments de la propietat. Aquestes determina-
cions, però, no es van incorporar a l’expedient.

Entre la proposta realitzada per Manuel de Solà-Morales i l’a-
provada definitivament, es van incorporar múltiples modifi-
cacions per part dels serveis tècnics municipals, dirigits per
l’arquitecte Josep M. Martinez Tomàs, en resposta a les
demandes rebudes de tot tipus, sense, però, modificar ni l’es-



75

tructura ni el model urbà proposats. L’aspecte més rellevant
és que la continuïtat amb els teixits preexistents és sistemàti-
cament rebutjada en contra dels principis que inspirava el
programa del Pla, i, per tant, els nous teixits se situen amb
equipaments i zones verdes interposats. Aquest rebuig porta a
concentrar l’edificació. El resultat és la creació de zones molt
denses i altres molt buides.

La urbanització

El projecte d’urbanització el realitza l’equip dirigit per l’en-
ginyer de camins, canals i ports  Manuel Herce. El principi
que l’inspira és que el cost sigui el més baix possible, per això
els moviments de terra han de ser mínims, la vialitat s’ha de
reduir, la jardineria es fa amb els arbres més petits i només es
realitza l’imprescindible. Des del punt de vista tècnic s’utilit-
za el projecte d’urbanització per fer la proposta més econò-
mica, introduint uns factors de distorsió importants en l’adap-
tació de rasants, moviments de terra, reducció de voreres, dei-
xant de realitzar certs elements de jardineria i acabat, etc.

El projecte d’urbanització desenvolupat per la junta de com-
pensació només abasta la xarxa viària, deixant pendents tots
els acabats i espais lliures dels polígons, que hauran d’assu-
mir posteriorment els nous usuaris, mitjançant els avals
corresponents contra llicència d’obres. Per això, anys més
tard el Polígon encara té la imatge desangelada.

La urbanització del polígon dura pràcticament del 1987 al
1992. Durant aquest període es constitueixen de l’ordre de 33
Km de carrers i només s’aixeca el centre comercial
Continente i la Vila de Premsa, i s’inicien les obres de les coo-
peratives sindicals sobre sòl adquirit a la Mancomunitat de
Municipis.

Un dels aspectes importants del procés urbanitzador és que
les administracions no assumeixen les seves càrregues d’en-
trada. Això vol dir que el polígon no pot funcionar perquè
manquen els sistemes generals, tema bàsic dels acords del
1982. La Junta es veu obligada a realitzar-los, cosa que va en
detriment de la qualitat global del projecte. 

Des d’una altra perspectiva, l’èxit més important és aconse-
guir que la Pota Nord arribi a Montigalà. Sense ella, l’opera-
ció urbanística no tenia sentit, ja que el problema no era la
urbanització interna sinó l’accessibilitat territorial. Les con-
nexions amb la ciutat (la més significativa és la canalització
de la riera Martí Pujol entre les autopistes) és l’altre aspecte
al qual es destinen part de les compensacions econòmiques
per la construcció del centre comercial.  La Vila de Premsa
compensa l’arribada de la Pota Nord, en el sentit que es con-
diciona la comercialització i ocupació pels usuaris finals a la
utilització durant els Jocs Olímpics; a canvi assumeix de
manera prioritària la construcció de la via per estaments
públics.

La via no té altre objectiu a Badalona que arribar. Els esforços
econòmics per part del Ministeri es concentren en aquelles
poblacions que menys la necessiten, introduint importants
soterraments, com és el cas de Santa Coloma de Gramenet o
Tiana, i recuperant la part superior com a parc públic.
Badalona és l’únic municipi que no té cap tros cobert.

La resta de les compensacions econòmiques es destinen a la
millora de barris  i àrees comercials (carrer de Mar, Xile,
Pérez Galdós i passeig de la Salut).

Del conjunt del projecte d’urbanització cal destacar el prag-
matisme: preocupa més que es faci que la seva qualitat i aca-
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Montigalà (Ajuntament de Badalona. Àrea d’Urbanisme).
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bat (aquesta actitud es reflecteix en moltes altres accions
urbanes, especialment en aquelles en què hi ha participació
privada).

El model de gestió 
i la comercialització del Pla

A causa de la intervenció d’agents diferents i com a fruit dels
pactes de 1982, el Pla divideix la gestió del sòl en dos grans
paquets: els sistemes generals, de gestió pública, i els polí-
gons amb aprofitament urbanístic, de gestió privada. La pro-
pietat és pràcticament única, per tant, la divisió poligonal es
fa per paquets tipològics o àmbits físics coherents d’actua-
ció. Això permet que, tant des del punt de vista de la gestió
com de la forma, cada part pugui tenir tractament divers dins
de la unitat del Pla. Es confia en els sistemes generals com a
element integrador i dinamitzador de l’espai. Les parts res-
ponen a usos diversos, a la realitat del suport territorial o a
les àrees edificades confrontants. La gestió del PERI (Pla
Especial de Reforma Interior) correspon a la Junta de
Compensació, però les administracions, teòricament, han
d’indemnitzar el sòl dels sistemes generals a preus pactats
amb anterioritat. 

Els acords de 1987 permeten que el Pla pugui tirar endavant7. Els
acords  són bàsicament de naturalesa econòmica. Aquests pactes
fan que l’Ajuntament adquireixi 4 ha de sòl industrial, com a
compensació per l’aprofitament mitjà que en els acords de l’any
1982 s’havien perdut, que els sistemes generals es desenvolupin,
avançant els diners l’empresa (per tant es fan càrrec del finança-
ment) i que l’empresa assumeixi una aportació econòmica per
obres de les àrees confrontants exteriors al polígon, però fona-
mentals per a l’esmentat polígon, que ja s’ha comentat.

Els elements desencadenants de l’execució dels polígons són
la implantació de Continente i la Vila de Periodistes, pel fet
que Badalona era Subseu Olímpica. L’operació olímpica
desencadena la construcció de la Pota Nord, i és un bon
moment per impulsar importants transformacions urbanes.
Aquest conjunt de factors, i un moment d’expansió econòmi-
ca, porta a pensar que Montigalà tornarà a ser un gran nego-
ci, que es manifesta amb l’increment de valor del sòl.

Un cop s’ha acabat la urbanització comença la comercialitza-
ció del Pla,  la qual cosa com a estratègia comercial, implica
assumir el finançament per part de l’empresa durant un perío-
de llarg de temps, que, indirectament, redundarà en la dismi-
nució dels beneficis.

Per dinamitzar el sector es confia en les activitats econòmi-
ques com a motor i es posa a la venda la major part del paquet
industrial, començant pel sector contigu a Bufalà i seguint pel
sector confrontant amb Santa Coloma de Gramenet. La resta
queda en mans de la propietat original, que volia fer la pro-
moció per si mateixa, i acaba edificant tres illes8.

De la residència es comercialitza el sòl dels habitatges unifa-
miliars i la Vila de Premsa. Més tard, quan Montigalà ja ha
entrat en el declivi i es pateix una important crisi del sector
immobiliari, es comercialitza el paquet destinat a les institu-
cions públiques.

Inicialment hi ha molts canvis de propietat de caràcter neta-
ment especulatiu. Sense fer-hi res les propietats van canviant
de mans. És gent que veu en Montigalà un gran negoci immo-
biliari. Algun propietari compra i ven canviant posicions.
Posteriorment, en la mesura que es consolida el polígon per a
activitats més concretes, apareix la voluntat d’arrelar-se. La
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progressiva consolidació com a centre comercial fa que més
cadenes comercials es vulguin localitzar en el sector fins a
convertir-se, segons la premsa, en el centre comercial de
Catalunya. Algunes empreses de distribució estrangeres
entren al país  a través de Montigalà (Decathlon).

Els primers anys el moviment dels preus és molt alt. La sorti-
da està voltant les 30.000 pts/m2 de repercussió, que arribarà
en el moment de màxima eufòria a l’entorn de les 50.000
pts/m2. El valor de referència a Badalona oscil·la entre les
20.000 i 30.000 pts/m2.

A través del mecanisme de fragmentació de la propietat en
àrees industrials, es permet recuperar  el sobrecost generat  en
el procés inflacionari produït per la implantació dels usos
comercials. Durant aquests anys es renuncia pràcticament a
ubicar-hi activitats productives per situar-ne altres de major
valor afegit. Un fenomen interessant és el de Pronto-Moda,
que suposa la implantació de petits tallers de confecció i
venda a l’engròs, i permet emergir un sector important de l’e-
conomia local.

L’any 1997 la propietat es troba ja força dividida, i Montigalà
SA pràcticament ha desaparegut. 

Amb la crisi de Banesto, els terrenys de Montigalà SA són
adquirits en bona part per Urbis, en una operació dirigida des
del banc que situa el preu de repercussió per sobre de les
50.000 pts/m2 de sostre residencial. L’empresa decideix tirar
endavant la promoció per si mateixa, desenvolupant illes sen-
ceres a través d’arquitectes de prestigi.

D’altra banda, l’adquisició de sòl per part de les institucions
públiques es fa de manera dispersa per tot el polígon, de

manera que s’eviti que l’administració agafi un àmbit tancat.
No obstant això, els paquets són força unitaris.

L’estratègia de les administracions públiques és diversificar
l’oferta. Això es fa incorporant promotors i/o tècnics dife -
rents. En el cas de la Mancomunitat passa pels promotors, i en
el cas de la Generalitat pels tècnics i per la diversitat del pro-
ducte.

La Generalitat acaba adquirint 300 habitatges més dels que
tenia compromesos i assumeix part dels costos inicialment
pactats sobre els sistemes generals, amb la construcció d’una
part dels parcs centrals.

La Mancomunitat adquireix 350 habitatges i l’Ajuntament
100. Els de la Mancomunitat es destinen a les Cooperatives
Sindicals i a REGESA. Dels destinats a les Cooperatives, uns
van estar afectats pel tema PSV (Promotor Social de
Vivenda). Els de l’Ajuntament es traspassen a ENGESTUR
SA, per destinar-los posteriorment a l’adquisició de sòl en
l’àmbit portuari.

Les figures urbanístiques 
de desenvolupament

El planejament no acaba amb l’aprovació definitiva del PERI,
sinó que el seu desenvolupament comporta noves figures i
modificacions9.

Per un costat el pla preveu que els fronts dels carrers més sig-
nificatius es desenvolupin mitjançant estudis de detall.
Aquesta mateixa previsió es fa per certs conjunts dels quals el
PERI vol el control públic. Per últim, necessitats d’adequació
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de l’ordenació i dels usos provoquen la redacció d’altres figu-
res de planejament.

En relació amb els estudis de detall i altres figures de plane-
jament existeix una casuística dispersa, tant en temes d’ob-
jectiu com d’agents. Bàsicament hi ha tres tipus de docu -
ments: a) documents preocupats per la imatge formal; b)
documents centrats en paràmetres d’ordenació per a una dife-
rent distribució de l’aprofitament; c) documents centrats en
l’adequació dels usos.

En el primer paquet es poden englobar els estudis de detalls
de façanes i d’ordenacions volumètriques d’habitatges unifa-
miliars. Es tracta fonamentalment d’establir unes ordenances
figuratives on la preocupació és la definició d’aquells aspec-
tes que incideixen en la imatge urbana. La dificultat és esta-
blir un àmbit de flexibilitat que permeti donar un caràcter uni-
tari sense uniformitat. Això és difícil i, de les múltiples pro-
vatures realitzades, la més pràctica portaria a una ordenança
on la clau seria la tipificació d’elements i la relació entre
aquests, cosa que generaria un ventall obert, però limitat, de
possibilitats. El fonament per a la tipificació dels elements
parteix dels objectes usuals estandarditzats en la indústria de
la construcció i d’unes maneres de disposar-se en compliment
d’altres normatives (seguretat, etc). Això dóna com a resultat
unes opcions i prototipus modulars de la combinació de les
quals es pot obtenir la necessària diversitat, tant per adequar-
se a les necessitats dels usuaris com per oferir una imatge
urbana coherent.

El segon paquet de documents neix de l’adequació del parà-
metre d’ordenació a unes tipologies edificatòries adients, o
fins i tot, a unes unitats de promoció. Això permet, per exem-
ple, obrir les illes de la zona de la Vila Olímpica, o bé fer for-

jats horitzontals en el polígon M. En tots els casos es tractarà
d’ordenar l’edificació d’acord amb el projecte d’obres.

El tercer tipus de documents centra l’atenció sobre els usos.
Quan s’aprova Montigalà, la demanda de mercat és de sòl
industrial per a usos no directament productius, i comencen a
plantejar-se alguns usos comercials. Amb el temps i la bona
posició del polígon en relació amb l’entorn metropolità,
aquesta demanda esdevé molt important i, per tant, és neces-
sari adequar usos i paràmetres d’ordenació per fer possible la
implantació d’aquestes activitats que funcionen amb una lògi-
ca pròpia diferent.

Parcs i dotacions públiques

Montigalà havia de servir per equilibrar la ciutat i, per tant, és
l’espai per a la ubicació dels grans parcs i equipaments públics.

Panoràmica de Montigalà, 1993 (Ajuntament de Badalona. GMMC).
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Després dels anys, estan en construcció el poliesportiu i el
CAP (Centre d’Assistència Primària), en el sector del Fondo,
i una escola en el sector de Bufalà.  S’han realitzat també
algunes cessions a entitats privades (Can Banús, destinada a
la prestació de serveis socials, la parcel·la cedida a l’Institut
Gaudí per a la implantació d’un centre educatiu i dues esglé-
sies). La construcció del tanatori  i la deixalleria han estat
desestimades, però es troba en fase d’estudi la ubicació d’un
estadi municipal de futbol.

El parc central  ha estat objecte de projectes diversos al llarg
del temps: primer, el projecte Bofill, després, Iglesies, i final-
ment ha estat l’INCASOL (Institut Català del Sòl) qui se n’ha
fet càrrec. La gran dimensió i la localització dificulten el
procés de consolidació, tant per al creixement de les espècies
vegetals com per a l’apropiació ciutadana a través del seu ús,
tant personal com col·lectiu. Aquests parcs, per dimensió i
localització, tenen caràcter metropolità, però el seu ús, avui
per avui, és local. Si bé en el planejament l’objectiu era l’e-
quilibri territorial, a la pràctica han adquirit un caràcter més
local, cosa que planteja la importància de la localització de
determinades instal·lacions, i la seva mida.

L’arquitectura

La construcció de Montigalà s’ha fet en un termini breu, i per
un nombre reduït de promotors. Això es tradueix en una rela-
tiva uniformitat formal, no sols per la coincidència temporal
sinó perquè els objectius promocionals són també similars.

Sobre l’arquitectura residencial hi ha tres grans paquets: la
Vila de Premsa, les promocions públiques — INCASOL,
REGESA i Cooperatives— i les promocions privades. Una

primera consideració és que hi ha pocs operadors i les pro-
mocions,  per tant, són relativament grans, normalment uni-
tats senceres  —ja siguin fronts de carrer, illes o conjunts—.
Això fa que es produeixi un alt nivell d’homogeneïtat per sec-
tors. En el cas de la Vila de Premsa es tracta d’una promoció
unitària de 900 habitatges amb un tractament uniforme. L’IN-
CASOL, per la seva banda, estableix unes condicions per
donar unitat al conjunt a partir de la definició a criteris de pro-
jecte —superfície, programa funcional, acabats, habitatges
per replà, etc—, però en canvi estableix una certa diversitat
externa com a resultat d’encàrrecs a diferents arquitectes per
unitats edificatòries senceres. El mateix criteri formal
segueix Urbis, singularitzant cada illa a través d’un encàrrec
diferent.  Construccions Castro opta per projectes més unita-
ris —una sola mà—, però intenta personalitzar i diversificar
el producte per altres mecanismes: color, volumetria, etc. La
resta són operacions que abasten illes senceres, i, per tant, es
plantegen també d’una manera unitària però sense configurar
grans paquets.

Com a producte immobiliari hi ha diferència entre les opera-
cions públiques i privades. Probablement l’element més sig-
nificatiu és el nombre d’habitatges per replà: dos en les pro-
mocions privades i quatre en les públiques. S’ha tendit a
diversificar l’oferta no sols des del punt de vista formal  sinó
també en preus.

Pel que fa referència a l’arquitectura industrial i comercial, en
general, és de poc interès amb algunes notables excepcions.
El Gran Velvet és probablement la més significativa; Ikea,
Decathlon i Manau són les altres. La temporalitat de l’arqui-
tectura comercial i industrial els dóna escassa significació, no
tant per si mateixes com pel tractament que els seus promotors
els atorguen: els centres comercials perifèrics han de ser de
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ràpida amortització i, per tant, les inversions fixes no han de
ser molt  altes, cosa que redunda en materials, durabilitat, etc.

Trobar un ordre comú presenta una certa dificultat, el temps,
però, s’ocuparà d’homogeneïtzar el llenguatge. Això no obs-
tant, tant en termes de programa com de materials i manera de
fer, es reconeix  la contemporaneïtat dels projectes. Des del
punt de vista cultural hi ha obres d’arquitectes importants i
anomenats, Joan Pascual, Tusquets i Diaz, Domènech i
Amador, Poch i Moliner, Arribas, Vendrell i Ruisánchez, etc,
per tant és previsible que es converteixi en un punt de referèn-
cia per a la reflexió disciplinar.

El resultat final de Montigalà és, si més no, discutible des de
diferents fronts, tant des del punt de vista del procés com del
resultat, i, dins d’aquest, del resultat econòmic, arquitectònic
i de ciutat. En qualsevol cas, permet fer una sèrie de conside-
racions finals extrapolables a altres processos.

1. Procés d’agrupació, canvi de mans i redistribució de la pro-
pietat en un procés habitual en el sistema de planejament que
desenvolupa la ciutat per paquets acotats.

2. Les operacions immobiliàries no tenen res a veure amb les
operacions financeres. Model i procediment han d’ésser dife-
rents. Les operacions especulatives, a la llarga, tendeixen a per-
dre el seu marge de benefici. El negoci immobiliari només cal
iniciar-lo, algú l’aturarà. L’abast temporal d’una operació d’a-
questa naturalesa és a llarg termini, i  perquè sigui possible és
necessària una confluència de factors. El pacte urbanístic es con-
verteix en un instrument fonamental de desenvolupament urbà.

3. La mida i escala de les operacions és fonamental per la
seva eficàcia pràctica. Probablement, si en un cert moment

s’hagués optat per fragmentar l’operació, aquesta  hauria estat
més viable, tant econòmicament com en el temps. No cal obli-
dar que aquesta operació és una de les més grans de l’entorn
metropolità dels últims 20 anys. El contingut programàtic del
Pla és un factor variable en el temps. La flexibilitat del suport
és fonamental i el traçat és el valor essencial de permanència.

4. La fidelitat al projecte original, amb les adaptacions
necessàries, no sols  permet millorar-lo, sinó que aconsegueix
donar un producte coherent. Aquesta actitud ha estat constant
al llarg del temps, malgrat les distorsions proposades.

La ciutat no es produeix tan sols per un procés de formalitza-
ció, però sí que d’ella en depèn la qualitat del projecte. Del
seu desenvolupament fidel sovint en dependrà la qualitat
final. La intel·ligent comprensió i interpretació de les propos-
tes, i la seva conducció des de les administracions públiques,
redunda en la qualitat urbana a termini mitjà i llarg.
Montigalà ha tingut de tot.

Una altra perspectiva de Montigalà a vista d’ocell, 1993 (Ajunta-
ment de Badalona. GMMC).



NOTES

1. L’any 1953, s’aprovà el Pla Comarcal mitjançant la Llei “Plan de
Ordenación de Barcelona y su zona de influencia”. Motius de l’aprovació
de dita llei eren fer front al desordre urbanístic existent, la necessitat de
millorar els sistemes de comunicació i preservació del patrimoni, i la neces-
sitat de previsió del creixement. El Pla, fonamentalment d’estructura, qua-
lifica el sòl, preveu l’ampliació del port, de l’aeroport i la construcció dels
cinturons. El desenvolupament del Pla es produeix mitjançant Plans
Parcials. Hi ha tres tipus de Plans:  1. Desenvolupament residencial, 2.
Legalització d’actuacions preexistents, i 3. Requalificació del sòl. El con-
junt dels plans que desenvolupen el Pla del 1953 acaben duplicant la den-
sitat inicialment prevista.

2. A l’època, el valor del mercat del sòl era baix, cosa que permetia oferir
habitatge de manera massiva  a baix cost. El mecanisme que ho fa possible
consisteix a elevar les densitats i reduir la inversió en infraestructures i
dotacions públiques: Montigalà era car en infraestructures. Malgrat els
bons auguris, un cop aprovat el Planejament, definint el marc legal de
referència, comencen a aparèixer els problemes econòmics derivats de les
importants inversions a fer. Sovint, generades les plusvàlues derivades de
la legalització, les operacions s’aturen per manca de capacitat econòmica
de desenvolupament.

3. La ciutat heretada patia enormes dèficits. El primer i més important, era
d’escoles,  i després d’urbanització, sanejament i zones verdes. En aquest
context no tenia sentit urbanitzar  de nou  sense resoldre els problemes de
la ciutat construïda.

4. Els ajuntaments democràtics d’esquerres atorguen a l’acció pública un
paper preponderant i es converteixen en els agents fonamentals de l’acció
urbanística, tant des del punt de vista inversor com de control i de definició
del contingut de la planificació urbanística. En general es disminueix l’a-
profitament i s’incrementen els estàndards de manera sistemàtica.

5. L’any 1971 Banca Catalana havia comprat accions del Banc d’Alacant i
del Banc Industrial de Catalunya.

6. El conveni urbanístic és un instrument que es comença a utilitzar per rea-
litzar revisions de planejament i modificar els drets de propietat adquirits,
buscant compensacions i indemnitzant de manera pactada. 

7. Cal entendre els acords del 1987 dins el context del boom immobiliari de 
la segona meitat de la dècada dels 1980, de l’expansió de Banesto i les
empreses de la seva òrbita. 

8. La promoció de la Vila de Premsa la realitza l’empresa Levitt, filial
espanyola d’una empresa nordamericana especialitzada en la construcció
del «suburbi americà» i coneguda per la construcció de la ciutat anomena-
da Levitown.

9. Els Plans redactats són:
E.D. Polígons EF (Vila Olímpica); E.D. Front Via Parc i Polígon A;   E. D.
Polígon J; E.D. Riera de Canyet; E.D. Polígon I;  E.D. Polígon K; P.E.
Polígons G, S, H, K i D; Ampliació d’usos; P.E. d’Equipaments; E.D.
Polígon B.
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EDITORIAL

5

Com en els números anteriors, en l’editorial d’aquesta revista del
Museu, fem notar les activitats que han estat més significatives al llarg de la progra-
mació anual. En aquest sentit podem afirmar que el 1997 ha resultat un any eminent,
ja que s’han complert cent anys de l’atorgament del títol de ciutat a la vila de
Badalona per part de la reina regent Maria Cristina, títol que li fou concedit per la
diversitat i el volum industrial de la vila, que aleshores tenia 18.165 habitants, majo-
ritàriament empleats a les fàbriques, però també camperols i pescadors.

Aquesta efemèride ha estat commemorada per la ciutat amb diversos actes i activitats,
entre els quals s’ha de destacar l’exposició de llarga durada “Badalona 1897. Cent
anys de ciutat”, que ha tingut un notable èxit de públic, entre el qual cal ressaltar la
presència de nombrosos grups escolars. També ha estat l’ocasió per poder aprofundir
en el coneixement d’un període de canvis importants dins la nostra història recent,
coneixement que s’ha consolidat mitjançant una exhaustiva investigació realitzada a
partir de la documentació que forma part del fons que conserva l'AHCB (Arxiu
Històric Ciutat de Badalona). Gràcies a aquest estudi s’ha definit i estructurat l’expo-
sició, per a la qual el Museu ha comptat amb la col·laboració d’altres museus, nom-
broses empreses i particulars, que han prestat peces il·lustratives de l’època. D’altra
banda, i amb el patrocini del diari El Punt, l’estudi s’ha pogut materialitzar en una
publicació que, amb el mateix títol i estructura que la mostra, recull els aspectes més
importants que definien la Badalona del 1897. També el Curs d’Història que fa habi-
tualment el Museu, es dedica, aquesta tardor, a repassar els últims cents anys de la
vida de la ciutat.

Abans de la mostra sobre el Centenari, sens dubte la protagonista d’aquest any, el
Museu va oferir una exposició del pintor Xavier Rodés, que ens va permetre gaudir
d’un conjunt de paisatges postindustrials, un altre punt de vista de la nostra ciutat.
Finalment, per tancar l’any, s’exhibeix una col·lecció dels gravats de Goya, prepara-
da pel Museu de Mataró el 1996 amb motiu del 250è aniversari del seu naixement.

Entre les tasques que porta a terme el Museu, cal destacar les campanyes d’excava-
ció, que per tercer any consecutiu, s’han realitzat al subsòl de la plaça Font i Cussó i
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que, una vegada més, han permès avançar en el coneixement de la ciutat romana de
Baetulo. Les troballes més importants d’aquesta excavació, com diverses peces talla-
des en os, una pedra d’anell i un enterrament en àmfora d’un nadó, es troben exposa-
des temporalment a la planta baixa del Museu. Aquesta petita mostra s’ha portat a
terme amb la voluntat d’anar avançant al públic, sempre que el procés arqueològic ho
permeti, els descobriments que es vagin realitzant. Voluntat que ja es manifesta des de
fa temps amb les Jornades de Portes Obertes —durant les quals es poden visitar in situ
els jaciments arqueològics que formaran part en un futur del conjunt del Museu—, i
que un any més han tingut una acollida espectacular no tan sols per part dels badalo-
nins, sinó també de visitants d’altres indrets.

