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EDITORIAL

Abans de fer memòria de les actuacions i activitats més destacades
del Museu durant aquest any, hem d’assenyalar el relleu a la direcció de la
nostra entitat. Joan Villarroya, ens deixa per voluntat pròpia amb l’objectiu
de dedicar-se més intensament a la labor professional de recerca i de docèn-
cia a la Universitat de Barcelona en l’àmbit d’Història Contemporània. Li
agraïm la seva esforçada dedicació all llarg d’aquests 14 anys (1985-1999) en
què el Museu ha experimentat un canvi qualitatiu transcendent i decisiu en la
seva orientació –que la nova façana il·lustra perfectament com a metàfora–.
L’Ajuntament Ple li ha volgut reconèixer públicament la tasca realitzada al
capdavant del Museu amb el lliurament de la Venus de Badalona. Ha pres el
relleu una jove professional de la casa, Francesca García –fins ara al depar-
tament de Difusió– , que inicia una nova etapa amb una bona experiència
museogràfica i molta empenta. Benvinguda!

Amb la inauguració de la nova façana que llueix el Museu, es van reprendre
les activitats –interrompudes per les obres– i alhora s’oferia una remodelació
de l’exposició permanent «Baetulo, ciutat romana» per tal d’aconseguir un
itinerari més lògic i esclaridor, mitjançant la incorporació de peces i una
renovació del contingut, dels àmbits i dels textos. El mateix dia es presenta-
va el CD-ROM sobre les Termes, una recreació virtual que permet que les
restes romanes recuperin la vida i es mostrin tal com eren a l’època romana.

En l’apartat de la protecció del patrimoni arqueològic de la ciutat, cal esmentar
que l’aprovació del PERI (Pla de Reforma Interior) del Dalt de la Vila ha supo-
sat que es posi en marxa la construcció de cases de nova planta en aquest barri
que ocupa el territori on se situà la ciutat romana, i on, per tant, és previsible que
apareguin abundants restes arqueològiques. La catalogació de Baetulo com a
BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) obliga a la realització d’excavacions prè-
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vies a l’activitat constructiva per conèixer la importància de les possibles restes
i quines intervencions precisa l’espai cara a ulteriors excavacions. Així la cons-
trucció d’edificis d’habitatges als solars de la plaça de la Constitució, 10-11 i del
carrer Lladó, 55-67 motivà excavacions d’urgència, a càrrec del Departament
d’Arqueologia del Museu, amb resultats positius. En el primer cas, tal com res-
senya Pepita Padrós, en aquest número del Carrer dels Arbres, les restes docu-
mentades, una construcció de tipus públic i la claveguera d’un carrer, s’han inte-
grat en el projecte constructiu; i en el segon, es decidí l’excavació total del solar
i la revisió del projecte d’edificació.

L’octubre se signà un nou conveni de col·laboració entre el Museu i la Uni-
versitat de Barcelona, que inclou les classes pràctiques de classificació de
ceràmica romana, que es portaran a terme en el laboratori d’arqueologia
situat sota la plaça Font i Cussó; quatre ajuts destinats a la realització de nete-
ja, siglatge, classificació, numeració i restauració de materials arqueològics
del jaciment de Baetulo; i una beca de recerca per a la realització d’una tesi
de llicenciatura sobre un tema d’investigació de la ciutat romana de Baetulo,
(en aquesta ocasió, les llànties romanes).

Les anomenades visites culturals, que ara ja alternen les visites al patrimoni
cultural badaloní i al d’altres ciutats (Barcelona, Gavà, el Prat, Santa Colo-
ma, Terrassa), han aconseguit un èxit –tant de participants badalonins com de
fora– que ha superat les expectatives, atès que les places ja estan cobertes poc
després d’haver anunciat cadascuna de les campanyes. També les visites
comentades gratuïtes a les Termes i a l’exposició permanent «Baetulo, ciutat
romana», organitzades cada primer diumenge de mes, segueixen tenint un
bon ressò. Això confirma la bondat de la iniciativa amb l’objectiu de donar a
conèixer arreu el patrimoni cultural badaloní i el propi Museu.

En l’àmbit de les publicacions cal destacar, a més d’aquest exemplar que teniu
a les mans, l’edició d’Història de Badalona, llibre profusament il·lustrat amb
bona part d’imatges inèdites, que representa una síntesi actualitzada de la histò-
ria de la nostra ciutat, escrita per dotze autors diferents. Com diu Joan Villarro-
ya, que ha coordinat i dirigit aquesta obra col·lectiva: «El llibre respon a una
necessitat. Des de fa anys mancava dins la nostra historiografia un treball com
aquest, és a dir, una síntesi de la història de Badalona reunida en un sol volum».
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EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES
A BAETULO DURANT L’ANY 1999.
LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

La ciutat romana de Baetulo, que es troba
en el subsòl del barri del Dalt de la Vila de Badalona, va
ser fundada al segle I a.C., va perdurar fins al segle VI
d.C., i ocupava un espai de més de 10 hectàrees. Baetu-
lo és un jaciment d’una importància excepcional, ja que
va ser una de les primeres fundacions que van portar a
terme els romans a la costa mediterrània, i n’hi ha pocs
al nostre país que estiguin tan treballats, tan ben conser-
vats i amb tantes possibilitats de tenir zones adequades
museogràficament per tal que puguin ser visitables.