Pel que fa a les edicions, a més de la revista que teniu a les mans, s’ha publicat un nou
estudi, amb el títol de Baetulo. Les marques d’àmfora, que se centra en la zona de la
Laietània i que abasta des de la segona meitat del segle I aC fins a la primera meitat
del segle I dC. Volem també, aquí, anunciar l’edició d’un anecdotari badaloní l’any
vinent.

D’altra banda, no podem deixar d’esmentar la celebració, al mes de maig del 1998,
del II Col·loqui Internacional d’Arqueologia Romana “El Vi a l’Antiguitat”, amb
motiu del 1.900 aniversari de la Tabula Hospitalis.

Finalment, el 1998 serà també un any de canvis a l’edifici del Museu ja que, seguint
la política de reformes iniciada d’un temps ençà, es realitzarà la remodelació de la
façana. Inevitablement aquesta intervenció arquitectònica repercutirà en el funciona-
ment de la institució, però es procurarà que comporti molèsties mínimes als usuaris.
Poder oferir una imatge renovada del Museu serà, sens dubte, una satisfacció per a
tots i una millora per a la ciutat.  
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EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
I LA XARXA DE COL·LECTORS

A LA CIUTAT ROMANA DE BAETULO

Un aspecte fonamental en el desenvolupa -
ment urbanístic de les fundacions romanes va ser el proveï-
ment d’aigua i la xarxa de col·lectors, tema que ha estat
àmpliament tractat tant a nivell general, com específicament
per a diverses ciutats1. En aquest sentit, els resultats de les
excavacions realitzades en els darrers anys a la ciutat roma-
na de Badalona han permès documentar diversos elements
relacionats tant amb el proveïment d’aigua, com amb el sis-
tema d’evacuació d’aquestes aigües. En aquest article pre-
sentem els primers resultats de l’estudi que estem portant a
terme actualment2.

Recordem que la ciutat de Baetulo, sota l’actual Badalona, és
una fundació ex novo, realitzada per l’autoritat romana, pro-
bablement a l’inici del segle I aC, i la seva situació, a la costa
de la província Hispania Tarraconensis, en una zona propera
al mar, amb bones possibilitats agrícoles, va afavorir sens
dubte l’elecció de la seva ubicació.

Geològicament, l’elevació on es va situar la nova ciutat roma-
na, que estava limitada per dues rieres —els actuals carrer
riera Matamoros i avinguda Martí Pujol—, és una zona forta-
ment granítica, composta per materials del Terciari i del
Quaternari. Com a resultat del desgast d’aquest granit, es
forma un tipus de sorra amb abundant quars i mica —és l’a-
nomenat sauló—, que fàcilment era arrastrat pels corrents
d’aigua i dipositat en els llits dels torrents.

S’ha documentat arqueològicament el recinte emmurallat en
els seus sectors NE i SE, i s’han situat hipotèticament en plan-
ta els sectors NO i SO, en funció de la topografia del terreny
i de l’extensió de les restes constructives documentades fins
al present. Aquest recinte configura un traçat de 413 m per
261 m, i engloba una superfície que s’aproxima a les 11
hectàrees, amb una distribució interior orientada NO-SE. Les
restes documentades mostren clarament que tant les construc-
cions com la xarxa viària tenen una disposició ortogonal,
transgredida tan sols per algunes estructures que es daten en
un moment posterior al fundacional3.

Les característiques arqueològiques de la ciutat fan conside-
rar que degué tractar-se d’una fundació amb aportació de
colons procedents d’Itàlia, que va utilitzar el model colonial
romà, no obstant no haver rebut la categoria jurídica de colò-
nia. La citació de Plini4 que qualifica Baetulo com un oppi-
dum civium romanorum (fortificació de ciutadans romans)
reforça la idea de la importància que degué tenir l’ingredient
romà en la fundació de l’oppidum que, lògicament, degué anar
complementat amb una colonització agrícola del territori5.

La seva distribució urbanística va estar condicionada per la
topografia del terreny,  ja que la ciutat s’instal·là en el vessant
d’una petita elevació —el turó d’en Rosés—, limitada al sud
per la platja i a ambdós costats per dues rieres —Matamoros
a l’est i Canyet, Folch o Martí Pujol a l’oest—. Aquesta topo-

PEPITA PADRÓS I MARTÍ
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grafia va determinar que, a la part central del vessant del turó,
s’instal·lés el fòrum, just a l’inici del desnivell que baixava
cap a la platja, i aquesta situació el va configurar com l’arti-
culador de les diverses zones de la ciutat, a l’estil de l’urba-
nisme hel·lenístic. La part baixa estaria creuada per la via lito-
ral —Via Augusta en època imperial— que centraria l’activi-
tat pública i comercial bàsica de la ciutat, amb edificis desti-
nats a usos comunitaris, com les termes sota el Museu, les ter-
mes de l’Hort de les Monges, l’edifici de tabernae (botigues)
sota la plaça Font i Cussó, etc. En canvi, a la part alta s’ubi-
caria la zona residencial, i és on es troben la majoria de les
cases documentades a la ciutat.

SISTEMES DE PROVEÏMENT
D’AIGUA DOCUMENTATS 
A BAETULO

Sens dubte, un dels grans avenços de la civilització romana va
ser resoldre el proveïment d’aigua a les ciutats. L’aigua que
s’utilitzava tenia diverses procedències. En primer lloc, l’ai-
gua subterrània, que s’aconseguia amb l’excavació de pous.
En segon lloc, l’aigua de pluja, que s’emmagatzemava mit-
jançant la utilització de cisternes. En aquest darrer cas, un
gran nombre de cisternes es van alimentar inicialment amb
aigua de pluja i, gradualment, es van anar incorporant a la
xarxa de distribució pública6. Tant l’aigua de pluja com l’ai-
gua subterrània s’utilitzaven bàsicament en l’àmbit domèstic,
i els pous i cisternes estaven situats en atris, peristils o patis.
Finalment, també es podia aconseguir aigua potable per a ús
de les ciutats a partir de rius, manantials, fonts, etc, des d’on
es canalitzava per al seu subministrament. Aquest tipus de
proveïment, molt més complex i evidentment amb un cost
econòmic important, era el que utilitzava el poder municipal

per tal d’abastar d’aigua la ciutat. Per norma general, aquesta
aigua es distribuïa als edificis públics, termes i fonts des d’un
castellum aquae, que era una construcció específicament
dedicada a aquest tipus de distribució.

A Baetulo s’han documentat els tres tipus bàsics de proveï-
ment d’aigua utilitzats en època romana, però fins al moment
no s’ha localitzat cap construcció que es pugui interpretar
com un castellum aquae. Analitzarem aquests tres tipus d’a-
provisionament, començant per l’utilitzat per l’administració
pública. En aquest cas, la ubicació topogràfica de la ciutat va
condicionar sens dubte el sistema d’abastament d’aigua, que
tan sols es podia produir o bé pels dos extrems del turó —
riera de Canyet o riera Matamoros—, o bé amb la canalitza-
ció de l’aigua procedent de les nombroses fonts naturals que
hi havia en aquesta zona.

El conducte d’aigua del carrer Pujol

Pel que fa a l’abastament d’aigua promogut per l’administra-
ció municipal, a Baetulo s’ha documentat un conducte situat
a l’angle NO de la ciutat7, que circularia sota un dels carrers
—cardines— de la trama viària, proper i paral·lel a la riera
Matamoros. D’aquesta canalització, en coneixem un tram de
92 m, 38 dels quals  estan actualment en perfecte estat de con-
servació i adequats per a la visita. Quant a la seva construc-
ció, té una amplada d’1,30 m i la seva alçada màxima és
d’1,50 m (Fig. 1). Està pavimentat amb un sòl d’opus signi-
num, de 20 cm d’espessor, amb un pendent del 7% en sentit
descendent cap el SE, és a dir, cap a mar. Els murs laterals
mesuren 50 cm d’amplada i estan fets amb pedres de grandà-
ria mitjana, unides entre si amb morter de calç (Fig. 2).
Presenta un sistema de coberta fet amb volta de canó amb
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característiques constructives idèntiques a les dels murs.
Estava parcialment encaixat en la terra verge, argilosa i molt
compacta. A la part central superior de la volta hi ha un regis-
tre que evidentment devia facilitar-ne la neteja i el manteni-
ment. A més, en el tram conservat s’han documentat tres con-
ductes menors, situats a diferents alçades, dos en el mur oest
i un en el mur est. Aquests conductes menors tenen unes
dimensions de 40 cm per 40 cm, les seves parets són de pedra
i el fons de tegula (teula plana).

Quant a la seva cronologia, la data inicial de l’edificació ve
determinada pel nivell que cobria l’estructura, contemporani
a la seva construcció, i que, pels materials apareguts, ha de
situar-se en època de Tiberi —anys 14-37 dC8—. El nivell de

reompliment interior del conducte, que l’inutilitzava, ha
pogut datar-se gràcies als materials ceràmics que s’hi van tro-
bar9, que permeten situar el moment del seu abandonament al
final del segle I dC.

Un cop descrit el conducte i establerta la seva cronologia,
hem de concretar quina era la seva funcionalitat. Canalitzava
aigua potable o era un gran col·lector d’evacuació d’aigües
residuals de la ciutat?

Si considerem la posibilitat de la seva utilització com a
col·lector, hem d’analitzar, en primer lloc, la seva ubicació a
la ciutat. Recordem que Baetulo estava situada en el vessant
d’un turó amb un pronunciat pendent cap a est i oest, i el con-

1. Conducte d’aigües del carrer Pujol. Planta i secció longitudinal. El dibuix il·lustra el pendent del conducte.
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ducte està a la part est, molt proper a la muralla i a la riera que
limitava la ciutat per aquesta zona. Això podria fer pensar en
un gran col·lector que recollís les aigües residuals de tot el
vessant est de la ciutat. No obstant això, hi ha una sèrie d’e-
lements que qüestionen aquesta hipòtesi. En primer lloc, les
característiques constructives i les grans dimensions del con-
ducte, que són absolutament diferents de les de tots els
col·lectors coneguts a la ciutat, fins i tot del gran col·lector

que recolliria les aigües residuals de la zona del fòrum, i del
qual  parlarem en tractar els sistemes d’evacuació d’aigües. En
segon lloc, paradoxalment, el seu emplaçament. En efecte, com
analitzarem més endavant, el coneixement que tenim en l’ac-
tualitat del sistema d’evacuació d’aigües a la ciutat, permet
entreveure que els cardines, carrers en sentit nord-sud, mun-
tanya-mar, tenien col·lectors i els decumani, carrers est-oest,
paral·lels a mar, no. Per tant, era innecessària l’existència d’un
gran col·lector a la part final del sector est de la ciutat, ja que
les aigües residuals s’evacuarien a partir de cada cardo i, per
tant, no caldria que aquest darrer col·lector tingués unes dimen-
sions tan grans, ja que tan sols recolliria les aigües de la línia
d’illes —insulae— entre els dos darrers carrers abans de la
muralla. Si el conducte es trobés situat a la part central de
Baetulo, es podria pensar en el gran col·lector de la ciutat, en
relació amb el fòrum, però la seva situació, a la part alta de
l’oppidum i al seu extrem est, molt proper a la muralla, fan dub-
tar que s’utilitzés per evacuar aigües residuals.

Passem ara a plantejar la seva possible funció com a conduc-
te d’aigua potable, analitzant una sèrie d’elements que avala-
rien aquesta hipòtesi. En primer lloc, les característiques
constructives i les seves dimensions, totalment diferents, com
hem dit, dels col·lectors públics documentats a la ciutat. En
segon lloc, els seus paral·lelismes amb diverses canalitza -
cions d’aigua potable documentades en altres jaciments 10.
Finalment, la seva situació, molt propera a una zona amb
aigua abundant —torrents, rieres, fonts naturals, etc— fàcil-
ment canalitzable i transportable.

La conjunció de tots aquests elements ens fan plantejar la
hipòtesi  que la funcionalitat del conducte s’ha d’adscriure a
les construccions hidràuliques de canalització i transport d’ai-
gua potable per a l’abastament de la ciutat de Baetulo.

2. Conducte d’aigües del carrer Pujol.
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A partir d’aquí, i acceptat el fet que el conducte transportaria
aigua potable, hem de considerar l’origen d’aquesta canalit-
zació, és a dir, d’on s’abastava d’aigua. Recordem que els
romans utilitzaven preferentment aigua procedent de mines i
fonts, abans que agua dels rius11.

La gran transformació urbanística que ha patit Badalona en
els darrers 50 anys ha canviat totalment la fesomia del paisat-
ge i fins i tot la seva topografia. No obstant això, queda algun
element que permet plantejar una hipòtesi pel que fa a l’ori-
gen de l’aigua que circularia pel conducte. Ens referim a
l’aqüeducte que es podia veure, no fa gaires anys, travessant
el carrer Fluvià (Fig. 3), i que avui encara és visible a les

parets mitgeres dels edificis situats a banda i banda de la part
final del carrer Pujol, a tocar la plaça de la Medicina. Era un
aqüeducte d’època indeterminada (possiblement posterior al
segle XV), situat a l’est del conducte romà. Aquest aqüeduc-
te circulava en sentit nord-sud i abastava d’aigua els camps de
conreu de la Torre Vella12. Estava situat seguint un fort desni-
vell topogràfic, ja que a banda i banda, el desnivell existent
era d’aproximadament 5 m (Fig. 4). El seu traçat no era abso-
lutament rectilini, ja que com hem dit, s’adaptava a la topo-
grafia del lloc per on passava, fet que es pot constatar en un
plànol del 192613. No obstant això, la part inicial que hem
pogut documentar tenia la mateixa orientació que el conduc-
te romà. És més, si aquest primer tram d’aqüeducte es per -

3. Aqüeducte modern. Detall del seu pas pel carrer Fluvià.
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llongués cap al sud en línia recta, el seu traçat coincidiria amb
el tram de conducte romà conservat. Aquest fet ens va conduir
a plantejar la possibilitat que ambdues construccions pogues-
sin tenir el mateix punt de proveïment.

La documentació que hem consultat fins al present no expli-
cita d’on s’abastava d’aigua l’aqüeducte modern, però sí
sabem que tenia el seu inici en un molí, inexistent en l’actua-
litat, però reflectit encara en un topònim de carrer, l’actual
carrer del Molí de la Torre. No obstant l’absència de dades
documentals exactes, sembla que l’aigua d’aquest molí, i per
tant de l’aqüeducte, podria tenir el seu origen o bé en el
Torrent de la Font, paral·lel a aquest carrer, o bé en alguna de
les mines existents a la zona14.

El torrent de la Font, citat ja en una escriptura de l’any 127915,
neix al peu del turó d’en Boscà, on, com sabem, existeix un

important poblat ibèric. El seu curs circula per una falla forma-
da per terreny calcari i per sota margues, que fan de dipòsit de
l’aigua que hi discorre, impedint la seva ràpida filtració cap al
subsòl. Per aquest motiu, l’aportació d’aigua d’aquest torrent té
major durada que l’aigua que podrien aportar altres torrents de
la zona16. En detriment de la possibilitat de la seva utilització per
aportar aigua a l’aqüeducte modern i al conducte romà, s’ha de
dir que circula molt encaixat i a una cota inferior. Per tant, hem
de considerar l’altra possibilitat, és a dir, que l’aigua tingués el
seu origen en alguna de les fonts naturals que existien en aques-
ta zona, i que una d’elles fos la que nodrís el conducte romà.

A partir d’aquests elements podem concloure, encara que de
moment a nivell d’hipòtesi, que el conducte romà existent al
carrer Pujol devia tenir el seu origen en el Torrent de la Font,
o en una font o mina, que li proporcionaven l’aigua necessà-
ria per al proveïment de la ciutat o de part d’ella.

4. Aqüeducte modern. Vista general des de la carretera de la Conreria.
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Un altre tema a tractar en referència a aquest conducte, és el
seu destí final. Està àmpliament documentat el fet que en
època romana, l’aigua de les conduccions públiques abastava,
primordialment, els edificis públics, les termes i les fonts dis-
tribuïdes per les ciutats, i era de les fonts d’on l’agafava la
majoria de la població per a usos domèstics. Tant la situació
com l’orientació del conducte indiquen que estaria destinat a
subministrar aigua a les termes públiques existents sota el
Museu. Queden també molt properes les termes de l’Hort de
les Monges, de cronologia posterior, però evidentment altoim-
perials i que, a l’igual que les primeres, necessitarien aigua
abundant. A més, existeix una inscripció apareguda a la ciutat,
dedicada a M. Fabio Nepos17, curator balinei novi, és a dir,
encarregat dels banys nous, personatge que degué assumir la
construcció o remodelació d’algun d’aquests banys, o potser
d’uns tercers, fet que demostra que la ciutat necessitava aigua
abundant per al bon funcionament d’aquests edificis termals.

Pous i cisternes
Continuant amb l’anàlisi dels elements d’abastament d’aigua
documentats a Baetulo, hem de fer referència a l’aigua sub-
terrània, aconseguida mitjançant l’excavació de pous, i a l’ai-
gua de pluja, recollida a través de la utilització de cisternes.
Era habitual que les cases tinguessin pou i cisterna, ja que l’ai-
gua de pluja i la procedent del subsòl tenen qualitat diferent.

Coneixem per excavacions antigues, l’existència de diversos
pous a l’àrea de la ciutat romana, però no els hem inclòs en
aquest article, ja que algun d’ells podria pertànyer a un altre
període, donada l’escassa informació que en tenim, a excep-
ció d’un, ben documentat, al qual n’afegirem dos, apareguts a
les excavacions realitzades a la ciutat a partir dels anys setan-
ta. En el primer cas es tracta de l’aparició del brocal d’un pou,

descobert per J.M. Cuyàs, que en fa la descripció següent: «es
de impecable construcción: cilíndrico, de 75 cm de diámetro,
revocado interiormente y con orificios en su pared para bajar
al fondo del mismo, orificios situados uno enfrente del otro,
entre 42 y 53 cm de distancia en sentido vertical. Al deshacer
la parte superior del pozo pude comprobar que dichos orifi-
cios no eran otra cosa que unos cuellos de ánfora de 20 cm de
longitud, recortados, a los que previamente se habían elimi-
nado las asas»18. Aquest pou estava al costat de la piscina
monumental que es troba a la plaça Assemblea de Catalunya,
sota l’actual banc Central-Hispano, i que és visitable. Va ser
descrita per Guitart: «tiene su eje mayor orientado SO-NE, es
rectangular al exterior, mide 13,30 m por 6,30 m y presenta
en el interior sendas exedras semicirculares de 3 m de diáme-
tro en cada uno de sus extremos. Su longitud máxima interior
resulta ser de 12,10 m, su anchura de 5 m y su profundidad
oscila entre 1 m y 1,22 m. El fondo está revestido por un grue-
so pavimento de opus signinum y las paredes por el típico

5. Piscina monumental sota l’actual Banc Central-Hispano, a la
plaça Assemblea de Catalunya.
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enlucido para contener el agua. Cinco peldaños en su ángulo
sur facilitan el acceso a ella»19 (Fig. 5). Pou i piscina forma-
rien part del peristil d’una casa situada a la part baixa de la
ciutat, amb una datació posterior a l’època fundacional, fet
que queda testimoniat perquè aquesta edificació se superposa
a un tram de la muralla.

Quant als altres dos pous, un es troba al pati d’una casa20, a la
zona central de la ciutat romana —a l’actual carrer Fluvià— i
l’altre, també en una casa extramurs, però contigua a la mura-
lla, a la part nord del jaciment21, a l’actual passatge de la Pau.
El primer era de planta rectangular, quasi quadrada, amb unes
dimensions d’1 m per 1,20 m. Es va baixar fins a una fondà-
ria de 12 m i es va haver d’aturar l’excavació arqueològica
perquè als 10 m ja es va arribar a la capa freàtica. Quant al
segon, era de planta quadrada, d’1,10 m de costat i tan sols es
va poder excavar fins a una fondària de 2,30 m.

Quant a les cisternes, n’hem documentades dues. Una formant
part, possiblement, del peristil o jardí d’una casa situada al
sector est de la ciutat, al carrer Pujol21, extramurs però molt
propera a la muralla. Estava construïda en pedra, era de secció
circular, de quasi 3 m de diàmetre i estava coberta amb volta.

L’altra cisterna es troba situada a la mateixa zona del pou rec-
tangular, a l’actual carrer Fluvià, i tradicionalment ha rebut el
nom de «presó o pou de Sant Anastasi»23. És una construcció
rectangular encaixada a la terra verge, amb unes dimensions
interiors de 5,35 m per 5,10 m i 3,30 m d’alçada, amb uns murs
de 0,55 m de gruix. Un mur del mateix espessor, la divideix
interiorment en dos àmbits, pavimentats amb opus signinum
(Fig. 6). A la sala SO, el paviment presenta una concavitat de
0,73 m de diàmetre i uns 0,20 m de fondària, centrada respec-
te del seu eix longitudinal, concavitat que sens dubte estava

destinada a facilitar la neteja (Fig. 7). A les parets hi ha una
banqueta (Fig. 8). A través de la paret mitgera, les dues estan-
ces es comunicarien entre si, com sembla indicar el fet de la
continuïtat del paviment en una amplada d’un metre, i possi-
blement a través d’una petita obertura amb arc de mig punt.

6. Cisterna rectangular del carrer Fluvià. Planta i alçat.
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Els dos àmbits estan coberts amb volta i en una d’elles, hi ha
una obertura circular, situada just a sobre de la concavitat que
hem descrit. Possiblement es trata d’un registre per a la nete-
ja i el manteniment de la cisterna. Els murs i les voltes estan
fets amb la tècnica de l’opus caementicium, és a dir, com un
encofrat actual, i els murs conserven l’enlluït típic de les
construccions hidràuliques, que evita les filtracions d’aigua.
Finalment, a cadascun dels quatre angles de la cisterna, hi ha
un petit forat de ventilació que puja verticalment a través de
la volta.

El càlcul de capacitat d’aigua d’aquesta cisterna està entorn
els 67.000 litres. Aquest fet, juntament amb la seva ubicació
a la part alta de la ciutat i la seva proximitat al conducte que
hem descrit abans, ens permet plantejar la seva adscripció a
l’abastament públic de la ciutat, com a zona d’emmagatze -

matge d’aigua. En contra d’aquesta hipòtesi, veiem que
aquesta cisterna està en una zona ocupada per diverses cases,
una d’elles pràcticament a sobre, fet que ens porta a dubtar de
la hipòtesi plantejada i ens suggereix la seva possible utilitza-
ció en l’àmbit privat. Recordem que, en època romana, les
cases importants, dotades amb grans cisternes, podien ser
autosuficients, i no necessitaven recórrer a les derivacions de

7. Cisterna rectangular del carrer Fluvià. Detall de la concavitat en
el paviment per a la seva neteja.

8. Cisterna rectangular del carrer Fluvià. Banqueta en el mur SO.
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la xarxa hidràulica municipal24. No obstant això, donada la
seva capacitat, i fins que no tinguem nous elements de judici,
ens inclinem per la hipòtesi de cisterna per a distribució d’ai-
gua a la ciutat.

Altres elements de transport d’aigua
Parlarem en aquest apartat, dels elements de transport d’aigua
documentats a la ciutat. Bàsicament són de dos tipus: canalit-
zacions de ceràmica —tubuli— i canonades de plom —fistu-
lae plumbariae—. Segons Vitruvi25, era desaconsellable la
utilització de canonades de plom, ja que es consideraven
«malsanes», però d’altra banda, el plom era un material molt
mal·leable, fet que permetia la seva adaptació a tot tipus de
formes i trajectes, encara que fossin molt complexos. No obs-
tant això, un dels majors inconvenients per a la utilització del
plom, especialment en ciutats petites com Baetulo, era el seu
elevat cost, ja que a la matèria primera s’hi havia d’afegir la
mà d’obra especialitzada per a la seva elaboració, els anome-
nats plumbarii, que construïen les derivacions des de la xarxa
pública26. Per aquesta raó, era més freqüent la utilització de
tubuli per a les canalitzacions públiques. Aquests tubs tenien
un extrem més estret per tal d’encaixar-lo, amb morter de
calç, en el tram següent. Vitruvi recomanava l’ús d’oli per
augmentar la seva impermeabilitat27.

A Badalona està documentat l’ús de canonades de plom tant
en edificis públics com dins l’àmbit privat. A les termes del
subsòl del Museu, i més concretament en la piscina del cal-
darium, queda in situ part de la canonada de plom que li apor-
tava aigua. A més, a les excavacions que s’hi van realitzar els
anys cinquanta, van aparèixer diversos fragments d’aquest
tipus de canalització. També se n’han documentat a la casa
del carrer Lladó: un fragment fora de context, però sens dubte

relacionat amb l’abastament de l’habitatge (Fig. 9) i un petit
fragment trobat in situ, com a desguàs de l’estany d’un peris-
til o jardí.

Quant a les canalitzacions de ceràmica, que habitualment cir-
culaven per terreny de propietat pública, en tenim documen-

9. Canonada de plom. Casa del carrer Lladó.
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tada una d’existent sota un dels cardines més ben coneguts de 
la ciutat (Fig. 10), que està situada paral·lela al col·lector que
passava pel centre del carrer.

Finalment mencionarem una sèrie de construccions que
tenien la funcionalitat de contenir aigua, però sense cap mena
de relació amb l’abastament, ja que es tracta de contenidors
d’aigua tipus piscines, estanys, etc. D’aquesta tipologia se
n’han documentat alguns a la ciutat, però tan sols els relacio-
nats amb les piscines del frigidarium i del caldarium de les
termes poden adscriure’s sens dubte a edificis de tipus públic.
La resta de contenidors d’aigua documentats són d’ús privat,
localitzats a diverses cases. Mencionem la seva existència
perquè evidencien la necessitat d’un subministrament d’aigua
correcte i organitzat a la ciutat.

SISTEMES  D’EVACUACIÓ
D’AIGÜES  DOCUMENTATS 
A BAETULO
Un dels avenços més importants de l’enginyeria romana va
ser  resoldre el problema del sanejament de les ciutats, mit-
jançant el sistema de la xarxa de col·lectors, sistema que, en
el fons, seguim utilitzant en l’actualitat27.

Analitzarem, en aquest apartat, la xarxa de col·lectors
públics que coneixem a Baetulo, i també els diversos tipus
de clavegueres de l’àmbit domèstic documentats fins al pre-
sent a la ciutat.

Col·lectors públics
En les campanyes d’excavacions realizades els darrers quin-
ze anys a Badalona, s’han documentat diversos trams de la
xarxa de col·lectors d’evacuació d’aigües de la ciutat, que ens
han permès diferenciar-ne tres tipus bàsics.

El col·lector que amb més freqüència es troba utilitzat en els
carrers de la ciutat, és el fet a base de murs d’opus caementi-
cium de 35/40 cm de gruix i 80/90 cm d’alçada interior, fons
de tegulae de 40 cm d’amplada i coberta de lloses de pedra
(Fig. 11.1). D’aquest tipus se n’han documentat diversos
trams corresponents a tres cardines29.

No obstant això, en una zona propera al fòrum, a la plaça Font
i Cussó, sota un cardo de 8,50 m d’amplada29, es va docu-
mentar l’existència d’un gran col·lector amb els murs fets en
opus caementicium, de 50 cm d’amplada i 1 m d’alçada inte-
rior, fons pla de lloses de pedra de 80 cm d’amplada i cobert10. Canalització de ceràmica. Cardo del carrer Lladó.



amb grans pedres pràcticament sense desbastar (Fig. 11.2).
Fins al present s’ha trobat un sector de 12 m que presenta un
desnivell del 24%, i també s’ha localitzat en dos punt més,
donant lloc a un tram de 24 m. Aquest gran col·lector estaria
relacionat, sens dubte, amb el drenatge de la zona del fòrum
de la ciutat (Fig. 12).

Es coneix un tercer tipus de col·lector de carrer, però tan sols
s’ha documentat en dos carrers, un cardo i un possible decu-
manus 31. La seva característica principal és que té la base feta
amb petits còdols (Fig. 13), mentre que els murs també estan
fets en opus caementicium. Desconeixem la seva alçada inte-
rior i total, ja que va aparèixer arrasat.

Un tema important a assenyalar, i que ja hem mencionat a l’a-
partat dedicat al conducte d’aigua, és el fet que tots els trams de
col·lectors documentats a la ciutat pertanyen a cardines. Tan
sols existeix un cas de col·lector que, d’acord amb la translació
del mòdul urbanístic, quedaria ubicat sota un decumanus, i és
un cas especial, ja que es tracta d’un col·lector que circula sota
un cardo i, en l’arribar a la confluència amb el possible decu-
manus, gira 90º en direcció est, i a més, té un sistema cons -
tructiu diferent de la resta de col·lectors de carrer documentats
a la ciutat, ja que, com hem dit en el paràgraf anterior, la seva
base no és de tegulae sinó feta amb còdols. També hem de
mencionar un petit col·lector a la zona de les termes sota el
Museu, col·lector identificat per Guitart com a pertanyent a un
decumanus secundari32, i un altre trobat recentment a les exca-
vacions del subsòl de la plaça Font i Cussó33, pertanyent a un
carreró d’accés a una casa, carreró que no creiem que s’hagi de
considerar ni tan sols un decumanus secundari.

Aquesta inexistència de col·lectors en els carrers amb una
orientació paral·lela al mar, planteja la qüestió de la destina-
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11. Col·lectors públics. Planta i secció. 1: gran col·lector públic de
la zona del fòrum. 2: col·lector públic més freqüent.

ció de les clavegueres i desguassos dels edificis que obrien als
decumani. Evacuaven les aigües directament a aquests
carrers? Evidentment, el fort pendent dels decumani, des de la
part central cap els límits est i oest de la ciutat, implicaria que
les aigües residuals, seguint el desnivell natural del terreny,



anessin a parar al col·lector del cardo corresponent. La
presència de fonts —no documentades fins al present, però
sens dubte existents— solucionaria el problema de la higiene
ja que, tenint aportació permanent d’aigua, la sobrant aniria a
parar als carrers, netejant-los de manera continuada34.
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12. Gran col·lector públic de la zona del fòrum.
Plaça Font i Cussó.

13. Col·lector públic amb fons de còdols. Carrer Fluvià.



La troballa d’aquests col·lectors pertanyents a cardines de la
ciutat ens ha permès determinar un mòdul que ha ajudat de
manera important a la identificació del traçat urbanístic del
recinte fundacional35. Efectivament, en plantejar la hipòtesi de
distribució urbanística de la ciutat36, un dels elements que va
permetre identificar un mòdul per a les insulae va ser l’e-
xistència de diversos trams de col·lectors. A la part alta,
partíem de la domus (casa) del carrer Lladó, ben delimitada,
que marcava una insula amb una amplada propera als 35 m,
és a dir, un actus. Al nord-est d’aquesta insula, i fins al lloc
d’ubicació de la muralla, hi ha documentats dos col·lectors i
el conducte d’aigües, ja a l’extrem de la ciutat. Aquests tres
elements marcarien tres cardines i, per tant, van permetre
delimitar tres insulae. Els col·lectors també van servir per
determinar una modulació en amplada d’un actus per a les
insulae de la part baixa de la ciutat.

Finalment, i relacionat amb el sistema públic d’evacuació
d’aigües, hem de mencionar la troballa de dos embornals, un
trobat a les excavacions fetes per Font i Cussó els anys 1934-
36 al Clos de la Torre, del qual desconeixem si pertanyia a un
cardo o a un decumanus, i en el qual aparegué la Venus.
L’altre, es va documentar en una excavació d’urgència feta el
1988 al carrer Pujol, a la part alta de la ciutat.

Clavegueres d’àmbit privat
Pel que fa referència al sistema d’evacuació d’aigües de tipus
domèstic, a la ciutat de Baetulo s’han documentat gran quan-
titat  de clavegueres. La majoria d’elles —vint— responen al 
mateix tipus constructiu, és a dir, murs fets d’opus caementi-
cium, fons de tegulae i coberta de lloses de pedra. En menor
quantitat —dues i dues— s’han documentat clavegueres amb
parets fetes amb fragments de teula i fons també de teules, i

altres amb el fons d’ imbrices —teules corbades—. El fet
d’haver-les documentat en excavacions d’urgència, en cales
de dimensions reduïdes, ens impedeix conèixer la destinació
final de la majoria d’aquestes clavegueres domèstiques, és a
dir, si evacuaven les aigües en els col·lectors públics o direc-
tament als carrers. No obstant això, en els casos en què s’han
pogut documentar en extensió, s’ha comprovat que desguas-
saven en els col·lectors.

Com a conclusió podem dir que un dels primers fets que es
desprenen d’aquest treball és l’existència a Baetulo dels dife-
rents tipus de proveïment d’aigua utilitzats en època romana.
Hem de destacar que, en el tema de l’abastament d’aigua pro-
mogut per l’administració municipal, ens inclinem per la cre-
ença que el conducte d’aigua documentat a la part alta, a l’ac-
tual carrer Pujol, no era un col·lector d’aigües residuals sinó
que transportava aigua per als usos de la ciutat, i plantegem el
possible origen d’aquesta aigua, relacionant-lo amb l’aqüe-
ducte modern, situat a la mateixa zona, que fins fa relativa-
ment pocs anys encara travessava el carrer Fluvià.

Quant a la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, hem consta-
tat l’existència de col·lectors en els cardines, carrers amb un
fort pendent cap a mar, a causa de la ubicació topogràfica de
la ciutat, i en canvi, tan sols hem documentat col·lectors en
dos decumani secundaris.
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EVARIST ARNÚS I FERRER:
UN BANQUER BARCELONÍ 

AMB PROPIETATS A BADALONA

Evarist Arnús1 és un dels pocs individus de la
gran burgesia barcelonina del segle XIX, el nom del qual pot
resultar familiar a un públic mitjanament culte prou ampli. La
base de la seva relativa popularitat rau en el fet que fos el ban-
quer borsari més important de la Ciutat Comtal des dels anys
1860 fins a la seva mort, activitat que —combinada amb
altres facetes— el va convertir en un dels prohoms de la
Restauració. Tanmateix en la història de Badalona és més
conegut pel palauet amb un magnífic jardí que hi va tenir i
que hom ha intentat d’adquirir per a la ciutat. 

Aquesta propietat és el nucli central de la gran finca que
Arnús va posseir a Badalona i el situà entre els principals pro-
pietaris del municipi. Aquest tipus de vinculació entre
Barcelona i Badalona, és a dir la que establien els burgesos
barcelonins en comprar masos i terres en els termes munici-
pals més propers a Barcelona, tenia ja una llarga tradició
quan, el 1859, Arnús adquirí el badaloní mas Solei. 

Una de les típiques inversions que feien els grans comerciants
barcelonins en el segle XIX —i també abans— era la d’ad-
quirir una bona propietat en el pla de Barcelona, el Baix
Llobregat o el Maresme —ben  a prop de Barcelona—, la
qual cosa responia a diferents finalitats. En primer lloc, l’o-
peració tenia un objectiu econòmic, car era un bé refugi que
es podia oferir com a garantia en cas de demanar un préstec o
de dedicar-se al negoci bancari, i en última instància es podia
vendre si la cosa anava maldada. En segon lloc, la possessió

ÀNGELS SOLÀ I PARERA

Evarist Arnús, 1887 (Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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d’aquest tipus de bé conferia estatus i autoritat, car la seva
propietat era tot un símbol de solidesa econòmica i poder
social. En últim terme, la finca esdevenia el lloc d’estiueig de
la família, on aquesta gaudia dels plaers del camp i de la vida
sana i tranquil·la. Per això, i donat el fort caràcter simbòlic
d’autoritat i estatus que tenia l’immoble, normalment s’hi
feien obres d’embelliment que transformaven les velles
masies en torres envoltades de magnífics jardins. Aquest fou
el cas de ca l’Arnús, a Badalona. 

Menys coneguda, encara que no menys significativa, és la
faceta de filàntrop i mecenes que va desplegar Evarist Arnús,
la primera sobretot a Badalona, al llarg de la seva vida.
Aquestes activitats —l’econòmica, la filantròpica i la de
mecenatge— es complementaven estretament, de manera que
el convertiren en un prohom que assolí, a més a més, una prou
bona parcel·la de poder polític. Potser l’expressió més signi-
ficativa de fins on el portà aquesta suma de poders es troba en
el fet que la família reial visités la finca de Badalona quan es
desplaçà a Catalunya amb motiu de l’Exposició Universal de
Barcelona, el 1888.

Feta aquesta presentació, vegem amb més detall la biografia
d’Arnús, sobretot en el que respecta als seus vincles amb
aquesta població. 

Notes sobre una vida
Evarist Arnús, nat a Barcelona el 1820, era nét d’un notari d’o-
rigen francès i fill d’un comerciant afincat a Barcelona (Andreu
Arnús i Pujol), la mort del qual portà el seu fill a treballar el
1840, un xic prematurament, d’ajudant d’arxiver a
l’Ajuntament de Barcelona. Així, doncs, va estudiar, com
també ho va fer el seu germà Manuel (Tremp 1813-Madrid

1879), que fou un metge destacat en el camp de la hidroteràpia.
El 1846 Evarist fou admès en el cos dels corredors reials de
canvi, és a dir que esdevingué agent de canvi i borsa. Aquesta
era una activitat mercantil de caràcter semipúblic i registral
que, segons que havia establert el codi de comerç del 1829,
només permetia actuar d’intermediari bancari sense poder
intervenir directament en el negoci creditici. La seva activitat
va  discórrer en el que es denomina la banca de serveis.

Quan a partir dels anys 1850 començà a dinamitzar-se el mer-
cat de valors en aparèixer cada cop més societats anònimes,
Arnús orientà part de les seves operacions vers aquest camp
en el qual arribà a destacar notablement2 . 

El corretatge fou la via que emprà Arnús per esdevenir ban-
quer borsari, activitat que no se cenyia només a comprar i
vendre accions i deute públic, sinó a assessorar els clients
sobre el mercat de valors i a facilitar-los els mitjans per fer
aquests tipus d’inversions. El banquer borsari també tenia
cura dels valors i vetllava per la bona rendibilitat de la carte-
ra dels seus clients. El prestigi personal, reforçat amb un
patrimoni sòlid, era el principal avalador de les operacions
que feien aquests banquers ja que responien amb el peculi
propi de les possibles pèrdues. En el cas d’Arnús és clarament
perceptible aquesta condició, car el 1891, després de la seva
mort, el seu patrimoni immobiliari representava el 60% dels
actius del negoci borsari que menava, si bé es tractava d’una
conjuntura especial a causa de la crisi que patia llavors la
banca d’Evarist Arnús. S’ignora a quina proporció podia
haver ascendit aquesta fracció de béns quan no existiren tals
circumstàncies.

Per poder vendre paper del deute i accions, a Arnús li conve-
nia projectar-se públicament per tal d’acostar-se a com més
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clients millor. Per això fou un home present en moltes de les
associacions que començaren a proliferar a Barcelona des de
final dels anys 1840. Així, fou membre, per exemple, de
l’Asociación de Amigos de las Bellas Artes. D’altra banda, el
1848 entrà com a soci en el Cercle del Liceu, tant per les
seves afeccions musicals com perquè era un club (de caràcter
extremadament elitista) on fer coneixences i tractes necessa-

ris per al seu negoci. Ramón de San Pedro diu que hi anava
cada dia, i rebia notícies de com anava la borsa mitjançant un
noiet que li portava informació i a través del qual trametia ordres.
Tanmateix aquest no era el millor lloc, ni per a ell ni per a cap
altre corredor, per desplegar la seva activitat borsària. Els calia
un local propi i per això crearen el Casino Mercantil, o Borsí,
constituït el 1860 en gran part gràcies a la intervenció d’Arnús.

Panoràmica de la torre Arnús, des del barri de la riera Canyadó, 1952 (Museu De Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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Al llarg de la seva vida Arnús adquirí un gran nombre de béns
immobles, en diferents punts geogràfics, de vegades fins i tot
més enllà de les terres catalanes. Les compres es concentra-
ren en tres moments i en cert tipus d’operacions. Les començà
amb força els anys 1858-60 amb una sèrie d’adquisicions i
millores a les finques, les quals estaven situades a la ciutat
vella de Barcelona i a Badalona. 

El segon pas es desenrotllà a partir de 1864, quan s’interessà
en la construcció de l’Eixample, tant des del punt de vista de
la inversió en terrenys, com en la construcció d’un palauet per
a residència pròpia. Per últim, en els anys 1880 —i en parti-
cular entre 1882 i 1884, és a dir durant i a continuació de la
febre d’or— culminà les adquisicions i inversions fetes a
Badalona i també en va fer en alguns termes veïns del
Maresme i el Vallès Oriental; a més a més, intervingué de nou
en el negoci immobiliari de l’Eixample barceloní. En aquesta
dècada també adquirí immobles en terres de Lleida, concreta-
ment a Anglesola.

A més a més, Arnús va fer dues altres adquisicions, ben par-
ticulars per cert. El 1884 comprà 1/15 part de les salines
d’Imón i Olmeda, al partit de Sigüenza, Guadalajara.
D’altra banda, des de data desconeguda tenia dues cases a
París en el barri de la borsa. Ramón de San Pedro ja va
mencionar les anades freqüents d’Arnús a París, però res no
feia sospitar que allà tingués uns béns immobles valorats en
1.551.716 pessetes, el 24,8% del valor total del patrimoni
immobiliari quan ell va morir. Aquesta propietat s’ha d’en-
tendre dins el context propi, i és que Arnús tenia una casa
de banca oberta a París on negociava valors espanyols,
sobretot, segurament, deute, però també devia negociar amb
deute francès. A l’igual que en el cas de les cases de
Barcelona, Arnús necessitava garanties immobiliàries a la

capital francesa per tal de crear confiança en ell a fi de poder
obtenir estalvi vers la inversió borsària.

El patrimoni del banquer també incloïa dos altres espais pro-
pis de tota família de l’alta burgesia: el que tenia reservat al
Liceu —una llotja al segon pis i una butaca a platea— i el pan-
teó del cementiri del Poblenou, obra d’Elies Rogent, béns que
no estaven valorats en fer-se l’inventari de la seva fortuna.

El patrimoni immobiliari d’Arnús, ja ho he dit abans, no s’ha
d’entendre com una inversió suntuària o especulativa, sinó
que era la garantia indispensable en què es basava el funcio-
nament de la seva banca. Els béns immobles ascendien al
valor de 6.246.977 pessetes repartides segons que es veu en el
quadre I. 

Quadre I

Propietats immobiliàries d’Evarist Arnús 
l’any del seu òbit (1890)

Localització dels béns Valor en % del patrimoni
pessetes immobiliari

Barcelona: Casc Antic 1.715.502 27,4
Barcelona: Eixample 1.730.437 27,7
Badalona 760.517 12,3
Maresme i Vallès 218.358 3,4
Anglesola (Lleida) 101.125 1,6
Sigüenza (Guadalajara) 127.676 2,0
París 1.551.716 24,8

Fonts: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’inventari dels seus béns
(AHPB3: J.M. Vives i Mendoza, 1891: vol. I, f. 205 i ss.; vol. III, f. 595 i
ss; 1892: vol. III, f. 2010 i ss.)    
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Arnús un home clau de la Restauració
L’ascens socioeconòmic d’Arnús en els anys cinquanta i sei-
xanta no deixa lloc a cap dubte, però en aquestes dècades
encara no formava part de la gran burgesia de Barcelona. La
seva influència en el món del gran negoci (ferrocarril, banca,
assegurances, grans operacions immobiliàries) era indubta-
ble, car com a agent borsari era una peça imprescindible per
al bon funcionament de les empreses concebudes com a
societats anònimes.

Tanmateix, malgrat la seva posició i influència, Arnús no
passà a formar part indiscutible de l’elit de la ciutat fins als
anys de la Restauració. Llavors ho va fer formant part del cer-
cle d’Antonio López i López, el santanderí afincat a
Barcelona des del 1856, un dels homes més rics i dels empre-
saris més dinàmics de Barcelona, i també de tot l’estat espa-
nyol. Arnús va estar en totes les societats anònimes que
aquest fundà, i ho féu com un dels principals inversors, però
la seva intervenció en la societat era transitòria, car —com ja
he dit— ell suscrivia accions per vendre-les després als seus
clients. Fou un dels 25 accionistes fundadors del Crédito
Mercantil, creat el 1863, amb l’adquisició de 50.000 accions
que representen el 4% d’aquestes (tots els accionistes van
subscriure’n inicialment el mateix nombre)4. També participà
en la constitució del Banc Hispano-Americà, creat el 1876,
subscrivint accions per valor d’1.877.000 pessetes. Va estar
entre els 15 principals accionistes fundadors de la Compañía
General de Tabacos de Filipinas, el 1883: amb el seu nebot
Manuel Arnús, un dels apoderats del banc Arnús, en aquesta
data posseïen 1.000 accions que representaven l’1,25 % del
total5. Per últim també va participar en la societat de Minas de
Mieres que creà el 1889 Claudi López, el fill del ja difunt
Antonio López, amb 18 accionistes. Amb l’aportació de

250.000 pessetes, s’interessà en el 3,12 % dels 8 milions de
pessetes fundacionals6.

Les estretes relacions que hi havia entre els López —primer
el pare, i després també el fill Claudi— i Arnús van ultrapas-
sar fins i tot el nivell de les relacions professionals, car
Evarist Arnús escollí Claudi López Bru com un dels seus múl-
tiples marmessors7.

Ni en el Sexenni revolucionari, ni abans, Arnús intervingué
en la vida política, però en finalitzar aquest període el seu
nom començà a tenir valor en aquest cercle. Per això, quan en
el tombant dels anys 1873 i 1874 es preparà la Restauració
borbònica, fou un dels 170 homes que entraren en el llistat fet
per Cánovas del Castillo i Duran i Bas per posar en funciona-
ment a Barcelona el nou sistema monàrquic 8. Primer fou
diputat provincial, pel districte de Badalona, per designació
del govern provisional, però més endavant ho fou ja per elec-
ció9. La carrera política d’Arnús donà un salt qualitatiu quan
en els anys 1880 passà a ser senador, primer electe i des del
1887 vitalici. 

Els interessos d’Arnús no tan sols estaven vinculats al cercle
d’Antonio López, sinó al del lobby americà del qual és cert
que  López n’era el cap. Tot i no ser un indià, Arnús formà
part del centenar de representats barcelonins de la “Liga
Nacional”, creada el 1873, promuguda pel Círculo Hispano
Ultramarino contra l’abolició de l’esclavitud a Puerto Rico
prevista pels radicals, el 187210. No tan sols Arnús s’oposà a
aquesta llei, sinó tot el món de la borsa barcelonina, car en el
seu local es va fer un míting en contra de l’abolició. D’allà va
sortir una comissió que presentà les seves queixes al gover-
nador civil. Ignoro, però, quin paper va poder jugar Arnús —
o els seus agents— en tot aquest enrenou. Igualment és des-
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conegut el paper polític que jugà dins del partit liberal en el
qual milità durant la Restauració.

La trajectòria d’Arnús culminà en els anys 1880, tant en els
aspectes més importants de la seva biografia com també en
altres camps. El 1884 fou president de la Casa de la
Maternitat i Expòsits de Barcelona, i el 1887 fou escollit per
ser membre de la Junta de Govern del Banc de Barcelona.
Aquesta denominació, cal entendre-la com el reconeixement
de la seva experiència i protagonisme en el sector bancari.
Òbviament un home així no podia faltar en l’organització de
l’Exposició Internacional de Barcelona de 1888.

L’estel d’Arnús brillava igualment en altres aspectes. Protegit
per l’èxit i la fortuna, desenvolupava a cor què vols el mece-
natge (l’aquarel·lista Alorda, la cantant Barrientos), el col·lec-
cionisme (especialment de rellotges) i protegí la música, car
és així com sembla que cal considerar la seva faceta de pro-
pietari i empresari del Teatre Líric a Barcelona. 

Arnús a Badalona
De 1859 a 1890 Evarist Arnús va anar comprant diferents fin-
ques a Badalona. La primera adquisició fou ja important i, de
fet, constituí l’eix des del qual Arnús creà el seu patrimoni al
Maresme. En aquella primera data adquirí el mas Solei que
comprenia unes quinze mujades de terra i una mina d’aigua que
no es trobava, però, en el seu millor moment11. En els dos anys
següents va comprar dues vinyes més en el terme, que en total
sumaren 4 mujades. El 1864, segons la cartilla valorativa de les
terres del municipi, la finca tenia terres de secà, de regadiu i
també ermes, que produïen cereals i vi. En aquesta mateixa data
la propietat d’Arnús a Badalona ocupava la 25a posició segons
l’íntegre imponible, com pot veure’s en el quadre següent.

Quadre II

Els 25 principals propietaris de Badalona el 1864
(íntegre imponible dels contribuents en rals)

Nom dels
propietaris Veïns de Badalona Forans

Dídac de Moixó 37.237
Josep Ventós 35.798
Joaquim de Mena 35.121
Francesc Pujal 33.168
marquès d’Ayerbe 32.336
Eulàlia Planas 18.774
germans de Joan Coll 16.445
Pau Modolell 16.203
Felip Rosés 15.317
Ignasi de Bassols 14.757
Josep Barriga 13.659
Antoni Renom 12.635
Onofre Bachs 12.562
Francesc Quer 11.437
comte de Solterra 10.429
duc de Solferino 10.204
Gertrudis Banús 9.726
Rafael Sabadell 9.453
Coloma Amigó 8.471
Josep O. Dodero 8.352
baró de Maldà 8.294
Evarist Arnús 7.733

Font: Arxiu Històric Ciutat de Badalona. Cartilla de evaluación, 1864. 
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Amb l’adquisició del mas Solei, Arnús, de fet, entrà ja a for-
mar part de la llista dels principals contribuents de Badalona,
tot i que ell residia a Barcelona, on desenvolupava la seva
activitat de banquer borsari. Compartia aquella posició amb 9
propietaris badalonins, i 12 de forans, bàsicament barcelo -
nins. Entre aquests es troben 5 membres de la noblesa catala-
na —encara que només tres tenien títol— i el descendent d’un
comerciant matriculat del segle XVIII (Bassols). Molt més
interessant, però, és observar la presència de dos coetanis
d’Arnús (els comerciants Francesc Quer i Rafael Sabadell)
que mostren la dimensió de la pràctica que els barcelonins
rics compressin una gran extensió de terres en almenys un
dels pobles pròxims a Barcelona. Com ja he dit en començar
aquest article, el cas d’Arnús —pel que fa a la faceta de pro-
pietari barceloní a Badalona— no és únic.

En els anys 1870 Evarist va comprar més terres a l’antiga
Baetulo, però fou el 1883 quan culminà la configuració d’a-
questa propietat. Aquest any va adquirir tres peces de terra
que totalitzaren 45 mujades de regadiu. Aquest acte de com-
pravenda té una significació especial per la qualitat tant del
comprador com del venedor. Aquest fou Joaquim de Mena,
membre del patriciat barceloní, amb béns a Badalona almenys
des de mitjan segle XIX. A causa dels deutes que tenia acu-
mulats amb hipoteca sobre la finca familiar, Mena es va veure
obligat a vendre’n una part. El preu de venda fou de 177.084
pessetes, però de fet només se’n va quedar unes cinc mil.
Així, doncs, aquí tenim un cas ben clar d’increment patrimo-
nial d’un membre de la burgesia en ascens, i paral·lelament el
d’un membre del vell patriciat barceloní que no podia aturar
el seu descens socioeconòmic12. 

La darrera adquisició immobiliària d’Arnús a Badalona data
del 1890, quan va comprar 8 cases al carrer del Pilar, perquè

s´hi edifiqués l’asil de Sant Andreu en record del fill d’aquest
nom que va morir essent un infant. Posteriorment el carrer va
rebre el nom d’Arnús. 

En incrementar-se l’extensió i el valor de les finques, la posi-
ció que la família Arnús ocupava com a gran contribuent en
aquest terme municipal òbviament anà millorant gradual -
ment. Per això el seu nét Gonçal, el 1920, ocupava la desena
posició per la contribució que pagava.

Torre Arnús, 1952 (Fotògraf Josep Cortinas. Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs).
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La importància d’aquestes propietats en la vida social i polí-
tica d’Evarist és indubtable, però no arribaren a constituir el
16 % del valor dels immobles que posseïa en la data del seu
decés. Les cases que tenia a Barcelona assolien el major valor
en aquest capítol (el 55 %) i la que posseïa a París també tenia
un valor superior al computat pels immobles de Badalona i
voltants, tal com pot veure’s en el quadre I.

Els lligams que Evarist Arnús va establir amb Badalona foren
diversos, si bé tots ells derivaven del seu caràcter de gran pro-
pietari badaloní. Així, els càrrecs polítics que Arnús va ocu-
par els va deure —almenys al principi— a aquesta vinculació
que tenia amb Badalona. També a ella es deu que Arnús fes
préstecs a l’Ajuntament (en morir Arnús, aquest li devia
1.479 pessetes), i gràcies a ella també es comprèn que el 1884
Arnús hagués estat nomenat fill adoptiu de la vila. 

L’activitat filantròpica d’Arnús a Badalona va expressar-se
fonamentalment de dues maneres. Una, com un dels defen-
sors del llegat del filàntrop badaloní Vicenç Roca i Pi quan
aquest fou posat en qüestió. L’altra, fou més clara, car es
tractà de la creació de l’asil de Sant Andreu. 

D’altra banda, Arnús va desenvolupar també el mecenatge en
certs esdeveniments badalonins. Costejà l’edició de la histò-
ria de Badalona de mossèn Soler, publicada el 1890, i fundà
una acadèmia de música municipal; per això la banda de
Badalona durant molts anys va portar el nom d’Arnús13 .

La fama de benefactor que tenia Arnús està ben justificada.
Una altra cosa, però, és explicar perquè excel·lí en aquesta
pràctica (tanmateix no és aquí, el lloc de tractar aquest tema).
La reputació que sobre aquest punt es guanyà ja en vida devia
quedar ben refermada quan va morir en vista del munt de lle-

gats que va establir en el seu testament. Ordenà una seixante-
na de donacions que van recaure tant en els familiars més prò-
xims com en criats, masovers i empleats, així com també
afectaren una sèrie d’institucions. Les quantitats oscil·laren
des d’un màxim de 250.000 pessetes a un mínim de 1.000.
Foren set les entitats que van rebre un llegat d’Evarist Arnús,
repartides entre Badalona i Barcelona com pot veure’s en el
quadre III.

Quadre III

Llegats d’Arnús a institucions
(en pessetes)

Destinatari Localitat Quantia

Asil de Sant Andreu Badalona 200.000
Junta de Beneficència Badalona 20.000
Casa de Maternitat i Expòsits Barcelona 20.000
Amics dels Pobres Barcelona 20.000
Germanes de la Caritat Barcelona 20.000
Pobres de la parròquia de 
la Concepció Barcelona 5.000
Obres mateixa parròquia Barcelona 10.000

Font: Testament d’Evarist Arnús. AHPB. Joaquim Nicolau 1891, I, fs. 118-140.

Badalona fou més afavorida per aquests llegats que Barcelona
(220.000 pessetes enfront de 75.000), tot i que un major nom-
bre d’entitats barcelonines van rebre diners d’Arnús.
Aquestes xifres van consagrar la relació d’Arnús amb
Badalona. Tal com era d’esperar, l’Ajuntament d’aquesta vila
va respondre erigint-li un monument, inaugurat el 1895.
Durant moltes dècades, a Badalona, Arnús va continuar
essent un símbol dels valors burgesos i per això no ha d’es-
tranyar ni que el monument fos enderrocat durant la guerra
civil, ni que fos reedificat el 1943. 
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1. Aquest article bàsicament és la síntesi d’un treball anterior escrit amb
Joan Ramon Rosés (vegeu Bibliografia). Per aquesta raó aquí es donaran
només les referències bibliogràfiques i documentals imprescindibles, i les
que s´han introduït de nou en aquesta versió.

2. TAFUNELL, X. “Banc i mercat de capitals, 1864-1914”. A Història
Econòmica de la Catalunya Contemporània. Vol. III. Barcelona, 1991, pàg.
393.

3 . Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.

4. RODRIGO, M. Antonio López y López (1817-1883), primer marqués de
Comillas: un empresario y sus empresas . Madrid: Fundación Empresa
Pública, documento de trabajo 9603, 1996, pàg. 83.

5. Íd. pàg. 171.

6. Íd. pàg. 177.

7. En aquest punt haig de corregir l’afirmació errònia que al respecte vaig
mantenir amb Rosés en el treball anterior, del 1992 (vegeu Bibliografia). 

8. RIQUER, B. de “El conservadurisme polític català: del fracàs del mode-
rantisme al desencís de la Restauració”. A Recerques, núm. 11, 1981, pàg.
72. 

9. “Filántropos distinguidos. D. Evaristo Arnús y de Ferrer”. A El Eco de
Badalona, núm. 32, 1927.

10. MALUQUER, J. “La burgesia catalana i l’esclavitud colonial”. A
Recerques, núm. 3, 1974, pàg. 121.

11. CUYÀS, J.M. “La torre de don Evaristo Arnús”. A Badalona. Boletín de
Información Municipal, núm. 71, 1977, pàgs. 6-8.

12. AHPB. Soler i Pla, 1883, V, foli 5535 i ss.

13. “Filántropos...” Op. cit.
“Evaristo Arnús, 1820-1890. Semblanza y apuntes biográficos de un bada-
lonés ilustre”. A Revista de Badalona, núm. 204, 1945.
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Estàtua de Beethoven al jardí de la torre Arnús, [195?] (Fotògraf:
Josep Cortinas. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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El món del periodisme badaloní s’inicia a la
nostra ciutat de la mà d’algú que no tan sols fou un nom,
Francesc Planas i Casals, sinó que, a més, va esdevenir la per-
sona encarregada d’instaurar una nova forma de coneixement
de la ciutat. Un nou enfoc per difondre allò que estava passant
i fer-ne partícips als altres habitants de la ciutat.

Va ser l’impulsor del periodisme liberal i progressista de
Badalona, i la creació per part d’ell mateix de la primera
impremta tipogràfica va ajudar a fer que d’altres publicacions
veiessin la llum i donessin inici als orígens del periodisme
local de casa nostra.

Aspectes biogràfics 
i itinerari professional
Francesc d’Assís Planas i Casals, el primer periodista bada-
loní, va néixer el 25 de juny de 1845. Fill d’un modest indus-
trial de Badalona, va quedar orfe de pare i mare essent pràc-
ticament un nen.

Va rebre l’educació bàsica elemental, i ingressà de molt jove
en una casa de comerç a Barcelona, on va treballar una llarga
temporada com a auxiliar d’escriptori. A posteriori, va acon-
seguir una plaça a l’oficina del Ferrocarril del Nord de

Barcelona, a través del cap de l’estació que era, alhora, el seu
oncle, Jaume Rosés.

Planas i Casals va casar-se amb Àngela Carreté Claret, cosi-
na de l’avui Sant Antoni Maria Claret. Un cop casat, va aban-
donar la feina al ferrocarril i obrí el seu propi negoci: una
xocolateria a la plaça Nova de Barcelona, on va residir un
breu període de temps, fins que més tard tornà a Badalona.

En la seva joventut va allistar-se al partit progressista, essent
un fervent admirador del general Espartero i del general Prim,
amb els quals va mantenir una gran amistat. De la mateixa
manera, va tenir una relació molt afectiva amb polítics com el
Marquès de Mont-roig o amb el banquer Evarist Arnús, i amb
literats com Víctor Balaguer —amb el qual va escriure a La
Crònica de Catalunya— o Frederic Soler, Pitarra.

El seu interès per les lletres i el periodisme el va  portar a
escriure a La Crònica de Catalunya, un diari de tendència libe-
ral fundat pel ja esmentat Víctor Balaguer. En aquest periòdic
barceloní, Planas i Casals escrivia anualment una glossa dedi-
cada al general Baldomero Espartero amb motiu del seu sant.

El 6 de desembre de 1868, Francesc d’Assís Planas i Casals
va publicar el primer setmanari badaloní, El Eco de

CAROLA BARRIGA I MORELL, ELENA LÓPEZ DIEZ

FRANCESC PLANAS I CASALS (1845-1911)
EL PRIMER PERIODISTA BADALONÍ



34

Badalona, dedicat incondicionalment a la defensa dels inte-
ressos de la població. Aquest setmanari, però, va deixar de
publicar-se el 18 d’abril de 1869, i no tornaria a reaparèixer
fins l’octubre de 1878.

L’admiració que professava per Baldomero Espartero va por-
tar Planas i Casals a viatjar fins a Logronyo per tal de per -
suadir el Príncep de Bergara que acceptés la corona
d’Espanya. El periodista badaloní va fracassar en el seu intent

Carta del general Baldomero Espartero a Francesc Planas i Casals, 1866. (Arxiu Històric Ciutat de Badalona).
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i, sense desertar de les files progressistes, va continuar ocu-
pant-se del seu setmanari.

El 1869, les seves relacions amb José Zorrilla permeteren que
aquest poeta i dramaturg autoritzés que el seu nom fos donat al
teatre que aleshores es construïa a Badalona, i més endavant
també va aconseguir que Zorrilla visités dues vegades la ciutat.

Entre els diversos càrrecs públics que va exercir, trobem els
de regidor de l’Ajuntament de Badalona i el de dipositari dels
fons comunals de la ciutat. Posseïa els títols de Caballero y
Comendador de la real y distinguida Orden de Isabel la
Católica, així com d’altres títols de diferents societats: obre-
res, ateneus populars etc.

Fou ell mateix, Planas i Casals, el primer instaurador dels Jocs
Florals celebrats a Badalona, que varen tenir lloc des de l’any
1878 fins al 1884, i que reberen el nom de Certámenes
Literarios. En aquesta festa de les lletres van participar alguns
dels millors poetes i escriptors catalans de l’època, com Frederic
Soler (Pitarra), Joan Maragall o Antoni Bori i Fontestà.

El fundador de El Eco de Badalona va establir també la pri-
mera impremta badalonina, situada en inaugurar-se, al carrer
de la Creu, 45 i més endavant al carrer de Mar, 15.

Víctima d’una greu malaltia —que va patir durant els darrers
anys de la seva vida— Francesc Planas i Casals va morir a
Badalona el 15 de gener de 1911.

Quaranta anys després de la seva mort, el 1950, l’Ajuntament
badaloní, recollint un suggeriment de la Revista de Badalona,
va acordar donar el nom de Francesc Planas i Casals a un
carrer típic de la ciutat, el carrer del Sol.

«Fou una vida de treball honrat, la del senyor Planas. Sincer i
lleial amic; home d’idees clares que traspuava en els seus
escrits d’estil senzill, quelcom picaresc alguna volta, sugges-
tiu en d’altres, però sempre ingenu i discret». És així com el
definia Josep M. Cuyàs i Tolosa en la seva Història de
Badalona1.

Apunts sobre el seu itinerari periodístic
Planas i Casals va destacar principalment per ser el fundador
i director del primer setmanari badaloní, El Eco de Badalona.
Fou en aquesta publicació on desenvolupà pràcticament tota
la seva carrera professional.

La primera incursió en el món del periodisme va tenir lloc
durant la seva joventut en el marc de La Crònica de
Catalunya i de la mà de Víctor Balaguer. Les seves primeres
línies en aquest diari foren una glossa dedicada al general
Espartero amb motiu del seu sant.

A part de La Crònica de Catalunya, es desconeix que Planas
i Casals escrivís en cap altre publicació que no fos El Eco de
Badalona. De fet fou allí on desenvolupà tota la seva tasca
periodística, com a fundador, director i redactor d’aquesta
publicació badalonina. Un setmanari que va viure dues èpo-
ques: 1868-1869 i posteriorment de 1878 a 1936, per bé que
des del 1911, amb la mort de Planas i Casals, va quedar en
mans del seu fill.

A grans trets el seu periodisme es va caracteritzar per ser
objectiu i independent, però aviat es va veure mediatitzat per
la seva pròpia ideologia. Aquell que fou considerat el primer
periodista badaloní redactava gran part dels escrits de la seva
publicació, sovint sota el pseudònim de Guzmán.
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Les seves peces més destacables foren els editorials de la pri-
mera pàgina del diari i els articles d’opinió que mostraven una
ideologia amb trets crítics.

Planas i Casals no tan sols fou periodista i fundador del primer
setmanari local, sinó que, a més, va introduir-se al món de la
indústria tipogràfica quan va crear la primera impremta de
Badalona, de la qual van sorgir publicacions periòdiques com
El Guerrero, El Crit d’Espanya o la Gotllera de Badalona.

El Eco de Badalona
Aquesta publicació més que centenària va veure la llum per
primer cop el dia 6 de desembre de 1868. Aquest fou el pri-

mer setmanari que va sorgir a la ciutat de la mà del seu fun-
dador i director Francesc Planas i Casals.

Sota el títol de El Eco de Badalona, aquest setmanari de
només quatre pàgines s’anunciava com a Periódico semanal,
instructivo, satírico y de intereses morales y materiales . El
periòdic de Planas i Casals volia ser la veu d’una ciutat.
Redactat pel propi Planas, admetia tota mena de col·labora-
dors, cadascun dels quals es responsabilitzava de les seves
pròpies opinions.

En la seva primera aparició, el diari es dirigeix als badalonins
per tal d’explicar-los la importància de Badalona a nivell català
i la necessitat que aquesta ciutat té de comptar amb una publi-
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cació pròpia, i que havia de ser indispensablement El Eco. El
setmanari va aparèixer en un moment en què s’havien de cele-
brar comicis al Consistori municipal. Aquest fet va comportar
que el mateix director, sota el pseudònim de Guzmán, demanés
als badalonins d’una forma molt doctrinària i moralitzant una
actuació responsable i conscient davant les urnes.

La redacció d’aquest setmanari contenia, de forma habitual,
una secció d’opinió marcada eminentment pels articles-edito-
rials de Francesc Planas i Casals. D’altra banda s’hi afegien
articles d’opinió o de literatura —molts poetes i compositors
literaris locals aprofitaven els espais del peròdic per publicar
les seves composicions—. El periòdic també incloïa una sec-
ció basada en la crònica de successos local i la crònica de
societat, on es publicaven, setmana darrere setmana, les estre-
nes dels teatres badalonins.

L’objectiu d’El Eco era, segons el propi Planas i Casals, la de
defensar i al mateix temps difondre els interessos de la pròpia
ciutat, tant morals com materials, amb una tendència marca-
dament liberal.

El Eco de Badalona no va tenir una vida gaire fàcil. De fet, el
16 de març de 1869 hagué de desaparèixer a causa de les difi-
cultats econòmiques. Planas i Casals es queixava aleshores
del fet que una ciutat com Badalona, amb més de 16.000 habi-
tants, no fos  capaç de mantenir una publicació periòdica. I
també estava furiós en veure que d’aquests 16.000, només
una setantena eren subscriptors del diari local.

El Eco va retornar l’any 1878. Encara que ara hi havia una
diferència: Planas no tan sols l’escrivia, sinó que ell mateix
havia creat una impremta i El Eco ja era publicat a la pròpia
ciutat. 

En aquesta segona època el periòdic va seguir la mateixa línia
editorial. Era molt crític amb la política, i continuava intro-

Francesc Planas i Casals.
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duint la crònica social i els successos. N’havia canviat, però,
el subtítol, que ara es declarava: Periódico semanal, político,
instructivo, de avisos y anuncios. Defensor de los intereses
morales i materiales de esta villa. A partir d’aleshores El Eco
ja no deixaria de publicar-se fins al període de la guerra civil
espanyola (1936-39).

A la mort de Francesc Planas, l’any 1911, el setmanari passà
a mans del seu fill Antoni de P. Planas i Carreté, que el va diri-
gir fins a l’arribada de la guerra civil espanyola el 1936.

L’any 1963 serà Antoni Planas Viscarri, nét del primer i fill
del segon, qui prendrà la direcció del periòdic. El setmanari
va ser rebatejat amb el nom d’Eco Badalonés. La mort de
Planas Viscarri, l’any 1994, juntament amb les dificultats
econòmiques que patia la publicació des de feia temps, van
propiciar la seva desaparició al gener de 1995.

Llenguatge i estil
L’estil periodístic de Planas i Casals destaca per una sintaxi
complexa, amb oracions molt llargues i amb un escàs ús dels
punts. Es tracta d’una sintaxi en la qual frases llarguíssimes es
van encadenant com si es tractés d’un discurs oral. L’es -
tructura dels escrits és, en molts casos, desordenada i sovint
escriu tot un text seguit sense dividir-lo en paràgrafs. 

L’autor fa ús d’un llenguatge culte, encara que també és fàcil
trobar recursos propis d’un registre més vulgar, com per
exemple, frases fetes. La riquesa del lèxic és notable i desta-
ca la utilització d’adjectius que expressen grandiloqüència i
que donen als seus escrits un matís de subjectivitat. 

Cal destacar la intensitat expressiva en certs moments, però

sempre buscant la plena comunicació amb el lector. El seu
llenguatge és apassionat i sovint apel·la als sentiments per tal
d’arribar als seus lectors amb més facilitat. 

L’estil de Planas i Casals es caracteritza per l’ús de recursos
estilístics que donen als seus escrits un to hiperbòlic i retòric.
Són freqüents les exclamacions, les interrogacions retòriques,
les repeticions i les metàfores. Tots aquests recursos tenen
l’objectiu que els seus articles actuïn com a revulsiu. Pretén
treure els lectors d’una posició passiva i fer-los reaccionar
davant la realitat que ell els presenta. Deduïm que l’ús d’a-
quests recursos estilístics respon també al desig del periodis-
ta d’apropar-se a un estil i a un llenguatge literari.

En la majoria de les seves peces Planas i Casals utilitza un
llenguatge prescriptiu. Destaquen les oracions imperatives,
les disposicions i els preceptes, com per exemple: «¡A las
urnas!, compatricios, acudamos todos a la lid electoral!»2.

El periodisme de Planas és doctrinari i instructiu. Els seus
articles són majoritàriament polítics. Molts tenen  forma de
sermons moralistes que s’adrecen a un públic al qual intenta
educar i persuadir de com actuar davant la situació política
del moment.

Sovint els seus articles són analítics. L’estructura de les
peces acostuma a ser aparentment senzilla i analitza la situa-
ció política del moment, expressa la seva opinió i reflexió al
respecte i explica el que cal fer o no davant la qüestió plan-
tejada.

El to dels seus articles és molt exaltat, populista i fins i tot
provocatiu. És per això que sovint utilitza un llenguatge
hiperbòlic i exagerat. Aquest to decidit, característic de
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progressista, 1854-1856. Com hem vist, la confiança de Planas
i Casals vers aquest dirigent polític farà que, fins i tot, viatgi a
Logronyo per tal de convèncer Espartero perquè accepti la
corona i  continuï al poder. 

La major part dels articles de Planas i Casals giren entorn del
desig d’una Espanya unida i pròspera, i d’un govern compe-
tent i honrat. Des del punt de vista social i polític, el perio -
dista badaloní denuncia injustícies i abusos concrets d’un
poder que ha portat el país a un estat, segons ell, deplorable.
I en aquest pla s’entrellaça sempre un enfoc ètic. Planas i
Casals és un gran moralista. La defensa de les llibertats, de la
honradesa, de la veritat, de la rectitud, de la justícia, etc són
elements constants de la seva obra periodística. 

Planas i Casals intentarà educar l’opinió de la població.
Pretendrà fer dels badalonins una societat conseqüent amb les
seves decisions i exigent amb els seus governants. Són
freqüents els articles editorialistes en què expressa la voluntat
que els ciutadans s’impliquin en la vida pública i adquireixin
una certa cultura política. El to dels seus articles és demagò-
gic, instructiu i, en alguns casos, imperatiu, amb la finalitat de
mobilitzar els lectors. Ho comprovem en frases com: «A las
urnas!, compatricios, acudamos todos, acudamos todos a la
lid electoral!»3 o «Votad, pero votad sólo a hombres dignos
que hayan siempre proclamado de hecho y derecho las sacro-
santas aspiraciones que acaban de salir triunfantes»4.

Planas defensarà per damunt de tot els interessos i la unitat
d’una Espanya oberta i competitiva. Crític amb el poder i amb
els governants, Planas i Casals lloarà i reclamarà conceptes de
rectitud i honor en l’escena política. 

Contrari al moderantisme espanyol imperant en aquells

Planas i Casals, cal relacionar-lo amb la seva personalitat
impulsiva, entusiasta i obstinada.

Pel que fa a l’ortografia, es pot dir que és poc correcte. No
obstant això, cal considerar que el periodista badaloní va rebre
una educació molt elemental i que va ser un autodidacte del
periodisme.

En conclusió, un estil prou aconseguit, que formalment pot
semblar complex, però que amaga unes idees senzilles.
L’autor s’adreça a un sector de la població culte, però en els
seus escrits s’entreveu el desig que té de poder arribar a tots
els badalonins. 

Un periodisme liberal i compromès
Francesc Planas i Casals va fer del periodisme la veu on posar
de manifest els seus ideals i les línies del seu pensament.
Monàrquic liberal, defensor de les llibertats democràtiques i
amant d’una Espanya unida, va difondre el seu pensament
polític a través de les pàgines d’El Eco de Badalona.

Els personatges i fets reflectits a les pàgines d’El Eco consti-
tueixen un mosaic de la vida política espanyola de l’època. El
primer setmanari de Badalona neix en un període d’agitació
política i social —revolució de setembre del 1868, caiguda
d’Isabel II—, que desembocarà en la Constitució de 1869 en
una etapa de plena eufòria liberal i de vigència de totes les lli-
bertats polítiques (llibertat de premsa, de reunió, d’associació,
sufragi universal...).

El Eco de Badalona, sobretot en la seva primera època, va ser
l’òrgan dels liberals de la ciutat, majoritàriament identificats
amb el general Espartero, president del govern durant el bienni



moments,  Planas  es declara plenament satisfet per la revolu-
ció de setembre del 1868 i per la caiguda de la reina Isabel II.
El seu exacerbat patriotisme fa que es negui rotundament a
acceptar que un rei estranger pugui ocupar el tron espanyol.
Es declara monàrquic, però prefereix una república governa-
da per un espanyol, que una monarquia dirigida per un rei
forà. Detesta profundament els Borbons i considera que han
estat una nissaga opresora i deshonrosa per al poble espanyol. 

Reproduïm aquí un paràgraf prou significatiu de la seva postu-
ra davant l’elecció del futur rei d’Espanya: «Nosotros somos
monárquicos proclamados por la revolución, es una gran ver-
dad, pero no lo deja de ser menos cierto el que, si por un puña-
do de oro que rechazamos, (y sin un puñado de oro) se nos quie-
ra imponer un Rey, y este es Borbón, preferimos antes una y mil
veces la República, Borbón: ¡Nunca, jamás!...!»5.

L’amor i la veneració per la nació espanyola fan que Planas i
Casals cregui que el patriotisme és el sentiment que ha d’aju-
dar els espanyols a superar tots els seus problemes polítics.
Un reflex clar del seu  patriotisme exaltat el podem veure en
la frase següent: «Seamos españoles ante todo, y dignos de
nuestra madre patria»6.

Amb el pas del temps, Planas i Casals va anar evolucionant
cap a postures cada cop més conservadores. Aquest fet queda
palès a les eleccions municipals del 1897, quan Planas donarà
el seu suport al candidat conservador Joaquim Palay.

La seva preocupació per la situació política, econòmica i
social del país fa que constantment Planas doni mostres del
seu inconformisme davant el context que l’envolta; un incon-
formisme llunyà de l’escepticisme i molt proper a la con -
fiança en la capacitat de superació de les persones.

NOTES:

1 .CUYÀS I TOLOSA, Josep M. Història de Badalona, Vol. III, Badalona:
Gráficas Duran, 1977, pàg 215.

2 .«A las urnas!». A El Eco de Badalona, núm. 7, 17 de gener de 1869.

3 .«¡A las urnas!». A El Eco de Badalona,  núm. 7, 17 de gener de 1869.

4 .«A los electores». A El Eco de Badalona, núm. 1, 6 de desembre de 1868. 

5 .«La solución en el patriotismo». A El Eco de Badalona, núm. 16, 21 de
març de 1869.

6 .«La solución en el patriotismo». A El Eco de Badalona, núm. 16. 21 de
març de 1869. 
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Contextualització històrica:
la implantació del tradicionalisme 
a Badalona (1900-1936)

En el marc d’una ciutat industrial immersa en un procés de
transformació social i econòmica, com Badalona a l’inici de
segle, els carlins locals es trobaven implantats dins la comu-
nitat tradicional de la població. L’ideari tradicionalista
abraçava una minoritària però heterogènia representació
interclassista, que es distingia a la ciutat per la seva beateria i
zel religiós enfront la construcció d’una moderna societat
civil, democràtica i secularitzada. A fi de resoldre la «qüestió
social», es mostraren ferms partidaris de mesures paternalis-
tes i de la restitució dels gremis, i els seus àmbits d’actuació
en aquest sentit es van concretar en la participació i la pro-
tecció de societats, germandats i montepios obrers. 

A partir de 1909 i fins 1936, excepte un parèntesi en els anys
vint, els tradicionalistes aconseguiren entrar a l’Ajuntament i
col·laborar com a minoria dins de la «Candidatura badaloni-
na» impulsada per la Lliga. El conservadurisme local repre-
sentat hegemònicament per la Lliga Regionalista trobà en el
tradicionalisme un grup minoritari, però intransigent, en favor
de la preservació dels interessos morals i materials de la
col·lectivitat catòlica i tradicional badalonina. L’objectiu
comú d’aquestes aliances electorals era barrar el pas a l’avanç

de les modernes forces reformistes i revolucionàries, mani-
festacions que els tradicionalistes consideraven sorgides de la
laxitud del sistema liberal.

En la vida associativa i cultural, també comptaren amb un cert
reconeixement entre els catòlics i les persones de dretes de la
ciutat, producte d’activitats liricoteatrals en el seu Cercle, El
Loredán (nom que evocava el palau venecià on Carles VII
vivia exiliat), i la participació organitzativa i artística, a títol
individual, en el Centre Nostra Senyora de Montserrat i el
Círcol Catòlic (representacions teatrals, Jocs Florals).

Des de diverses cròniques en la premsa tradicionalista refe-
rents als actes de la Comunió a Badalona, es destacava la con-
nivència en el moviment d’obrers i de «senyors», tot i que els
quadres directius sempre els detentaren diferents hisendats i
propietaris benestants, metges, advocats i comerciants 1.
Aquesta elite de dirigents locals conduí en tot moment el
procés de reorganització i l’existència política del tradiciona-
lisme a Badalona, i va aconseguir canalitzar una sèrie de plan-
tejaments religiosopolítics i de rectes intencions socials, que
es vincularen al record mític de les guerres civils i de la

JORDI ALBALADEJO BLANCO

EL CERCLE TRADICIONALISTA
EL LOREDÁN DE BADALONA



42

comunitat tradicional. Les pugnes personalistes entre els diri-
gents portaren a l’escissió mellista (nom que prenen els segui-
dors de Vázquez de Mella) el 1919, i això va fer que es frag-
mentés durant uns anys la representació del tradicionalisme a
la ciutat. Finalment la Segona República oferí la possibilitat
d’unificar esforços capitalitzant els guanys d’una política
reaccionària, malgrat que el 1933 la pugna interna pels
càrrecs impulsà a José M. Parés a sortir de la Comunió i orga-
nitzar un petit grupuscle feixista.

Numèricament els carlins badalonins, des de 1910 en què s’a-
conseguí assentar definitivament una Joventut Tradicionalista
local fins a l’etapa de l’escissió, mobilitzaren prop d’un cente-
nar de correlegionaris badalonins. El 1932, producte de la reo-
bertura del Cercle, la militància rebrotà, fruit de la radicalitza-
ció contra la República, i va arribar al voltant d’unes duescen-
tes persones fins al 19 de juliol de 1936. Diverses qüestions,
però, destacaren als tradicionalistes dins de la vida quotidiana a
la ciutat: el pes social de personalitats acomodades que seguien
l’ideari carlí (el Duc de Solferino, Ignasi de Ventós Mir, Magín
Planas, Magín Camins, Lluís Bosch, Josep Codina...); la res-
pectabilitat social i el catolicisme exemplar dels correlegionaris;
l’estricta observança, en tots els àmbits d’actuació, dels valors
tradicionalistes enfront del laïcisme, les idees progressistes i la
lluita sindical; la fidelitat a la nissaga familiar carlina (els Nadal,
Campmany, Xicart, Martí, Oliveres, Torrents...). Altres aspectes
notoris eren l’activisme catòlic en diferents associacions devo-
tes i en el Círcol Catòlic, i la relació amb els eclesiàstics, que els
permetia confraternitzar amb el catolicisme conservador identi-
ficatiu de la majoria de fidels badalonins. Uns darrers elements
que els donaven protagonisme foren la participació com a opció
política en candidatures municipals «d’ordre» i l’afiliació de
nombrosos carlins al Sindicat Lliure, que els portà a participar
en el pistolerisme contra el Sindicat Únic.

En l’aspecte polític intern, els tradicionalistes badalonins,
arran de l’escissió mellista, se separaren entre jaumins (legi-
timistes) i mellistes. Aquests darrers es decantaren per seguir
un grup de poder influent en l’organització local: el canonge
integrista José Montagut, el terratinent Ignasi de Ventós Mir,
que s’encarregava de fer front als dèficits d’El Loredán, i
Ildefonso Cebriano, Antoni Trias i Joan Galtés. Els mellistes
crearen un setmanari propi, Monarquía Cristiana (1919-
1921, 1923), on defensaren la creació d’una plataforma de
poder a l’entorn de la Unión Monárquica Nacional; per con-
tra els jaumins es reorganitzaren fora del Cercle
Tradicionalista i, mitjançant diverses polèmiques contra la
fracció rival, en el seu setmanari El Crit d’Espanya (1920-
1921) i posteriorment Crit de Pàtria (1921-1922), aconse-
guiren desprestigiar-los com a producte del caràcter de l’a-
liança amb la UMN. Part de la militància retornà al jaumis-
me, mentre que els caps mellistes col·laboraren amb la UMN
i posteriorment amb la Unión Patriótica en temps de la
Dictadura de Primo de Rivera. Aquests anys El Loredán restà
gairabé inactiu i fou tancat per la Dictadura, fins que el
triomf de la República i la unió del carlisme amb les bran-
ques escindides, integristes i mellistes el 1931, renovà l’em-
penta de l’organització. Al maig de 1932 el Centre
Tradicionalista reobrí les  portes, i es va aconseguir cohesio-
nar la militància mitjançant posicionaments reaccionaris
contra la legalitat republicana i les forces progressistes i
revolucionàries. Un exponent de la reorganització i l’hostili-
tat contra la República fou el setmanari local Alerta! (1935-
1936); aquesta línia bel·ligerant desembocà en la implicació
del Requetè badaloní en la conspiració i en l’aixecament
militar del 19 de juliol de 1936 a Barcelona2. De la trentena
de requetès badalonins convocats per donar suport als plans
militars, tan sols cinc es presentaren i d’aquests, quatre
només arribaren a les Casernes de Sant Andreu.
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Les bases de l’organització a la ciutat
(1900-1907)

La culminació de les pugnes i escissions internes del carlisme
a l’entorn dels plans conspiratius contra l’Estat després de la
crisi de 1898, es plasmà en els fets del 28 d’octubre de 1900
a Badalona3 i d’altres localitats catalanes. Una partida d’una
trentena de carlins, comandats per Josep Torrents, un jove sol-
dat repatriat de Cuba i fill d’uns masovers de Badalona, al crit
de «Viva Carlos VII!», entrà a la ciutat de Badalona amb la
intenció d’assaltar els edificis públics. Després d’un nodrit
tiroteig amb les forces d’ordre, la mort de Torrents precipità
la fugida dels carlins a les muntanyes properes. També el
mateix dia —tot i la descoberta dels plans conspiratius i les
detencions, des del dia 27, dels caps insurrectes— cinc parti-
des més s’alçaren en diferents punts geogràfics catalans.

Aquests fets comportaren una repressió generalitzada a tot
l’Estat sobre l’organització carlina, sense que signifiqués,
però, la desaparició com a moviment social del tradicionalis-
me. A Badalona es clausurà el Centre Tradicionalista i la
Junta local deixà de funcionar.

Paral·lelament als assumptes directament relacionats amb la
Comunió, significats tradicionalistes badalonins eren socis a
començaments de segle, del Círcol Catòlic, sense perjudici
d’ocupar càrrecs directius i participar en les activitats, com
ara les col·laboracions en la redacció d’ El Rossinyol.
Setmanari catolich regionalista,  des de 1903. Un darrer
àmbit de la seves activitats privades es concretà en les
Germandats d’Oficis i les associacions devotes parroquials. 

Com a reflex de l’antiliberalisme i el conservadurisme catòlic

—no integrisme— regnant a l’inici de segle entre l’ambient
dels fidels badalonins, va recaure en el tradicionalista Miquel
Serret la presidència del Círcol Catòlic i la direcció del set-
manari El Rossinyol. Articulistes com el mateix Serret i alho-
ra membres distingits del Círcol, destacaren els tradicionalis-
tes Ramon Niubó i Faustí Nadal. A les acaballes de 1903, a fi
que les classes benestants, socialment devotes i conservado-
res de la ciutat, que s’integrarien el 1905 en la Lliga, contro-

Juan Vázquez de Mella i Fanjul (Monarquía Cristiana, núm. 52,
4-VI-1921).
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lessin la creixent mobilització social popular, es portà a terme
la constitució del Centre Nostra Senyora de Montserrat,
societat paternalista-benèfica destinada en primera instància
als obrers. L’entitat comptà amb la col·laboració dels tradi-
cionalistes, interessats també a retenir el domini dels propie-
taris sobre la població; la iniciativa, però, no resultà popular
entre els obrers, els quals, en vistes de les dificultats creixents
en les condicions de treball, optaren progressivament cap a
l’organització de sindicats propis.

La reorganització del moviment a Badalona estigué directa-
ment relacionada amb la participació com a candidat per
Barcelona en les eleccions a Corts de Vázquez de Mella, el
1903. Mella, de nou emergent en la direcció carlista després

d’anteriors topades amb el pretendent Carles VII (a causa dels
plans d’aixecament el 1898), despertà altra vegada l’entusias-
me i l’activisme tradicionalista. El míting en el Parc de la
Salut (17 de maig de 1903) aplegà gran nombre de persones,
entre elles un grup de badalonins i una comissió tradiciona-
lista de la ciutat que assistí al banquet posterior. Els mesos
següents la Joventut Carlista de Barcelona reimpulsà l’orga-
nització i propaganda tradicionalista en els pobles i ciutats
propers a la capital, i es va celebrar un míting al Teatre
Zorrilla de Badalona el 8 de setembre, on ocuparen la pre -
sidència i participaren entre altres persones, els tradicionalis-
tes badalonins Lluís Bosch, Ramon Niubó i Faustí Nadal. A
finals d’any, l’extensió propagandística mobilitzà ja conjunta-
ment nombroses poblacions catalanes, com el míting de
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Tordera al desembre, on intervingueren diverses representa-
cions locals, entre elles les de Badalona, Santa Coloma,
Mataró...

La Junta Tradicionalista de Badalona, constituïda arran del
procés reorganitzatiu regional de 1903, celebrà un banquet el
6 de gener de 1904, commemorant la festivitat pròpia del dia
de la Monarquia Tradicional4. Veterans i joves carlins badalo-
nins celebraren l’acte d’afirmació «junts per les mateixes
aspiracions i afectes», en un banquet a la Fonda Espanya. La
crònica de El Correo Catalán va destacar els senyors Faustí
Nadal, Miquel Serret, Ramon Niubó, Agustí Vilarnau i el
reverend Josep Capella, així com representants de la Joventut
Carlista de Barcelona. L’acte fou aprofitat per anunciar els
treballs organitzatius d’una Junta local de la Joventut a
Badalona i es donà per acabat en enviar-se un telegrama al

secretari del pretendent: «Sacanell-Palacio Loredán-Venecia.
Carlistas de Badalona reunidos fraternal banquete celebrando
festividad santos Reyes saludan esperando órdenes Señor. -
Cerdà-Vilarnau-Niubó-Nadal.»

Dies més tard en les pàgines de El Correo Catalán, el telegra-
ma era agraït des de Venècia, alhora que es reconeixia la presèn-
cia a Badalona de la Comunió. El calendari festiu tradicionalis-
ta es repetí al llarg dels anys donant oportunitat a una sèrie de
trobades regulars, puntualment recollides en la secció «Ecos
Carlistas», del diari El Correo Catalán: el dia de la Monarquia
Tradicional (el dia de Reis), pels voltants del 10 de març, el dia
de la Festa dels Màrtirs de la Tradició, en què se celebrava una
missa a l’església de Santa Maria i un romiatge a Montalegre
(lloc on es produïren el 1869 els afussellaments de can
Llombart5); les onomàstiques de don Jaume i de don Carles...
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Les notíces de premsa respecte als actes destacaven princi-
palment el caràcter interclassista dels assistents, com al cos-
tat dels prohoms també «abundava l’element obrer»; i
després de relatar la tradicional vetllada «político-literària-
musical», feien esment dels arrauxats brindis o discursos
pronunciats, després dels quals s’acabaven les celebracions
pacíficament.

L’activitat tradicionalista local, però, no superà el caràcter
testimonial com a opció política i social, tan sols les mobilit-
zacions del conjunt de catòlics en protesta contra la llei
d’Associacions (1907) permeteren un cert protagonisme de
l’activisme tradicionalista. El triomf de Solidaritat Catalana
en les eleccions de 1907 serví de plataforma per impulsar la
pervivència del moviment a nivell català, oferint la possibili-
tat de participar amb certa representativitat en els esdeveni-
ments polítics del moment. L’èxit electoral i la capitalització
de l’oposició a la legislació laïcista renovaren els treballs pro-
pagandístics i l’extensió de la Comunió a nous àmbits d’in-
fluència, com els barris obrers de la capital.

La Junta local de Badalona, el 13 d’octubre de 1907, aprovà
el reglament per constituir un Centre Tradicionalista, i es va
escollir una Junta Directiva presidida per Agustí Vilarnau,
amb Miquel Serret com a sotspresident, Lluís Bosch com a
tresorer i  Ramón Niubó com a secretari, mentre que altres
càrrecs eren ocupats per Josep Codina, Josep Vila... En les
primeres activitats programades sobresortia la creació d’una
Coral, dependent de la secció de Propaganda, evidenciant-se
com eren de secundàries la construcció i difusió de propostes
polítiques o cíviques dels carlins més enllà dels seus valors
inalterables. El dia 20 del mateix mes obria les portes la
societat tradicionalista El Loredán, domiciliada al carrer Lleó
núms. 64 i 66.

El Cercle Catòlic Tradicionalista El
Loredán. Primera etapa d’activitat
(1907-1919)

La festivitat tradicionalista de Sant Carles, en honor de Carles
V i la branca legitimista, fou la primera celebració un cop el
Cercle s’hagué inaugurat, però la jornada se celebrà a l’esglé-
sia de Santa Maria amb prèdica del Dr. José Montagut, i amb
una vetllada (després d’un banquet privat a casa de Vilarnau)
al teatre del Centre Nostra Senyora de Montserrat, aprofitant
llocs convivencials de la comunitat catòlica per obtenir ressò.
El teatre del Círcol Catòlic també s’utilitzà en algunes cele-
bracions, que es combinaven a partir de 1910, quan donaren
fruit les tasques de propaganda i s’aconseguí constituir una
Joventut Jaumista local, amb l’organització d’actes concorre-
guts a El Loredán. La festivitat de la Monarquia Tradicional
de 19106 donà l’oportunitat a la Joventut de condicionar el
programa: una missa de Comunió General a les 7,30 hores a
l’església de Santa Maria, on destacà la secció coral dirigida
pel tradicionalista Valls; un banquet de germanor; i una vet-
llada a El Loredán. La decoració del local tradicionalista sin-
tetitzava els valors de la Comunió: «un busto de don Jaime en
la presidencia, flanqueado por ricos tapices y la bandera
española, a sus pies ramas de fénix y en la mesa presidencial
una bandera catalana [...] a ambos lados dos hermosas oleo-
grafias: los corazones de Jesús i de María». L’escenografia
plena de simbolisme, els compassos de la «Marcha de don
Carlos» en començar l’acte, la presència de destacats diri -
gents tradicionalistes i de religiosos, i el repertori poètic i de
cançons, buscaven identificar tradicionalisme amb activisme
catòlic, recollint entre els assistents sentiments de reafirmació
i adhessió a l’organització carlina. Les jornades festives s’ini-
ciaven sempre amb una missa  oficiada per algun eclesiàstic
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afí al tradicionalisme. El Dr. Montagut es convertí en un assi-
du de les misses carlines impartint, al marge de les celebra-
cions, alguna missa en memòria de requetès «caiguts» en dis-
turbis contra els radicals, o posteriorment, a causa del pisto-
lerisme.

Els actes al Cercle o els celebrats utilitzant el teatre del Círcol
Catòlic, complien una programació artística i lúdica realitza-
da pels propis militants: petites representacions teatrals, reci-
tals de poesies panegíriques de la Causa, com la de Faustí
Nadal, premiada en El Correo Español el 1910; cants corals
de la Joventut Jaumina... traslladant l’aspecte religiós i mora-
lista al cultural i recreatiu.

La secció del Requetè es constituí el 1913. El caràcter para-
militar dels requetès es destacà amb la instrucció militar que
rebien i la participació com a força d’ordre en els diferents
actes tradicionalistes locals i d’altres poblacions. Un dels pri-
mers actes en què es comptà amb la presència de la bandera
del requetè badaloní fou, aquell mateix any, el multitudinari
homenatge a les despulles del general Tristany. Pel que fa a
l’agrupació benèfica La Margarita, s’inaugurà el dia 13 d’a-
bril també de 1913, i el reverend consiliari José Capella esde-
vingué el director espiritual d’aquesta «simpática entidad»
femenina, amb la qual es van ampliar les seccions i l’activitat
tradicionalista a Badalona. Tot i la profusió d’actes i seccions
organitzatives, les iniciatives dels tradicionalistes no supera-
ren un estret marge ideològic, defensant-se més el paper inte-
grista i defensiu de l’apostolat, que la seva capacitat de com-
prendre i oferir solucions en la línia dels canvis experimentats
en la societat. Ni tan sols a nivell intern la discussió ideològi-
ca era ben vista, i es recorria a mesures disciplinàries: el cas
de l’Ateneo Tradicionalista de Barcelona a l’abril de 1913,
qüestionant la direcció regional del Duc de Solferino per la

política prolliguera empresa per la Comunió, derivà en l’ex-
pulsió del Centre en qüestió de l’organització tradicionalista.
L’assumpte, que fou un precedent de posteriors problemes
que portaren a l’escissió de 1919, no originà en aquell
moment més que comunicats d’adhesió al cap regional. De
Badalona enviaren telegrames a El Correo Catalán, la Junta
Local, la Joventut Jaumina —que arribà a expressar-se «dis-
puesta siempre a defender con sus vidas los principios sagra-
dos de nuestra bandera»—, el Requetè, i las Margaritas.
Aquests ferms suports a la jerarquia i al legitimisme no resul-
tarien excepcionals si no fos que el 1919 gran part dels diri-
gents i correlegionaris badalonins seguiren els escindits

Manuel de Llanza, duc de Solferino (Museu de Badalona. Arxiu
Josep M. Cuyàs).
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mellistes. Novament  —a l’igual que en l’etapa de la reorga-
nització— es va donar la influència determinant i el protago-
nisme de les personalitats dirigents, com a veritables mobilit-
zadors del corrent de pensament tradicionalista i de la fisono-
mia del moviment.

La preocupació per la «qüestió social» derivada de l’herència
balmesiana i l’encíclica Rerum Novarum, augmentà entre els
jaumins en veure la força creixent del sindicalisme anarquis-
ta dins de la CNT i el fracassat paper en la implantació del
sindicalisme catòlic. Contra la força creixent del Sindicat
Únic, els tradicionalistes participaren en les tasques d’ordre
públic com a Sometents i donaren suport als empresaris que
feien front a les reivindicacions sindicals.

Un darrer aspecte d’aquest període és el canvi de local del
Cercle, que es va tralladar del carrer Lleó al carrer Prim, núm.
110, incorporant el Teatre Cervantes.

Jaumins i mellistes (1919-1923)
L’escissió mellista cal atribuir-la a la incomoditat d’algunes
personalitats dins l’organització, desitjoses d’arribar a repre-
sentar l’espai polític que Vázquez de Mella —l’ideòleg més
representatiu del moviment— teoritzava. El concepte patri-
monial de la jerarquia regional sobre el carlisme portà, doncs,
els sectors descontents, a provocar una ruptura.

A Badalona, la influència del criteri de personalitats amb tra-
jectòries de pes dins l’organització local, determinà el posicio-
nament favorable als escindits. La lògica de la dissensió fou
simple: seguir la bandera i no l’abanderat, perquè aquest havia
«traït» els principis. S’emmascaraven, així, les pretensions
polítiques de l’eclesiàstic José Montagut, d’Ildefonso

Cebriano, Ignasi de Ventós Mir, Antoni Trias, Joan Galtés... de
fer-se amb el domini de l’organització local i articular un grup
de poder amb la Unión Monárquica Nacional. La Junta d’El
Loredán acordà el 1919 escindir-se del legitimisme, reconei-
xent la Junta Regional Mellista. Com a feu important a
Catalunya del mellisme, El Loredán acollí el maig de 1920,
l’Assemblea Regional Tradicionalista, que va incorporar com a
comptador de la Junta Regional el badaloní Ignasi de Ventós
Mir, ric terratinent que alhora sufragava les finances de l’orga-
nització badalonina. A l’abril de 1921 l’Assemblea regional
tornà a celebrar-se a Badalona, i al juny del mateix any, convi-

Carlos VII, pretendent a la corona (Fotografía d’un dibuix
d’Eduard Flò. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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dat per Ventós Mir, Vázquez de Mella en gira propagandística
per Catalunya, visità la casa de l’amfitrió i El Loredán.

El Cercle continuà amb les seves activitats teatrals, mantenint
de forma permanent una agrupació dramàtica dirigida per
Miquel Xicart. Se seguiren organitzant vetllades i cicles de
conferències sobre lliçons socials, i a fi d’oferir un servei
popular, el Dr. Montagut incentivà la creació d’una
Cooperativa de Consum. Fidel informació de les activitats la
donava el setmanari local de la línia mellista, Monarquía
Cristiana.

El corrent legitimista, després de la confusió inicial, s’orga-
nitzà per disputar al setmanari mellista i a El Loredán, la
representació local del tradicionalisme. El nucli jaumí conti-
nuà entre els correlegionaris joves (de la Joventut i del
Requetè), entusiastes de la integritat dels valors legitimistes.
A l’octubre de 1920 van publicar el primer número d’El Crit
d’Espanya, amb el qual iniciaren la lluita informativa contra
els escindits, afegint-se a les polèmiques que el setmanari
catalanista Gent Nova tenia amb la UMN i els mellistes. La
vinculació dels jaumins amb el Sindicat Lliure els retornà
protagonisme, però fou l’aliança electoral dels mellistes amb
la UMN, i d’aquesta amb els radicals lerrouxistes per fer un
front comú nacional-autoritari al districte de Granollers, el
que provocà la dissensió en el grup de Monarquia Cristiana.
Miquel Xicart, director de la secció teatral del Cercle, i també
de la del Círcol Catòlic, destacat tradicionalista que participa-
va en diferents associacions i iniciatives devotes, a l’inici de
1921 abandonà el mellisme i es reincorporà als jaumins. La
proliferació d’activitats organitzades pels legitimistes i la pri-
mera llista pública d’una nova Junta local jaumina fan pensar
en una pèrdua de força significativa dels escindits, els quals
passaren a ser un satèl·lit polític de la UMN; mentre que
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Monarquía Cristiana deixava de sortir a l’inici de 1922.
Després d’un intent frustrat de reactivar el setmanari el 1923,
Ildefonso Cebriano i el Dr. Montagut passaren el 1924, a diri-
gir Acción Monárquica, portaveu en la premsa local del
Partido de la Unión Patriótica (partit addicte a la Dictadura).

Les eleccions al Consistori de febrer de 1922 consolidaren de
nou la incorporació dels jaumins en la Conjunció Badalonina,
i en aquest procés de recuperació no serà fins el 15 de desem-
bre de 1923, que El Loredán acollirà un acte jaumí, i fins a
febrer de 1924 que es bastirà una nova Junta del Cercle domi-
nada pel legitimisme. El general Primo de Rivera, però, no
trigaria a desmobilitzar el moviment, quan el pretendent don
Jaume criticà obertament la Dictadura el 1924.

Conseqüència del pistolerisme entre el Sindicat Lliure i el
Sindicat Únic, diversos atemptats i assassinats tingueren lloc a
Badalona. En l’espiral de violència dels mesos de maig-juny de
1923, els carlins José Arqués i Tomàs Torrents foren «caçats»
per les bales dels grups d’acció anarquistes, en resposta al
terrorisme practicat impunement pels «lliures» quan aquests es
trobaven a recer del governador S. Martínez Anido. 

El carlisme badaloní durant 
la Segona República

El nou pretendent, don Alfons Carles, a l’octubre de 1931 va
facilitar a la Comunió una reunificació dels sectors que l’havien
abandonada en el passat, cronològicament eren els integristes
(1888), els mellistes (1919) i alguns quadres dels Sindicats
Lliures (al llarg dels anys vint). En el Consistori badaloní retornà
l’aliança amb la Lliga i fins i tot  s’arribà a acords amb els radi-
cals en contra del domini municipal d’Esquerra Republicana. 

El caràcter laic de la legalitat republicana mobilitzà a
Badalona les forces catòliques, identificades amb els trets ide-
ològics conservadors de la Lliga i del Tradicionalisme. En el
marc del Círcol Catòlic i el seu portaveu de premsa, el set -
manari Aubada, s’aprecia la confraternització —si bé matisa-
da— del conservadurisme social i catòlic amb l’extrema dreta
i l’integrisme carlí, fent front al reformisme republicà. El
Círcol Catòlic, el 1931, era dirigit pel carlí Pere Ribas,  comp-
tava amb el també carlí Miquel Xicart com a secretari, i havia
esdevingut una constant la presència, a la junta directiva, de
significats tradicionalistes. 

Dins dels actes a tot Catalunya de la Setmana Tradicionalista,
en què se celebraven mítings propagandístics amb dirigents
tradicionalistes de diferents punts de l’Estat, el cercle El
Loredán es reobrí, acollint un acte el 8 de maig de 1932. La
informació del corresponsal d’El Correo Catalán emmarcava
el local, després de les obres de millora i condicionament del
Teatre Cervantes, com un dels Cercles tradicionalistes catalans
més amplis, l’acte d’inauguració del qual va aplegar uns dos
mil assistents. La crònica destacava que «gran parte de concu-
rrentes al acto eran obreros», coincidint alhora amb la presèn-
cia de membres de la noblesa i d’importants propietaris, fet
que portava a dir al cronista: «el tradicionalismo acabará con
el problema social». Res més lluny de la realitat, ja que al llarg
de 1931 el pistolerisme havia retornat als carrers de la ciutat, i
la «grogor» del paternalisme en favor d’actituds classistes i
productivistes empresarials no representava cap solució a la
problemàtica laboral. La implantació majoritària i força rei-
vindicativa de la CNT-FAI a la ciutat, així ho constatava.

El 1932 el Requetè, la Joventut i les Margaritas renovaren la
seva implantació participant en els actes reorganitzatius de la
Comunió a Catalunya: l’Aplec de Poblet, i el de Montserrat el



1935, les tradicionals celebracions dels Màrtirs de la Tradició
a Sant Fost... Els requetès badalonins eren joves tradiciona-
listes disposats a lluitar per la Causa, i s’exercitaven regular-
ment en pràctiques militars i excursions «de campanya» a la
Conreria; les Margaritas, per la seva banda, expressaren a la
perfecció les virtuds femenines catòliques, mostrant-se sensi-
bles a les tasques de beneficència i assistència a desvalguts
(Nadal del Pobre, tómboles benèfiques) i correlegionaris amb
dificultats (Socors Blanc).

Cal destacar  les diferents activitats al marge de les vetllades
festives que tenia el Cercle: els assatjos i petits muntatges de
la secció teatral; les pràctiques catequistes diàries de les
Margaritas; les diferents reunions de cada organització de la
Comunió i les celebrades pels «lliures» en el local, amb la
qual cosa diversificaven els àmbits socialitzadors de la políti-
ca tradicionalista.

El setmanari carlí local Alerta! (1935-36), en viu record dels fets
d’octubre de 1934, realitzava reiterades crides «Al lobo! Al
lobo!», adoptant una posició clara d’hostilitat al règim repu -
blicà, que relacionaven amb la maçoneria i la Revolució. El
radicalisme del setmanari s’expressà en contra de l’Estatut: «el
seny català s’ha empeltat dels aires murcians o almerienses dels
suburbis, on viuen més gent que en les cases dels antics pobla-
dors proporcionant vots a les esquerres [...] l’Estatut es defensat
pels immigrants i refusat pels catalans»7, i derivà en crítiques a

la tolerància dels catòlics i de la Lliga enfront la República. 

Després de la derrota electoral del Front Català d’Ordre i del
conjunt de les dretes a l’estat, la possibilitat d’un cop militar
amb el suport de l’extrema dreta cobrà una força creixent. Els
plans conspiratius a Catalunya, però, toparen amb les dis -
crepàncies del cap regional carlí, Tomàs Caylà, i del cap del
Requetè, Josep M. Cunill Postius, ambdós recelosos de per-
dre la identitat i l’autonomia del moviment respecte als
comandaments militars de la Unión Militar Española.
L’alçament del 19 de juliol a Barcelona, finalment, comptà
amb la participació del requetè com a suport dels militars, la
desorganització i la resposta de les forces d’ordre republica-
nes i la lluita de les organitzacions obreres contribuí, però, a
l’esclafament de la revolta. La situació revolucionària que es
produí com a resultat del col·lapse de les institucions republi-
canes i la disposició d’armes per part de la CNT-FAI i els par-
tits obrers, comportà entre d’altres aspectes, la persecució
dels elements reaccionaris. Cenyint-nos a Badalona, El
Loredán fou assaltat i la militància carlina i els membres del
Sindicat Lliure foren els més afectats per la repressió.

Com a epíleg cal anotar que el local del cercle tradicionalista
en entrar els nacionals, no es tornà a obrir —com a resultat
del procés d’unificació (a la pràctica, anul·lació del carlisme)
dins FET y de les JONS8—, i els primers dies es va destinar a
presó, per ser tancat posteriorment.
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NOTES

1. Fidel exemple de l’extracció social dels dirigents carlins: el Duc de
Solferino, Grande de España i propietari del castell de Gotmar; Ignasi de
Ventós Mir, propietari de can Tàpies i ric hisendat; Magín Planas, propieta-
ri; Lluís Humet, director de can Casacuberta; Tomàs Martí, director del
Cotonifici; Just Marco Randua, director de casa Rivière; J.M. Parés, admi-
nistrador de finques; Ramón Gassió, metge; Jaume Oliveras, propietari
d’un taller de fusteria; Domènec Giró, comerciant; Marcel·lí Nadal Ramon,
comerciant; Jaume Campmany, comerciant; Miquel Xicart, administratiu...

2. Per veure el procés de conspiració del 19 de juliol i la participació dels
carlins: VILLARROYA, J. «Els carlins a Catalunya (1936-1939)» dins El
carlisme com a conflicte. Barcelona, 1993; SOLÉ, J.M. i VILLARROYA,
J. «La trama civil del 19 de juliol a Catalunya». L’Avenç, núm. 90, 1986.
Esment a la participació del requetè badaloní: VILLARROYA, J. Revolució
i Guerra Civil a Badalona. Badalona, 1985.

3. L’intent insurreccional de 1900 ha estat tractat a: PRATS, J., El carlisme
sota la Restauració. El partit carlí a la província de Tarragona (1885-
1907). Tarragona, 1990; VILLARROYA, J. «1900. Els carlins a l’assalt de
Badalona». Carrer dels Arbres, 1990.

4. Descripció de la jornada a Badalona: El Correo Catalán, 7 de gener de
1904.

5. Els afusellaments de can Llombart són relatats a: CUYÀS, J.M. Història
de Badalona, vol. VII, pàgs. 215-218.

6. El Correo Catalán, 8 de gener de 1910.

7. Alerta!, 16 d’abril de 1936.

8. THOMAS, J. M. Falange, Guerra Civil, franquisme. Barcelona, 1992.
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La història periodística de Badalona s’inicia
l’any 1868, poc després de “La Gloriosa”, aquella revolució
que van promoure els generals Prim i Serrano i l’almirall
Topete i que va acabar amb el destronament de la reina Isabel
II de Borbó i el seu exili a França. El primer número del pri-
mer periòdic badaloní, El Eco de Badalona, va veure la llum
el diumenge dia 6 de desembre d’aquell any 1868, quan el
general Serrano presidia el govern provisional d’Espanya. Era
d’aparició setmanal; el seu fundador, propietari i director era
Francesc Planas i Casals –avui el seu nom el porta un carrer
del centre de la ciutat—, i sota la capçalera ostentava el lema
de «Periódico semanal, instructivo, satírico y de intereses
morales y materiales». Va viure només vint setmanes, que són
poc més de quatre mesos. Deu anys després d’aquell primer
número de desembre del 1868, el diumenge dia 6 d’octubre
del 1878 torna a aparèixer, en la seva segona època, que havia
de prolongar-se durant cinquanta-vuit anys, fins al setembre
del 1936, tot just iniciada la guerra civil. És, doncs, fins ara
encara, el periòdic que més temps ha viscut a la nostra ciutat.

Fins aquell fatídic any 1936 havien sortit a Badalona més de
cent vint publicacions, de les més diverses ideologies i d’una
vida més o menys dilatada. L’escriptor Carles Bigas i Munné,
ja fa anys traspassat, en va fer un resum, força complet, en el
número de maig del 1936, a la revista mensual L’Era, que era
el portaveu del Centre Catalanista Badaloní. Jo mateix, més

tard, en faig un altre resum, notablement ampliat, que publi-
co a Revista de Badalona, en diversos números successius,
des del desembre del 1964 al gener de 1965. L’any següent,
1966, van sortir els dos volums de la Història de la Premsa
Catalana, que van escriure els historiadors Joan Torrent i
Rafael Tasis, i en el volum segon s’hi fa un estudi força
exhaustiu de la premsa de Badalona. Finalment, el periodista
Enrique García Pons publica, en castellà, el llibre Historia de
la prensa badalonesa, 1868-1939 , editat per l’Oficina
Municipal de Prensa – Departamento de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Badalona. No porta data de publicació, però
crec que devia sortir a principis dels anys setanta, i l’autor no
hi fa cap mena d’esment dels estudis que havien estat publi-
cats abans, malgrat que és evident que devia haver-los con-
sultat.

Enmig d’aquesta premsa badalonina publicada entre 1878 i
1936 hi havia títols tan suggestius com La Porra, amb un sol
número, l’any 1904; Lo Garrot (1904-1906); La Gotllera de
Badalona, també amb una única aparició el 1904; El Micu
(1915-1917); La Cotorra (1916-1918), i El Gripau, que
també només va publicar un número, el 8 de setembre del
1917.

Quan va començar la guerra civil, el juliol de 1936, sortien a
Badalona uns deu periòdics més importants, que eren el ja

SALVADOR ALSINA VALLS

MÉS DE MIG SEGLE A LES PLANES
DE REVISTA DE BADALONA



54

esmentat El Eco de Badalona, des del 1878; Sol Ixent, de la
Lliga Catalana que liderava Francesc Cambó; Aubada, del
Círcol Catòlic; Joventut, aquell setmanari festiu de les
cobertes grogues; Ruta, d’Acció Catalana Republicana;
Som-hi, d’Estat Català; Front, d’Esquerra Republicana de
Catalunya; Amunt, de la  Federació de Joves Cristians de
Catalunya; Alerta!, dels carlistes, i L’Era, també ja esmen-
tat, del Centre Catalanista Badaloní, a més d’algunes altres
publicacions de menor importància.

Totes van desaparèixer amb la guerra, unes  —les religioses
i les dretanes— en iniciar-se, i totes les altres en el seu trans-
curs. Cap no va arribar al 1939. Durant la guerra van publi-
car-se El Deber, del Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC), i Vía Libre , de la Confederació Nacional del
Treball (CNT), a més del Diari Oficial del Comitè
Antifeixista i de Salut Pública de Badalona, que va canviar
de nom algunes vegades. Cap d’elles tampoc no va arribar
al 1939.

Eduard Antoja Vigo parla com a Concejal de Cultura a la sala de plens de l’Ajuntament a l’acte de nomenament de Ros i Güell com a fill
adoptiu de Badalona, el 29 de setembre de 1951 (Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons Salvador Alsina). 
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Aquesta proliferació de publicacions badalonines havia pro-
piciat, ja abans del 1936, la creació de l’Associació de la
Premsa de Badalona, en la qual  figuraven com a socis perio-
distes locals de totes les tendències polítiques, socials i reli-
gioses. Però Badalona havia quedat sense periòdics des del
1939.

A primers de maig de 1941, Eduard Antoja i Vigo, que ales-
hores era delegat local de Prensa y Propaganda, va recollir
moltes insinuacions que se li havien fet en el sentit que havia
arribat l’hora de crear un periòdic badaloní. Va parlar amb els
principals supervivents d’aquella extinta Associació de la
Premsa i va convocar unes reunions exploratòries. Hi van
assistir, entre d’altres, Francesc de P. Alsina i Mumbrú (amb
qui no m’unien relacions de parentiu), Carles Bigas i Munné,
Francesc Casals i Ferrer, Baldiri Faura i Badia, Francesc Font

i Palau, Marc Giró i Ros, Antoni Planas i Carreté (fill del fun-
dador d’El Eco de Badalona i director ell mateix fins al
1936), Pere Riera i Milà, Mateu Rotger i Rosquellas, Miquel
Xicart i Potrony i Salvador Solà-Segalés i Mas, i potser algú
més que en aquest moment oblido, cosa que, si fos així,
lamentaria. De tots ells avui només Mateu Rotger resta entre
nosaltres.

El criteri entre els reunits va ser unànime: calia, era impres-
cindible, crear un periòdic badaloní, que tanta falta feia a la
ciutat, ara òrfena de publicacions, i calia que el seu nom fos
neutre, que servís tant en castellà com en català. I es va esco-
llir Revista de Badalona.

Així, doncs, el dia 8 de maig del 1941, Eduard Antoja, en fun-
ció del seu càrrec, cursa una instància al governador civil de
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Barcelona en sol·licitud d’editar un periòdic local. Després
dels tràmits legals i polítics que aleshores eren del cas, s’au-
toritzà la publicació de Revista de Badalona. I va sortir el pri-
mer número el dissabte dia 20 de setembre del 1941. Ningú,
llavors, no suposava que aquell periòdic modest, que sortia
només per omplir un buit, arribaria a viure cinquanta-tres
anys, vencent dificultats i problemes i sense deixar de publi-
car-se ni una sola setmana. El lema del número 1 era
“Periódico independiente y de información”, i així es va pro-

curar, per tots, que sempre fos, malgrat les dificultats que a
cada moment anaven sorgint.

Eduard Antoja en va ser director fins al maig del 1946.
Aleshores era alcalde Lluís Maristany Palanco, però per
damunt seu hi havia un delegat governatiu, Antonio Redondo
Piquenque, que va casar-se amb la germana de l’alcalde i va
atribuir-se més funcions de les que li corresponien. Llavors va
ser designat director del setmanari un tal José López Pastor,
un valencià del tot desconegut que vivia a Montgat. Davant
d’això, que va considerar-se una intromissió extemporània,
alguns col·laboradors del periòdic van plegar. D’altres,
creient que era una situació transitòria, varen seguir a la
Revista. I això va permetre la seva supervivència. Va ser real-
ment un moment difícil però, en efecte, la situació va ser tran-
sitòria. A López Pastor el va reemplaçar el badaloní Francesc
Alsina i Mumbrú, home ja molt bregat en les coses del perio-
disme, des d’aquell Sol Ixent catalanista d’abans de la guerra.
Ell va dirigir el periòdic, amb tacte i prudència —de vegades
potser amb massa prudència—, fins al mes de maig del 1974,
quan va pujar a la direcció el també periodista badaloní
Estanis Alcover i Martí, que ja figurava a la redacció de
Revista de Badalona des de feia alguns anys.

Tot seguit va venir la transició política. Després de morir
Franco, el novembre de 1975, va començar el període de
canvi a tot el país, que no es començaria a conèixer, però, fins
que Adolfo Suárez, des del juliol de 1976, presidís el govern
central. Desapareixia el Movimiento i totes les seves institu-
cions, i el país estrenava democràcia. Revista de Badalona
també havia de canviar. Es va constituir l’empresa Edicions
Badalonines, SA per a fer-se càrrec de l’edició del periòdic,
però per causes legals no podia seguir amb la mateixa deno-
minació a la capçalera. Es van fer gestions, es van estudiar



diversos noms per al periòdic, i es va considerar que les ini-
cials del seu nom inevitablement havien de coincidir amb les
mateixes de la Revista: R. de B. I així, el dissabte dia 11 de
setembre del 1976, Diada Nacional de Catalunya, apareixia el
primer número de Reforma de Badalona, Periòdic indepen-
dent d’informació, editat per Edicions Badalonines, SA i diri-
git pel periodista Joaquim Parramon i Palmada, de Sant Adrià
de Besòs, el qual era ben amic de tots. No hi va haver solució
de continuïtat amb Revista de Badalona. Una setmana sortia
al carrer la Revista i la setmana següent apareixia Reforma,
amb el mateix format i els mateixos col·laboradors. En resum,
era el mateix periòdic de sempre, però amb un altre títol i una
altra llibertat.

De Reforma de Badalona en van sortir cinquanta-quatre edi-
cions, que van ser numerades, successivament, de l’1 al 54.
Però aquelles dificultats inicials per poder conservar la capça-
lera de sempre s’havien pogut superar. Es va recuperar el títol
primitiu, que va ser registrat a nom d’Edicions Badalonines, i
el març de 1977, també sense solució de continuïtat, torna
Revista de Badalona. Havia acabat la seva publicació, el setem-
bre anterior, amb el número 1.842, s’hi varen sumar els cin -
quanta-quatre de Reforma, i així el primer número de la sego-
na època va ser el 1.897. Aleshores Estanis Alcover va tornar a
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la direcció del periòdic, que en realitat no havia deixat mai.

Aquesta de la transició va ser una altra de les etapes difícils de
Revista, però que, amb l’esforç, la voluntat i, sobretot, el bada-
lonisme de tots els qui la feien es va poder superar feliçment.

Durant els cinquanta-tres anys de la vida ininterrompuda del
periòdic local han passat per les seves pàgines, amb més o
menys assiduïtat, les firmes de tots aquells que a Badalona han
tingut ganes d’escriure. Ningú no n’ha estat marginat, fossin
quines fossin les seves idees i les seves tendències. Tothom ha
tingut lloc a Revista de Badalona. Impossible seria citar tots els
col·laboradors de Revista al llarg dels seus cinquanta-tres anys.
Així, sense ser exhaustiu, citaria, d’entre els primitius, Ramon
Alier i Cuixart, Joaquim Estrany i Palou, Marc Giró i Ros,
Josep Granger i París, Enric Roig, Isidre Sabater i Arquer,
Lluís Solà i Escofet, Salvador Solà-Segalés, Miquel Xirgu i
Subirà (germà de la famosa actriu Margarida, aleshores exilia-
da), Ramon Serra i Vilardaga, Josep Maria Cuyàs i Tolosa,
Joan Pich i Santasusana i la seva muller, Maria Escrihuela;
José Carnicero (antic redactor del diari socialista El Sol, de
Madrid, i que en ser condemnat a desterrament va venir a
Badalona on tot seguit s’incorporà a Revista), Manuel
Bazataquí i Villarroya, Antoni de P. Planas i Carreté i el seu fill



Antoni Planas i Viscarri, Tomàs Alcoverro, actual corresponsal
de La Vanguardia a l’Orient Proper; Pere Puig i Mans, Josep
Vila i Borràs, Josep Gual i Lloberas, Màrius Sampere, Joan
Argenté, Joan Abril, Joaquim Grífol, Josep Maria Gómez de
Urrutia, i també, en certes ocasions, Valentí Castanys, Maria
Aurèlia Campmany, José Andrés de Prada (un dramaturg autor
de revistes musicals i lletrista de “coplas”), i tants i tants d’al-
tres. Jo mateix m’hi vaig incorporar a partir del número 2,
encara a l’any 1941, hi vaig ser sense interrupció fins al 1992,
i vaig passar de simple col·laborador a redactor, secretari de
redacció, redactor en cap i, finalment, director adjunt.

Un estudi força ben documentat sobre els inicis de Revista de
Badalona el va publicar Joan Abril i Fornaguera en el núme-
ro del quarantè aniversari del periòdic, el dia 20 de setembre
de 1981.

Tot el que succeeix després és ja recent i està a la memòria de
tothom. Ve un moment que Revista de Badalona canvia, agafa
un altre impuls, i de la mà de l’empresa  editora del diari El Punt,
de Girona, es transforma també en diari, El Punt, edició del
Barcelonès Nord. Era a l’agost de 1994. Revista de Badalona va
perdre temporalment el nom, però la seva història no mor. Poc
després Revista torna, ara com a suplement mensual d’El Punt
badaloní. És diferent tant pel que fa a format, com a continguts
i a col·laboradors. Però el periòdic continua i ara pot seguir aque-
lla ruta marcada per l’experiència de tants anys.

I, sobretot, cal constatar que Revista de Badalona ha fet histò-
ria. Tota la història de Badalona de més de mig segle està
escrita a les seves pàgines. I, evidentment, tothom qui en el
futur vulgui conèixer què ha passat a Badalona durant aquests
darrers cinquanta anys i escaig, haurà de recórrer, inevitable-
ment, a consultar les seves planes.

58



59

Tot i que a nivell català existeixen quatre
obres1 sobre el que fou la persecució a la llengua i la cultura
catalanes, és ben cert que el que aquesta persecució va repre-
sentar a nivell local ens és menys conegut, ja que encara hi ha
poques monografies d’abast local sobre el franquisme.

En primer lloc, cal destacar que moltes de les actuacions que
les autoritats locals van tenir contra la cultura catalana, eren un
reflex de les ordres i actuacions que havien donat al respecte,
en primer lloc, les autoritats militars i, posteriorment, els gover-
nadors civils. També hem de dir que, segons el tarannà de les
autoritats locals i la idiosincràsia particular de cada localitat, el
to i la persecució va ser diferent. Moltes vegades les autoritats
locals foren més papistes que el papa i van seguir les ordres
generals de la manera més inquisitorial possible.

No cal recordar aquí la voluntat de persecució i genocidi del
franquisme contra la cultura catalana. Les obres, ja citades, de
Josep Benet,  Francesc Ferrer, Josep M. Solé i Joan Villarroya
han recollit i documentat aquesta voluntat des de tots els plans
i àmbits d’actuació.

A nivell local, el fet més perseguit d’entrada, fou la supressió
dels rètols i anuncis en català. En el cas de Badalona, la
Comissió Gestora Municipal, en la reunió del 25 d’abril de

1939, va proposar que: «atendiendo las directrices e ideología
del nuevo regimen, deberían los comerciantes e industriales
de esta ciudad sustituir los letreros de sus establecimientos
que estén redactados en catalán por otros que lo fuesen en el
Idioma Oficial del Estado».

I, en aquest sentit, es va aprovar que, abans del 31 de maig, es
procedís a la substitució obligatòria de tots el rètols redactats
en català2. 

A part d’aquestes ordres municipals, les autoritats militars
estaven amatents perquè es complissin, i el 6 de juliol de 1939
l’Ajuntament va rebre el següent ofici: «Se lee a seguido una
comunicación del Comandante Militar de esta plaza intere-
sando que todos los rótulos de calles, entidades, casas comer-
ciales o particulares sean redactados en el idioma oficial del
Estado advirtiendo que será severamente castigado todo aquel
que no cumpla esta disposición».

Els canvis del rètols al castellà s’havien de fer demanant
permís al departament d’obres de l’Ajuntament. Serveixi com
a exemple l’autorització donada el 31 de maig de 1939 per la
Comisión Gestora Municipal a: «D. Rafael Gavaldá Formosa,
para pintar la fachada y modificar el letrero de “Perruqueria”
por el de “Peluqueria” en la casa núm. 34 de la calle Prat de
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la Riba» (encara no li havien canviat el nom)3. 

Un altre exemple, el tenim en l’autorització de la Comisión
Gestora Municipal, el 16 de maig de 1939, a «D. José
Pedragosa, para pintar la fachada y un rótulo que decía en
catalán “Josep Pedragosa, Antigua Casa Bas, Cafès, Sucres,
Xocolates, Arròs” y dirá en castellano “José Pedragosa,
Antigua Casa Bas, Cafés, Azúcares, Chocolates, Arroces, en
la casa núm. 144 de la calle Real”».

Els noms dels carrers també van passar la purga pertinent. No
solament per ser noms de personatges catalans, sinó pel que
representaven per al nou règim alguns dels noms. Per exem-
ple, el nom Blasco Ibáñez fou canviat pel del General
Sanjurjo i el de Fermín Galán pel de San Bruno. Sense fer
exhaustiva la llista sí que val la pena esmentar alguns d’a -
quests canvis: Pau Claris (Zaragoza); Francesc Macià (27 de
Enero); Feliu i Vegués (General Mola); Francesc Layret
(General Primo de Rivera); plaça de la República (José
Antonio Primo de Rivera); Corts Catalanes (Nuestra Señora
de la Cabeza); Rafael de Casanova (Tercio Nuestra Señora de
Montserrat); Museu (Centuria Catalana Virgen de
Montserrat)4.  

El nom d’alguna escola també va ser canviat i, en aquest cas, val
la pena veure com ho argumentava el conseller de Cultura a la
Comisión Gestora Municipal: «No respondiendo plenamente a
los ideales que encarna nuestro Glorioso Movimiento Nacional
el nombre de Ramón Muntaner que ostenta el Grupo escolar
enclavado en la Riera de Cañadó y deseando este Ayuntamiento
se denomine con nombre distinto, restituyéndole, como acto de
justicia el que primitivamente ostentava, para rendir, como se
merece, justo homenaje al Ilustre General Martínes Anido, por
tantos méritos, acreedor del mismo...» (sic). 

Aquesta fòbia inquisitorial contra els noms en català es prolon-
garà al llarg dels anys següents, sobretot per part de la
Delegación de Prensa y Propaganda Local5.  En posarem uns
quants exemples. El primer és una ordre donada el 5 d’agost de
1942 a Josep Bofill amb el següent to: «En el plazo improrro-
gable de 48 horas, se servirá Vd. retirar del anuncio mural
emplazado en la calle del Mar entre los edificios n.º 2 y 4; la “p”
sobrante del nombre José Bofill que figura al pié del mismo».

La Delegación de Prensa y Propaganda Local i el seu delegat,
Eduardo Antoja Vigo, estaven amatents a fer la seva tasca
censora, i el 12 de febrer de 1943 dirigien una ordre a l’em-
presari del cinema Picarol, que deia: «Habiendo notado esta
Delegación que el billete de entrada a esa sala de espectácu-
los va sellada con el membrete de goma con el nombre de
Teatro Guimerá, siendo su nombre Cine Picarol, por lo tanto
sirvan, tomar buena nota que ese espectáculo solo puede usar
la denominación de Picarol siendo completamente improce-
dente la de Guimerá. El Camarada Delegado Local ruega a
esa empresa sea depositado en esta delegación y en el plazo
de 48 horas el sello de goma “Teatro Guimerá”».

Sense voler insistir més en aquest punt, veiem que els exem-
ples parlen per si mateixos, i n’esmentarem dos més. El pri-
mer, una ordre del 2 d’agost de 1943 que deia el següent:
«Ruégole que en el improrrogable plazo de 48 horas se sirva
convertir en castellano el rótulo sito en su taller-almacén de la
calle Alfonso XIII, que dice “Mosaics Fornaguera”. Esta
Delegación lamenta que 4 años después de la Liberación
tenga que hacer advertencia de esta índole».

El segon és una ordre del 30 d’agost de 1943 a la Joieria Oriol
perquè siguin retirades de la part superior dels aparadors les
paraules «Joies» i «Rellotges».
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La Delegación de Prensa y Propaganda de Badalona no vigila-
va solament els rètols dels edificis privats, sinó que també vigi-
lava els edificis municipals i fins i tot el desgast de la pintura,

que en alguns casos col·laborava a la pertinència del català.
Vegem-ne un exemple. Amb data 21 de juliol de 1943, la
Delegación va enviar un ofici a l’alcalde de la ciutat que deia:
«...se digne dar las oportunas órdenes a la Brigada Municipal
para que se proceda a borrar de la fachada de la casa n.º 21 de
la calle S. Miguel, esquina a la de Fray Basilio de San José, el
rótulo que dice “Escola Municipal de Música” que ya había
sido repintado y al correr de los años ha vuelto a aparecer».

La fòbia anticatalana dels falangistes locals ratllava la para-
noia. A més de cavernícoles eren cursis. El 16 de març de
1940, la falange local dirigia un ofici a la tradicional societat
«L’Oliva», del barri de Canyet, on textualment deia: «Sr.
Presidente de la Sociedad “La Aceituna”. Cañet».

La prohibició de l’ús públic del català en l’àmbit de l’admi-
nistració municipal es va concretar en un acord de la
Comisión Gestora Municipal, el 20 de setembre de 1939, que
deia: «Todos los funcionarios de este Ayuntamiento deben
emplear el idioma español en las conversaciones que sosten-
gan con cualquier persona durante el ejercicio de sus cargos». 

Aquest acord fou seguit un any després per un decret de l’al-
caldia de primer d’agost de 1940, que deia el següent: «En
cumplimiento de lo dispuesto por el Excm. Sr. Gobernador
Civil en las circulares de fecha de 28 y 31 de Julio y 1 de
Agosto, respectivamente, relativas al uso y respeto del idio-
ma oficial del Estado en todos los servicios públicos, públi-
quese en la tablilla de edictos y demás sitios de costumbre
la primera de las circulares citadas y póngase en conoci -
miento de todos los funcionarios y empleados de este
Ayuntamiento, sin excepción, quienes deberán firmar el
“enterado” de aquella disposición a los efectos consiguien-
tes». Cal recordar que l’incompliment per part dels funcio-
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naris d’aquesta ordre era motiu de greus sancions, fins i tot,
de la pèrdua del lloc de treball.

Per un altre cantó, la Delegación  de Prensa y Propaganda va
exercir una forta censura sobre totes les activitats de caire cul-
tural que se celebraven a la ciutat. Aquesta censura va ser
implacable durant els primers anys, pel que fa a l’ús del
català. Tot i que els actes culturals se celebraven en gran part
en centres catòlics o parroquials, la permissibilitat de la cen-
sura va ser escassa i encara que, en alguns casos, va permetre
alguna obra en català, sempre amb una sèrie de condicions, en
altres casos la prohibició va ser total.

Era al voltant de les festes nadalenques quan aquests centres
catòlics o parroquials demanaven el permís per realitzar algu-
nes d’aquestes activitats. Vegem alguna resposta de la
Delegación de Prensa y Propaganda. El 17 d’octubre de 1941,
es va autoritzar el Círcol Catòlic de Badalona a: «representar,
en atención a su carácter tradicional y durante las Fiestas
Navideñas, la obra EN CATALAN, La Rosa de Jericó, de
acuerdo con las tachaduras en rojo en la misma efectuadas, o
sea La Sardana. Sírvanse tener en cuenta que el número de
representaciones no deberá exceder de las que se lleven a
cabo en castellano».

Pocs dies després, el 13 de desembre d’aquest mateix any, s’au-
toritzà el rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona en
els termes següents: «En contestación a su petición para cantar
(...) tres canciones religiosas y tradicionales en catalán, vengo
a manifestar le autorizo tales cánticos, siempre que no sobre-
pasen en número los que se canten en castellano».

Fora d’aquest context nadalenc la censura era molt més dura,
i el 19 de maig de 1942 fou prohibida al Centre Parroquial de

Sant Josep la representació de l’obra teatral en català El
Contramestre. Un any després, un ofici de la Delegación de
19 de juliol de 1943, adreçat a la Federació Local de Societats
Corals de Badalona, deia: «Sírvase tener en cuenta la más
rigurosa prohibición de cantar las piezas “Viva la Sardana” y
“La Balanguera”».

Aquesta situació de prohibició de la llengua catalana a
Badalona, va arribar fins al punt que l’any 1946, i en el marc
de les festes d’entronització de la Mare de Déu de Montserrat
que organitzà la Comissió Abat Oliba, només va haver-hi tres
incidents arreu de Catalunya, i un d’ells fou a Badalona, on una
conferència de Manuel Riera i Clivillé va haver de ser en cas-
tellà, tot i que inicialment havia estat autoritzada en català.

En un altre àmbit, la persecució i prohibició de la cultura cata-
lana es va exercir sobre diverses entitats titllades de catalanis-
tes. Algunes entitats, i sobretot les publicacions, van ser supri-
mides per sempre més tant per motius lingüístics com ideolò-
gics. Totes les manifestacions culturals catalanes van ser prohi-
bides o arraconades; es va obligar a canviar els noms de les per-
sones, de les entitats, dels clubs esportius... Pompeu Fabra, el
ciutadà badaloní més famós, va marxar a l’exili al gener de
1939. En entrar els nacionals a Badalona, la seva casa del carrer
de la Mercè va ser saquejada i la seva extraordinària biblioteca
particular cremada al mig del carrer. També la seu de l’editorial
Proa a Badalona va ser saquejada i els llibres cremats o robats.

Aquesta persecució dels llibres i la cultura va arribar a l’ex-
trem de casos com el de la biblioteca particular de Salvador
Riera i Forns, aleshores de 18 anys, que en ser-li descoberta
en un registre particular (el seu pare era regidor d’ERC a
l’Ajuntament, i per això seria condemnat a mort) va ser obli-
gat a traslladar-la ell mateix en un carretó pels carrers de
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Badalona fins a la seu de la policia, on li va ser confiscada.

L’única manifestació de la identitat catalana que es va tole-
rar fou la sardana, atès que era considerada com una «danza
regional» i, com a tal, constituïa un exemple més de la
«riqueza del folclore español». En aquest sentit, i durant els
primers anys del franquisme, tots els actes i festes oficials

s’acabaven amb audicions de sardanes. Això serà palès tant
en la celebració de l’aniversari de la «Liberación» de la ciu-
tat, el 27 de gener, com a la festa major que, a Badalona, se
celebra el 15 d’agost. Concretament a la festa major de l’any
1939, durant els dies 15, 16, 17 i 18 d’agost es van celebrar
9 audicions de sardanes a diferents indrets de la ciutat.
Particularment el dia 18 hi va haver «Audición de Sardanas

En el motiu ornamental de la font del centre de la plaça de la Constitució es va transformar matusserament la inscripció “any” en “año”.
(Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs).
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y danzas folklóricas organizadas por el Círculo Artístico
Español»6. 

El 27 de gener de 1942, després de l’estrena de la pel·lícula
Raza, hi va haver una «Selecta audición de Sardanas en la

plaza de José Antonio (plaça de la Vila) a cargo de la cobla
“La Principal de Badalona”».

Molt diferent era, en canvi, l’actitud de les autoritats quan les
audicions sortien del marc folklòric i oficial. Per exemple, al
setembre de 1942 li va ser prohibida una audició de sardanes
a la Unió Gimnàstica i Esportiva de Badalona. «Sírvase tomar
buena nota que esa Delegación considera improcedente llevar
a cabo una audición de Sardanas en su local social... En con-
secuencia deberán abstenerse de toda iniciativa sobre el par-
ticular».

El cas més paradigmàtic de la repressió contra les entitats de
caràcter catalanista va ser el de la repressió de l’Agrupació
Excursionista de Badalona, un acte de barbàrie cultural sense
precedents contra les arrels i la identitat de la ciutat.
L’Agrupació va ser clausurada al febrer de 1940 per membres
de Falange (tots de Badalona) i la guàrdia civil. La seva junta
fou cridada a declarar i alguns  dels seus membres obligats a
beure oli de ricí. El fet, però, és que aquesta entitat havia creat,
l’any 1933, el primer museu de la ciutat, on s’exposava el ric
patrimoni arqueològic i la col·lecció Sala d’objectes vinculats
a la pesca i la marina, entre ells els plànols de l’Ictineu. En ser
clausurada l’entitat, el museu fou tancat i els seus fons confis-
cats i repartits entre museus de Barcelona, concretament els
museus Arqueològic i Marítim. Durant tots els anys del fran-
quisme les autoritats locals no van fer cap pas per recobrar
aquest patrimoni, i no va ser fins l’any 1980 que algunes de les
peces del Museu Arqueològic, no totes, van tornar a la ciutat.

Una altra entitat badalonina clausurada va ser l’Orfeó Badaloní.
A partir del 27 de gener de 1939, l’Orfeó Badaloní era esborrat
materialment de la vida pública. El seu local, al carrer d’en
Cueta, fou confiscat i desmantellat. Les cadires, el mobiliari, els
instruments, van ser repartits. Els llibres de la biblioteca, que



eren un patrimoni cedit a l’Orfeó per Gent Nova, i l’arxiu van ser
confiscats i amuntegats als dipòsits municipals7. 

Fins l’any 1948 l’Orfeó no va poder organitzar un petit festi-
val en el local del Coro de Marina. De mica en mica, l’Orfeó
va reprendre les seves activitats, això sí passant la censura
governativa. Un soci de l’entitat ho recorda així: «En aquells
dies del Renaixement de l’Orfeó, era, i de sobres prou evident
pels qui havien de tenir-hi contacte, que els responsables del
“Ministerio de Educación Nacional” a la Delegació Comarcal
de Badalona eren, como diu la dita popular, més papistes que
el Papa. Quan l’assuaviment era, en els criteris dels censors a
nivell de la “Delegación Provincial”, més marcat i el seu Cap
declarava que no hi havia el perquè de privar de cantar la
Santa Espina, els Delegats locals, sempre tenien por d’ésser
massa condescendents i d’afluixar massa...».

El butlletí de l’Orfeó, de periodicitat mensual, va ser autoritzat
finalment pel director general de Prensa, Rafael Aparicio, el 29
d’abril de 1954, amb la condició, concretament la núm. 10, que:
«su texto sea totalmente en castellano ». A part d’això, la
Delegación Comarcal de Información e Investigación de
Falange Española Tradicionalista y de las JONS exigia tres
exemplars de cada butlletí, per controlar el que s’hi escrivia.

Aquesta era la situació de la llengua catalana i la cultura a
Badalona durant els primers anys del franquisme. Anys grisos
carregats de penúries, uns anys amb rerafons d’himne nacio-
nal i cara al sol, cartilla de racionament, mercat negre i bacil
de Koch... i de misèria cultural.
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L’estudi dels fenòmens urbans sovint es
desenvolupa a través dels casos d’estudi que sintetitzen el
pensament general i, per tant, es converteixen en paradigmà-
tics, reflectint les circumstàncies sociopolítiques, econòmi-
ques i urbanístiques  d’un cert període de temps. 

Montigalà és una fita en la història de l’urbanisme badaloní,
no sols per les vicissituds succeïdes sinó també com a reflex
d’un procés històric i cultural. A més del seu interès intrínsec,
té el de posar de manifest les estratègies urbanístiques gene-
rals del període. Molts dels fenòmens que es produeixen a
Montigalà són coincidents amb altres de la ciutat (mateixos
agents, estratègies tècniques, etc). És, des d’aquest punt de
vista, un exemple on es manifesta clarament l’evolució dels
instruments, no solament projectuals, sinó també de caràcter
programàtic i de gestió, que ajuden a entendre l’evolució
urbanística dels últims 30 anys. La visió particular del feno-
men i del seu procés permetrà, també, en el futur, valorar l’o-
pinió sobre Montigalà en el moment present .

L’anàlisi dels diferents processos del planejament i el paper
dels diferents agents fins a l’execució i comercialització del
Pla, mostra com un sòl rural s’ha convertit en la botiga de
Catalunya.

FRANCESC PEREMIQUEL I LLUCH

MONTIGALÀ

Montigalà molt abans de ser urbanitzat (Museu de Badalona.
Arxiu d’Imatges. Fons Municipal).
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Inicis i evolució
Montigalà se situa sobre un terreny suaument ondulat de 190
ha de superfície travessat per rieres, de les quals la més
important és la de Sant Jeroni; com a límit del sector hi ha la
riera de Canyet i a l’altre extrem els caps de rieres de Santa
Coloma (Camí del Fondo).

El perímetre del sector, el configuren antics assentaments de
naturalesa diversa: Bufalà, Sant Crist, Lloreda Nova i Vella i,
al nord, la Serralada de Marina. A l’interior del sector hi ha
antigues masies  —Can Bofi Vell, Can Banús....—, que for-
men part del patrimoni històric.

La història de Montigalà arrenca l’any 1966, quan més d’un
centenar de petits i mitjans propietaris s’agrupen en dues
associacions de caràcter urbanístic amb l’Administració
(Ajuntament). L’objectiu és transformar un sòl rural de vinyes
i camps de conreu en un sector urbà. 

El marc de referència dels primers documents se situa en el
Pla del 19531 i el seu desenvolupament mitjançant plans par-
cials que, des de la iniciativa privada, volen donar resposta a
la demanda d’habitatge, substituint a la iniciativa pública de
períodes anteriors. 

Els arquitectes Ballesteros, Barba, Cardenal i de la Guàrdia,
conjuntament amb tècnics d’altres disciplines, són els redac-
tors del primer Pla Parcial. És un document correcte amb les
següents dades bàsiques: preveu la construcció de 13.000
habitatges per a una població de 50.000 habitants, amb una
densitat de 250 habitants/ha. La densitat en habitatges se situa
sobre els 70 habitatges/ha. També preveu destinar 38 ha a sòl
industrial amb la creació de 4.500 llocs de treball.

La proposta formal defineix una anella viària perimetral de
circulació segregada i cruïlles a diferent nivell, amb una doble
xarxa, de vianants i rodada, independent. L’edificació utilitza
tipologies urbanes obertes amb torres altes i habitatges unifa-
miliars.

L’any 1967 el  Pla surt a informació pública i l’any següent,
el 1968, obté l’informe favorable de la Comissió
d’Urbanisme. L’any 1969 s’aprova  definitivament per part
del Ministerio de la Vivienda.

El model urbà de referència, segons la premsa de l’època, és
la nova ciutat de Tapiola, a Finlàndia. Els titulars de premsa
són espectaculars: «Una gran ciudad», «Fuerte colaboración
municipal», «Montigalà lugar de excepción», «Una nueva
ciudad, obra de la iniciativa privada».

L’elevat cost d’urbanització, comparativament a altres opera-
cions de l’època, va portar a decidir per part dels petits pro-
pietaris, la incorporació d’una empresa urbanitzadora. Així
mateix el polígon, de promoció mixta inicialment, va passar a
mans privades per la renúncia de l’Administració. Va costar
molts esforços trobar algú interessat, ja que les empreses a les
quals s’oferia no trobaven rendible l’operació, donada la
important inversió a realitzar2.

L’empresa Montsià SA és la primera que intenta adquirir el
polígon a canvi de fer-se càrrec dels costos d’urbanització,
amb una permuta pel 50% de l’edificabilitat.

L’any 1967 es constitueix CALPISA (Compañía Alicantina
de Promociones Inmobiliarias SA), del Banc d’Alacant, amb
50 milions de pessetes. En expansionar-se crea CALPISA
BADALONA SA. La compra per part de CALPISA es realit-
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za l’any 1972, el preu és de 23,36 pessetes/m2. L’operació era
amb pagament ajornat a 6 anys, a un interès del 5,6%.

A l’octubre de 1974 es torna a vendre, el 50% al Banc
Industrial de Catalunya (Banca Catalana) i l’altre 50% al
Banco Catalán de Desarrollo (Banco de Madrid). Al setembre
de 1974 hi ha un canvi de nom amb la creació de Montigalà
SA,  i es fa una primera inversió de 100 milions de pessetes
en obres d’urbanització (el primer projecte d’urbanització
s’havia aprovat a l’abril de 1974). Posteriorment s’hi incor-
pora la Caixa amb una participació del 10%. 

La composició de la Junta queda formada pels dos bancs
esmentats, la Caixa, i alguns petits propietaris. Montigalà SA
acaba tenint la majoria de la Junta, per sobre del 90%, la qual
cosa fa que, sovint, es confonguin els interessos de la Junta
amb els de l’empresa.

El  29 de març de 1974, la Comissió d’Urbanisme va aprovar
el Pla General d’Ordenació Urbana i Territorial de la
Comarca de Barcelona (Pla General Metropolità, PGM). El
Pla General Metropolità respecta el Pla Parcial, al qual incor-
pora en la seva totalitat dins de les situacions transitòries.
D’acord amb el Pla General Metropolità es redacta un Estudi
de Detall per adaptar el projecte a la nova legalitat.

L’any 1976 s’inicia el moviment d’oposició cívica —aquesta
situació durarà fins l’any 1982—. Aquest moviment s’encaixa
dins la campanya «Salvem Catalunya per la Democràcia» de
l’Assemblea de Catalunya. Tots els diaris es fan ressò de la
Campanya per la protecció de Montigalà i de la voluntat popu-
lar d’aturar l’operació. Es denuncia el baix nivell de zones ver-
des (2,18 m2/habitatge), els problemes amb les aigües residuals
i l’agressió a les masies que formen part del patrimoni històric.

L’any 1977, no obstant això, es va atorgar permís d’obres per
a la urbanització, per un valor de 900 milions de pessetes,
cosa que va permetre realitzar part de les infraestructures vià-
ries i del sanejament. 

A l’abril de 1979 el nou Ajuntament democràtic fa una decla-
ració programàtica dient que la zona de Montigalà s’ha de
planificar, promocionar i realitzar segons els interessos i
necessitats del conjunt de la ciutat3.

El 7 de juliol de 1980, en una altra declaració, es demana sòl
per als equipaments del municipi, sòl públic per a ús indus-
trial i d’habitatge per descongestionar la ciutat i per al creixe-
ment exclusivament vegetatiu. En declaracions posteriors
s’assenyalen com a objectius que el sòl sigui majoritàriament
públic, i que les diverses institucions participin  en el seu
desenvolupament.

L’actitud publicista4 dels nous ajuntaments democràtics porta
a negociacions entre les institucions públiques (Generalitat,
Ajuntament i Corporació Metropolitana de Barcelona). La
Generalitat, fins i tot, proposa la creació d’una empresa públi-
ca per gestionar l’adquisició del sector que no arriba a fun -
cionar.

L’any 1981 hi ha la crisi de Banca Catalana5, i les accions pas-
sen al Fons de Garantia. La crisi de Banca Catalana fa neces-
sari buscar solucions urgents al problema Montigalà no sols
per la seva importància econòmica sinó també per la seva sig-
nificació social.

La propietat fa una oferta de venda de 7.000 milions de pes-
setes. L’argument és que la càrrega financera incrementa el
valor del sòl. Per justificar el balanç, la propietat fixa un preu
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Pla parcial d’ordenació Batllòria-Montigalà (Ajuntament de Badalona. Àrea d’Urbanisme).
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Pla parcial d’ordenació Batllòria-Montigalà (Ajuntament de Badalona. Àrea d’Urbanisme).
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de 7.000 milions de pessetes, quan el valor del sòl només és
de 3.000 milions de pessetes. Qualsevol operació urbanística
és econòmicament inviable si no es volen assumir pèrdues, i
per tant, cal esperar temps millors. La participació de la banca
en el negoci immobiliari sovint s’ha fet amb aquest criteri i ha
portat a grans fracassos immobiliaris.

A l’abril de l982, s’arriba a un acord entre les tres institucions
i la propietat6 que es plasma en un conveni urbanístic.  Aquesta
solució ha de permetre treure un profit social i una rendibilitat
als propietaris. El procés no pot tornar enrere sense que se’n
pagui la factura, i això s’hauria de fer, en part, amb diners
públics, segons que afirmen alguns polítics de l’època.

L’acord programàtic preveu una inversió pública de 1.020
milions de pessetes, el 58,41% destinat a sòl públic, i el 28,37%
a sòl privat. Es preveu construir 3.000 habitatges en edificis
plurifamiliars i 420 unitats bifamiliars (840 habitatges). També
es dediquen 31,66 ha a sòl industrial. La resta del sòl està dedi-
cada al Segon Cinturó (6,92%), i a sòl públic  fora de Badalona
(6,30%). Es preveuen 1.000 habitatges de caràcter social. 

En la definició del programa es deia que el Pla havia de ser-
vir per satisfer dèficits generals de la ciutat, per acabar els
barris, i que havia de preveure un gran parc central que con-
nectés la ciutat amb la Vall de Betlem, alhora que el sistema
viari s’havia d’adequar a les connexions entre Santa Coloma
i el nou cinturó; d’altra banda, les antigues obres d’urbanitza-
ció havien deixat traces en el territori que en principi calia
mantenir. El desenvolupament s’havia de preveure d’acord
amb els compromisos d’inversió de les administracions.

Efectivament, aquest acord suposa una disminució de densi-
tat, però sobretot, el traspàs de la despesa urbanitzadora més

cara a l’Administració pública. Amb aquest programa s’enca-
rrega la redacció d’un nou Pla.

La proposta definitiva
Les raons de la forma

El Pla per formalitzar aquesta proposta és obra de l’arquitec-
te Manuel de Solà-Morales, que havia guanyat el concurs, i és
fidel estrictament al programa que se li dóna.

L’arquitecte Manuel de Solà-Morales descriu el projecte de la
següent manera en la memòria del Pla:

«El canvi de programa que suposa acceptar els usos establerts
en el “Protocol”, obliga a reconsiderar l’ordenació del sector
en base a la seva funció prioritària d’equipament i servei
col·lectiu. L’escala dels usos establerts en el Protocol permet
plantejar la nova idea del sector com un gran espai obert, que
ocupa l’àrea principal i central, i és abraçada per diferents tra-
mes urbanes, cada una d’un volum raonable (en funció de
l’escala dels usos i de la promoció). L’ús d’aquest espai obert
és col·lectiu, plantejant-se com un espai verd equipat en el
que s’hi produeixen equipaments (locals i generals, fins i tot
metropolitans: d’esbarjo, d’ensenyament, d’esport, de salut,
d’assistència, etc.) i parcs de tractaments variats.

«El sistema viari permet així plantejar-se, no com un anell
apart, sinó com una xarxa contínua amb les trames viàries
pre-existents. Una xarxa que es troba, a l’Est, amb la Rambla
de Canyet i el petit eixample de Bufalà, i també amb la trans-
formació de la urbanització existent de Pi i Gibert. Al centre
del sector, la xarxa viària queda reduïda al perllongament del
carrer Coll i Pujol que, a manera de raval exterior, es conver-
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Modificació del PGM. Pla especial de reforma interior de Montigalà, gener de 1985. Arquitecte Manuel de Solà-Morales (Ajuntament de
Badalona. Àrea d’Urbanisme).
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teix en carrer d’una sola cara (a solei) i seria el camí directe
cap a Sant Jeroni de la Murtra. La ciutat i la muntanya que-
daran així relligades per aquest camí que, passant sota els
ponts de les autovies, portaria des de les cases i el parc qua-
drangular, sota el nou Pavelló Poliesportiu, a les runes de Ca
l’Alemany, i a les rampes de la Vall de Sant Jeroni.

«Cap a Ponent, la trama viària recull la retícula de Santa
Coloma, tant a la banda de Lloreda com al Puigfred, i és ver-
tebrada per la parella de vies que, convertint-se en via-parc
primer i després en laterals del Cinturó, formen la directriu
longitudinal més important de tot aquest territori.

«Però la connexió est-oest queda, sobretot, assegurada per
l’Av. Puigfred-Sant Joan, que es constitueix en l’espinada
central de les poblacions, connectant amb els carrers Liszt i
Wagner de Sta. Coloma a l’extrem Oest, amb el projectat
Passeig de Bufalà a l’Est.

«El Segon Cinturó Metropolità queda, aleshores, com una via
més ràpida de travessia independent del sector (entre la Riera de
Canyet i el Túnel), podent-se dissenyar sobre el traçat actual del
vial perimetral Nord, amb estructures airoses i transparents pels
viaductes i amb una definició paisatgística simple i unitària.

«L’ocupació edificada de sòl es reparteix en unes poques
àrees principals en continuïtat, tal com hem dit, amb el con-
junt urbà existent. 

«La indústria es reparteix entre una zona gran a la vessant
migdia del Puigfred, i unes poques hectàrees al Nord de
Bufalà, sempre amb accés directe des del Segon Cinturó.»

Manuel de Solà-Morales amb aquesta proposta reconsidera el

conjunt del projecte inicial i acaba no deixant content a ningú,
especialment a la propietat, ja que gairebé no respecta res
d’allò que estava construït, ni tampoc l’esquema director ini-
cial que mantenia les infraestructures construïdes.

Sota l’excusa del contingut del Pla, la propietat vol renegociar
el conveni econòmic de 1982, però el problema fonamental és
que la redistribució de les obligacions públiques obliga a
reconsiderar les responsabilitats entre les administracions.
Això serveix per aturar el projecte una vegada més.

Mentrestant, la Generalitat havia encarregat un projecte de
parc central a l’arquitecte Ricard Bofill, que resulta molt
polèmic. 

Algunes grans empreses de distribució plantegen ja l’interès
per ubicar-se en el polígon, i per això demanen la previsió de
superfícies adequades. Les reivindicacions veïnals en aquest
context tornen a esclatar, mentre s’hi afegeix la Unió de
Botiguers per la implantació del Centre Comercial
Continente.

L’any 1987 s’aprovà definitivament el Pla.

L’expedient de Modificació del PGM es resol amb moltes
observacions per part de la Direcció General d’Urbanisme,
que avala els arguments de la propietat. Aquestes determina-
cions, però, no es van incorporar a l’expedient.

Entre la proposta realitzada per Manuel de Solà-Morales i l’a-
provada definitivament, es van incorporar múltiples modifi-
cacions per part dels serveis tècnics municipals, dirigits per
l’arquitecte Josep M. Martinez Tomàs, en resposta a les
demandes rebudes de tot tipus, sense, però, modificar ni l’es-
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tructura ni el model urbà proposats. L’aspecte més rellevant
és que la continuïtat amb els teixits preexistents és sistemàti-
cament rebutjada en contra dels principis que inspirava el
programa del Pla, i, per tant, els nous teixits se situen amb
equipaments i zones verdes interposats. Aquest rebuig porta a
concentrar l’edificació. El resultat és la creació de zones molt
denses i altres molt buides.

La urbanització
El projecte d’urbanització el realitza l’equip dirigit per l’en-
ginyer de camins, canals i ports  Manuel Herce. El principi
que l’inspira és que el cost sigui el més baix possible, per això
els moviments de terra han de ser mínims, la vialitat s’ha de
reduir, la jardineria es fa amb els arbres més petits i només es
realitza l’imprescindible. Des del punt de vista tècnic s’utilit-
za el projecte d’urbanització per fer la proposta més econò-
mica, introduint uns factors de distorsió importants en l’adap-
tació de rasants, moviments de terra, reducció de voreres, dei-
xant de realitzar certs elements de jardineria i acabat, etc.

El projecte d’urbanització desenvolupat per la junta de com-
pensació només abasta la xarxa viària, deixant pendents tots
els acabats i espais lliures dels polígons, que hauran d’assu-
mir posteriorment els nous usuaris, mitjançant els avals
corresponents contra llicència d’obres. Per això, anys més
tard el Polígon encara té la imatge desangelada.

La urbanització del polígon dura pràcticament del 1987 al
1992. Durant aquest període es constitueixen de l’ordre de 33
Km de carrers i només s’aixeca el centre comercial
Continente i la Vila de Premsa, i s’inicien les obres de les coo-
peratives sindicals sobre sòl adquirit a la Mancomunitat de
Municipis.

Un dels aspectes importants del procés urbanitzador és que
les administracions no assumeixen les seves càrregues d’en-
trada. Això vol dir que el polígon no pot funcionar perquè
manquen els sistemes generals, tema bàsic dels acords del
1982. La Junta es veu obligada a realitzar-los, cosa que va en
detriment de la qualitat global del projecte. 

Des d’una altra perspectiva, l’èxit més important és aconse-
guir que la Pota Nord arribi a Montigalà. Sense ella, l’opera-
ció urbanística no tenia sentit, ja que el problema no era la
urbanització interna sinó l’accessibilitat territorial. Les con-
nexions amb la ciutat (la més significativa és la canalització
de la riera Martí Pujol entre les autopistes) és l’altre aspecte
al qual es destinen part de les compensacions econòmiques
per la construcció del centre comercial.  La Vila de Premsa
compensa l’arribada de la Pota Nord, en el sentit que es con-
diciona la comercialització i ocupació pels usuaris finals a la
utilització durant els Jocs Olímpics; a canvi assumeix de
manera prioritària la construcció de la via per estaments
públics. 

La via no té altre objectiu a Badalona que arribar. Els esforços
econòmics per part del Ministeri es concentren en aquelles
poblacions que menys la necessiten, introduint importants
soterraments, com és el cas de Santa Coloma de Gramenet o
Tiana, i recuperant la part superior com a parc públic.
Badalona és l’únic municipi que no té cap tros cobert.

La resta de les compensacions econòmiques es destinen a la
millora de barris  i àrees comercials (carrer de Mar, Xile,
Pérez Galdós i passeig de la Salut).

Del conjunt del projecte d’urbanització cal destacar el prag-
matisme: preocupa més que es faci que la seva qualitat i aca-
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Montigalà (Ajuntament de Badalona. Àrea d’Urbanisme).
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bat (aquesta actitud es reflecteix en moltes altres accions
urbanes, especialment en aquelles en què hi ha participació
privada).

El model de gestió 
i la comercialització del Pla

A causa de la intervenció d’agents diferents i com a fruit dels
pactes de 1982, el Pla divideix la gestió del sòl en dos grans
paquets: els sistemes generals, de gestió pública, i els polí-
gons amb aprofitament urbanístic, de gestió privada. La pro-
pietat és pràcticament única, per tant, la divisió poligonal es
fa per paquets tipològics o àmbits físics coherents d’actua-
ció. Això permet que, tant des del punt de vista de la gestió
com de la forma, cada part pugui tenir tractament divers dins
de la unitat del Pla. Es confia en els sistemes generals com a
element integrador i dinamitzador de l’espai. Les parts res-
ponen a usos diversos, a la realitat del suport territorial o a
les àrees edificades confrontants. La gestió del PERI (Pla
Especial de Reforma Interior) correspon a la Junta de
Compensació, però les administracions, teòricament, han
d’indemnitzar el sòl dels sistemes generals a preus pactats
amb anterioritat. 

Els acords de 1987 permeten que el Pla pugui tirar endavant7. Els
acords  són bàsicament de naturalesa econòmica. Aquests pactes
fan que l’Ajuntament adquireixi 4 ha de sòl industrial, com a
compensació per l’aprofitament mitjà que en els acords de l’any
1982 s’havien perdut, que els sistemes generals es desenvolupin,
avançant els diners l’empresa (per tant es fan càrrec del finança-
ment) i que l’empresa assumeixi una aportació econòmica per
obres de les àrees confrontants exteriors al polígon, però fona-
mentals per a l’esmentat polígon, que ja s’ha comentat.

Els elements desencadenants de l’execució dels polígons són
la implantació de Continente i la Vila de Periodistes, pel fet
que Badalona era Subseu Olímpica. L’operació olímpica
desencadena la construcció de la Pota Nord, i és un bon
moment per impulsar importants transformacions urbanes.
Aquest conjunt de factors, i un moment d’expansió econòmi-
ca, porta a pensar que Montigalà tornarà a ser un gran nego-
ci, que es manifesta amb l’increment de valor del sòl.

Un cop s’ha acabat la urbanització comença la comercialitza-
ció del Pla,  la qual cosa com a estratègia comercial, implica
assumir el finançament per part de l’empresa durant un perío-
de llarg de temps, que, indirectament, redundarà en la dismi-
nució dels beneficis.

Per dinamitzar el sector es confia en les activitats econòmi-
ques com a motor i es posa a la venda la major part del paquet
industrial, començant pel sector contigu a Bufalà i seguint pel
sector confrontant amb Santa Coloma de Gramenet. La resta
queda en mans de la propietat original, que volia fer la pro-
moció per si mateixa, i acaba edificant tres illes8.

De la residència es comercialitza el sòl dels habitatges unifa-
miliars i la Vila de Premsa. Més tard, quan Montigalà ja ha
entrat en el declivi i es pateix una important crisi del sector
immobiliari, es comercialitza el paquet destinat a les institu-
cions públiques.

Inicialment hi ha molts canvis de propietat de caràcter neta-
ment especulatiu. Sense fer-hi res les propietats van canviant
de mans. És gent que veu en Montigalà un gran negoci immo-
biliari. Algun propietari compra i ven canviant posicions.
Posteriorment, en la mesura que es consolida el polígon per a
activitats més concretes, apareix la voluntat d’arrelar-se. La
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progressiva consolidació com a centre comercial fa que més
cadenes comercials es vulguin localitzar en el sector fins a
convertir-se, segons la premsa, en el centre comercial de
Catalunya. Algunes empreses de distribució estrangeres
entren al país  a través de Montigalà (Decathlon).

Els primers anys el moviment dels preus és molt alt. La sorti-
da està voltant les 30.000 pts/m2 de repercussió, que arribarà
en el moment de màxima eufòria a l’entorn de les 50.000
pts/m2. El valor de referència a Badalona oscil·la entre les
20.000 i 30.000 pts/m2.

A través del mecanisme de fragmentació de la propietat en
àrees industrials, es permet recuperar  el sobrecost generat  en
el procés inflacionari produït per la implantació dels usos
comercials. Durant aquests anys es renuncia pràcticament a
ubicar-hi activitats productives per situar-ne altres de major
valor afegit. Un fenomen interessant és el de Pronto-Moda,
que suposa la implantació de petits tallers de confecció i
venda a l’engròs, i permet emergir un sector important de l’e-
conomia local.

L’any 1997 la propietat es troba ja força dividida, i Montigalà
SA pràcticament ha desaparegut. 

Amb la crisi de Banesto, els terrenys de Montigalà SA són
adquirits en bona part per Urbis, en una operació dirigida des
del banc que situa el preu de repercussió per sobre de les
50.000 pts/m2 de sostre residencial. L’empresa decideix tirar
endavant la promoció per si mateixa, desenvolupant illes sen-
ceres a través d’arquitectes de prestigi.

D’altra banda, l’adquisició de sòl per part de les institucions
públiques es fa de manera dispersa per tot el polígon, de

manera que s’eviti que l’administració agafi un àmbit tancat.
No obstant això, els paquets són força unitaris.

L’estratègia de les administracions públiques és diversificar
l’oferta. Això es fa incorporant promotors i/o tècnics dife -
rents. En el cas de la Mancomunitat passa pels promotors, i en
el cas de la Generalitat pels tècnics i per la diversitat del pro-
ducte.

La Generalitat acaba adquirint 300 habitatges més dels que
tenia compromesos i assumeix part dels costos inicialment
pactats sobre els sistemes generals, amb la construcció d’una
part dels parcs centrals.

La Mancomunitat adquireix 350 habitatges i l’Ajuntament
100. Els de la Mancomunitat es destinen a les Cooperatives
Sindicals i a REGESA. Dels destinats a les Cooperatives, uns
van estar afectats pel tema PSV (Promotor Social de
Vivenda). Els de l’Ajuntament es traspassen a ENGESTUR
SA, per destinar-los posteriorment a l’adquisició de sòl en
l’àmbit portuari.

Les figures urbanístiques 
de desenvolupament
El planejament no acaba amb l’aprovació definitiva del PERI,
sinó que el seu desenvolupament comporta noves figures i
modificacions9.

Per un costat el pla preveu que els fronts dels carrers més sig-
nificatius es desenvolupin mitjançant estudis de detall.
Aquesta mateixa previsió es fa per certs conjunts dels quals el
PERI vol el control públic. Per últim, necessitats d’adequació
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de l’ordenació i dels usos provoquen la redacció d’altres figu-
res de planejament.

En relació amb els estudis de detall i altres figures de plane-
jament existeix una casuística dispersa, tant en temes d’ob-
jectiu com d’agents. Bàsicament hi ha tres tipus de docu -
ments: a) documents preocupats per la imatge formal; b)
documents centrats en paràmetres d’ordenació per a una dife-
rent distribució de l’aprofitament; c) documents centrats en
l’adequació dels usos.

En el primer paquet es poden englobar els estudis de detalls
de façanes i d’ordenacions volumètriques d’habitatges unifa-
miliars. Es tracta fonamentalment d’establir unes ordenances
figuratives on la preocupació és la definició d’aquells aspec-
tes que incideixen en la imatge urbana. La dificultat és esta-
blir un àmbit de flexibilitat que permeti donar un caràcter uni-
tari sense uniformitat. Això és difícil i, de les múltiples pro-
vatures realitzades, la més pràctica portaria a una ordenança
on la clau seria la tipificació d’elements i la relació entre
aquests, cosa que generaria un ventall obert, però limitat, de
possibilitats. El fonament per a la tipificació dels elements
parteix dels objectes usuals estandarditzats en la indústria de
la construcció i d’unes maneres de disposar-se en compliment
d’altres normatives (seguretat, etc). Això dóna com a resultat
unes opcions i prototipus modulars de la combinació de les
quals es pot obtenir la necessària diversitat, tant per adequar-
se a les necessitats dels usuaris com per oferir una imatge
urbana coherent.

El segon paquet de documents neix de l’adequació del parà-
metre d’ordenació a unes tipologies edificatòries adients, o
fins i tot, a unes unitats de promoció. Això permet, per exem-
ple, obrir les illes de la zona de la Vila Olímpica, o bé fer for-

jats horitzontals en el polígon M. En tots els casos es tractarà
d’ordenar l’edificació d’acord amb el projecte d’obres.

El tercer tipus de documents centra l’atenció sobre els usos.
Quan s’aprova Montigalà, la demanda de mercat és de sòl
industrial per a usos no directament productius, i comencen a
plantejar-se alguns usos comercials. Amb el temps i la bona
posició del polígon en relació amb l’entorn metropolità,
aquesta demanda esdevé molt important i, per tant, és neces-
sari adequar usos i paràmetres d’ordenació per fer possible la
implantació d’aquestes activitats que funcionen amb una lògi-
ca pròpia diferent.

Parcs i dotacions públiques
Montigalà havia de servir per equilibrar la ciutat i, per tant, és
l’espai per a la ubicació dels grans parcs i equipaments públics.

Panoràmica de Montigalà, 1993 (Ajuntament de Badalona. GMMC).
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Després dels anys, estan en construcció el poliesportiu i el
CAP (Centre d’Assistència Primària), en el sector del Fondo,
i una escola en el sector de Bufalà.  S’han realitzat també
algunes cessions a entitats privades (Can Banús, destinada a
la prestació de serveis socials, la parcel·la cedida a l’Institut
Gaudí per a la implantació d’un centre educatiu i dues esglé-
sies). La construcció del tanatori  i la deixalleria han estat
desestimades, però es troba en fase d’estudi la ubicació d’un
estadi municipal de futbol.

El parc central  ha estat objecte de projectes diversos al llarg
del temps: primer, el projecte Bofill, després, Iglesies, i final-
ment ha estat l’INCASOL (Institut Català del Sòl) qui se n’ha
fet càrrec. La gran dimensió i la localització dificulten el
procés de consolidació, tant per al creixement de les espècies
vegetals com per a l’apropiació ciutadana a través del seu ús,
tant personal com col·lectiu. Aquests parcs, per dimensió i
localització, tenen caràcter metropolità, però el seu ús, avui
per avui, és local. Si bé en el planejament l’objectiu era l’e-
quilibri territorial, a la pràctica han adquirit un caràcter més
local, cosa que planteja la importància de la localització de
determinades instal·lacions, i la seva mida.

L’arquitectura

La construcció de Montigalà s’ha fet en un termini breu, i per
un nombre reduït de promotors. Això es tradueix en una rela-
tiva uniformitat formal, no sols per la coincidència temporal
sinó perquè els objectius promocionals són també similars.

Sobre l’arquitectura residencial hi ha tres grans paquets: la
Vila de Premsa, les promocions públiques — INCASOL,
REGESA i Cooperatives— i les promocions privades. Una

primera consideració és que hi ha pocs operadors i les pro-
mocions,  per tant, són relativament grans, normalment uni-
tats senceres  —ja siguin fronts de carrer, illes o conjunts—.
Això fa que es produeixi un alt nivell d’homogeneïtat per sec-
tors. En el cas de la Vila de Premsa es tracta d’una promoció
unitària de 900 habitatges amb un tractament uniforme. L’IN-
CASOL, per la seva banda, estableix unes condicions per
donar unitat al conjunt a partir de la definició a criteris de pro-
jecte —superfície, programa funcional, acabats, habitatges
per replà, etc—, però en canvi estableix una certa diversitat
externa com a resultat d’encàrrecs a diferents arquitectes per
unitats edificatòries senceres. El mateix criteri formal
segueix Urbis, singularitzant cada illa a través d’un encàrrec
diferent.  Construccions Castro opta per projectes més unita-
ris —una sola mà—, però intenta personalitzar i diversificar
el producte per altres mecanismes: color, volumetria, etc. La
resta són operacions que abasten illes senceres, i, per tant, es
plantegen també d’una manera unitària però sense configurar
grans paquets.

Com a producte immobiliari hi ha diferència entre les opera-
cions públiques i privades. Probablement l’element més sig-
nificatiu és el nombre d’habitatges per replà: dos en les pro-
mocions privades i quatre en les públiques. S’ha tendit a
diversificar l’oferta no sols des del punt de vista formal  sinó
també en preus.

Pel que fa referència a l’arquitectura industrial i comercial, en
general, és de poc interès amb algunes notables excepcions.
El Gran Velvet és probablement la més significativa; Ikea,
Decathlon i Manau són les altres. La temporalitat de l’arqui-
tectura comercial i industrial els dóna escassa significació, no
tant per si mateixes com pel tractament que els seus promotors
els atorguen: els centres comercials perifèrics han de ser de
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ràpida amortització i, per tant, les inversions fixes no han de
ser molt  altes, cosa que redunda en materials, durabilitat, etc.

Trobar un ordre comú presenta una certa dificultat, el temps,
però, s’ocuparà d’homogeneïtzar el llenguatge. Això no obs-
tant, tant en termes de programa com de materials i manera de
fer, es reconeix  la contemporaneïtat dels projectes. Des del
punt de vista cultural hi ha obres d’arquitectes importants i
anomenats, Joan Pascual, Tusquets i Diaz, Domènech i
Amador, Poch i Moliner, Arribas, Vendrell i Ruisánchez, etc,
per tant és previsible que es converteixi en un punt de referèn-
cia per a la reflexió disciplinar.

El resultat final de Montigalà és, si més no, discutible des de
diferents fronts, tant des del punt de vista del procés com del
resultat, i, dins d’aquest, del resultat econòmic, arquitectònic
i de ciutat. En qualsevol cas, permet fer una sèrie de conside-
racions finals extrapolables a altres processos.

1. Procés d’agrupació, canvi de mans i redistribució de la pro-
pietat en un procés habitual en el sistema de planejament que
desenvolupa la ciutat per paquets acotats.

2. Les operacions immobiliàries no tenen res a veure amb les
operacions financeres. Model i procediment han d’ésser dife-
rents. Les operacions especulatives, a la llarga, tendeixen a per-
dre el seu marge de benefici. El negoci immobiliari només cal
iniciar-lo, algú l’aturarà. L’abast temporal d’una operació d’a-
questa naturalesa és a llarg termini, i  perquè sigui possible és
necessària una confluència de factors. El pacte urbanístic es con-
verteix en un instrument fonamental de desenvolupament urbà.

3. La mida i escala de les operacions és fonamental per la
seva eficàcia pràctica. Probablement, si en un cert moment

s’hagués optat per fragmentar l’operació, aquesta  hauria estat
més viable, tant econòmicament com en el temps. No cal obli-
dar que aquesta operació és una de les més grans de l’entorn
metropolità dels últims 20 anys. El contingut programàtic del
Pla és un factor variable en el temps. La flexibilitat del suport
és fonamental i el traçat és el valor essencial de permanència.

4. La fidelitat al projecte original, amb les adaptacions
necessàries, no sols  permet millorar-lo, sinó que aconsegueix
donar un producte coherent. Aquesta actitud ha estat constant
al llarg del temps, malgrat les distorsions proposades.

La ciutat no es produeix tan sols per un procés de formalitza-
ció, però sí que d’ella en depèn la qualitat del projecte. Del
seu desenvolupament fidel sovint en dependrà la qualitat
final. La intel·ligent comprensió i interpretació de les propos-
tes, i la seva conducció des de les administracions públiques,
redunda en la qualitat urbana a termini mitjà i llarg.
Montigalà ha tingut de tot.

Una altra perspectiva de Montigalà a vista d’ocell, 1993 (Ajunta-
ment de Badalona. GMMC).



NOTES

1. L’any 1953, s’aprovà el Pla Comarcal mitjançant la Llei “Plan de
Ordenación de Barcelona y su zona de influencia”. Motius de l’aprovació
de dita llei eren fer front al desordre urbanístic existent, la necessitat de
millorar els sistemes de comunicació i preservació del patrimoni, i la neces-
sitat de previsió del creixement. El Pla, fonamentalment d’estructura, qua-
lifica el sòl, preveu l’ampliació del port, de l’aeroport i la construcció dels
cinturons. El desenvolupament del Pla es produeix mitjançant Plans
Parcials. Hi ha tres tipus de Plans:  1. Desenvolupament residencial, 2.
Legalització d’actuacions preexistents, i 3. Requalificació del sòl. El con-
junt dels plans que desenvolupen el Pla del 1953 acaben duplicant la den-
sitat inicialment prevista.

2. A l’època, el valor del mercat del sòl era baix, cosa que permetia oferir
habitatge de manera massiva  a baix cost. El mecanisme que ho fa possible
consisteix a elevar les densitats i reduir la inversió en infraestructures i
dotacions públiques: Montigalà era car en infraestructures. Malgrat els
bons auguris, un cop aprovat el Planejament, definint el marc legal de
referència, comencen a aparèixer els problemes econòmics derivats de les
importants inversions a fer. Sovint, generades les plusvàlues derivades de
la legalització, les operacions s’aturen per manca de capacitat econòmica
de desenvolupament.

3. La ciutat heretada patia enormes dèficits. El primer i més important, era
d’escoles,  i després d’urbanització, sanejament i zones verdes. En aquest
context no tenia sentit urbanitzar  de nou  sense resoldre els problemes de
la ciutat construïda.

4. Els ajuntaments democràtics d’esquerres atorguen a l’acció pública un
paper preponderant i es converteixen en els agents fonamentals de l’acció
urbanística, tant des del punt de vista inversor com de control i de definició
del contingut de la planificació urbanística. En general es disminueix l’a-
profitament i s’incrementen els estàndards de manera sistemàtica.

5. L’any 1971 Banca Catalana havia comprat accions del Banc d’Alacant i
del Banc Industrial de Catalunya.

6. El conveni urbanístic és un instrument que es comença a utilitzar per rea-
litzar revisions de planejament i modificar els drets de propietat adquirits,
buscant compensacions i indemnitzant de manera pactada. 

7. Cal entendre els acords del 1987 dins el context del boom immobiliari de 
la segona meitat de la dècada dels 1980, de l’expansió de Banesto i les
empreses de la seva òrbita. 

8. La promoció de la Vila de Premsa la realitza l’empresa Levitt, filial
espanyola d’una empresa nordamericana especialitzada en la construcció
del «suburbi americà» i coneguda per la construcció de la ciutat anomena-
da Levitown.

9. Els Plans redactats són:
E.D. Polígons EF (Vila Olímpica); E.D. Front Via Parc i Polígon A;   E. D.
Polígon J; E.D. Riera de Canyet; E.D. Polígon I;  E.D. Polígon K; P.E.
Polígons G, S, H, K i D; Ampliació d’usos; P.E. d’Equipaments; E.D.
Polígon B.
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