La declaració de Bé d’Interès Cultural Nacional
(BCIN), atorgada per la Generalitat de Catalunya en
favor de la ciutat romana de Baetulo, confirma definiti-
vament aquesta importància i la situa en el lloc que li
correspon. Aquesta catalogació implica l’obligació de
realitzar excavacions prèviament a qualsevol tipus
d’activitat constructiva, per tal de protegir les restes
arqueològiques que puguin aparèixer.

En els darrers mesos, l’espectacular augment de l’acti-
vitat constructiva a la nostra ciutat, i més concretament

a la zona del Dalt de la Vila, en el subsòl de la qual es
troben les restes de la ciutat romana, ha propiciat un
important increment de les excavacions arqueològi-
ques. Des del passat mes de desembre, el Departament
d’Arqueologia del Museu de Badalona s’ha ocupat de
l’excavació de tres grans solars: un situat a la plaça de
la Constitució, un altre al carrer Sant Josep i d’en Rosés
i, finalment, un tercer al carrer Lladó, aquest darrer en
col·laboració amb el Servei d’Arqueologia de la Gene-
ralitat. A més, està previst l’inici d’una altra excavació
arqueològica al carrer de les Eres abans de final d’any.
En aquest article, presentarem els resultats de les exca-
vacions realitzades en el solar números 10-11 de la
plaça de la Constitució.

LES EXCAVACIONS A LA PLAÇA DE LA CONS-
TITUCIÓ, NÚMEROS 10-11

El mes de juny de l’any passat, el Departament de
Llicències d’Obres de l’Ajuntament de Badalona va
demanar al Departament d’Arqueologia del Museu de
la ciutat, un informe referent a una sol·licitud de llicèn-

PEPITA PADRÓS I MARTÍ
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cia d’obres majors que afectava el solar situat en els
números 10-11 de la plaça de la Constitució de Badalo-
na. En el projecte presentat es preveia la construcció
d’un bloc de planta baixa, dues plantes-pis i una planta
soterrània per a aparcament.

L’informe realitzat pels tècnics del Museu de Badalona,
adreçat a l’Ajuntament de la ciutat, indicava tant la
catalogació de BCIN del jaciment, com l’aparició d’es-
tructures romanes en les excavacions realitzades l’any
1983 a la pròpia plaça. Igualment, assenyalava la con-
dició indispensable de realitzar excavacions arqueolò-
giques abans de plantejar cap projecte d’edificació en el
solar esmentat, i per tant qüestionava absolutament els
temes referents a la fonamentació, planta-pàrquing, etc.
del projecte presentat en aquell moment pels promotors
i propietaris del solar.

D’acord amb aquest informe, es va decidir l’excavació
arqueològica de la totalitat del solar, per tal que els pro-
motors poguessin refer el projecte en cas d’aparició de
restes romanes. En aquest sentit, i un cop obtingut el
corresponent permís d’excavació de la Direcció General
del Patrimoni de la Generalitat, el Departament d’Arque-
ologia del Museu de Badalona va iniciar les excavacions
arqueològiques al solar, amb la col·laboració de Cortijo-
sa, empresa promotora de les obres, que va proporcionar
la mà d’obra necessària per portar a terme els treballs.

ANTECEDENTS

La plaça de la Constitució està situada al barri del Dalt de
la Vila, en el que seria pràcticament el centre de la ciutat
romana. En aquest sector del jaciment ja s’havien realit-

zat excavacions arqueològiques els anys 1983, 1986 i
1990, tant a la pròpia plaça com a diversos habitatges que
hi obren.1 El 1983, arran de les obres de clavegueram i
nova pavimentació de la plaça, se’n va excavar la meitat
sud i s’hi va trobar el col·lector d’un carrer romà que ani-
ria en sentit muntanya-mar, al qual desguassaven dues
clavegueres domèstiques, així com una sèrie de grans
murs sens dubte pertanyents a un edifici de tipus públic,
que es podria relacionar amb la zona del fòrum, o plaça
pública central de la ciutat, que estaria situada en la zona
de l’actual carrer del Temple i església de Santa Maria.2

Altres troballes fetes l’any 1983, així com el 1986 i el
1990, varen ser una sèrie d’esquelets enterrats en la
terra sense retallar, que es van relacionar amb l’epidè-
mia de pesta que assolà Badalona al segle XIV, moment
en què aquesta zona de la ciutat devia estar pràctica-
ment deshabitada, i sis tombes antropomorfes que es
van interpretar com a pertanyents a una zona de necrò-
polis medieval, datable en els segles IX-X, que existi-
ria a l’entorn de l’església de Santa Maria.3

Finalment, també hem de mencionar que l’any 1959
Josep Maria Cuyàs hi havia realitzat diverses prospec-
cions, en les quals va trobar restes de diversos murs,
clavegueres, etc., així com abundant material ceràmic.4

L’EXCAVACIÓ DE 1998-1999

Amb aquestes referències prèvies, a mitjan desembre
de l’any passat es van iniciar els treballs d’excavació al
solar números 10-11 de la plaça, treballs que van fina-
litzar a mitjan mes de febrer d’enguany. El solar té una
extensió de 400 m2 i està limitat per la plaça de la Font,
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el carrer de la Costa i la plaça de la Constitució, i per
una paret mitgera amb la casa número 9 de la plaça. El
nivell de circulació del carrer de la Costa es troba en
una cota més baixa que el nivell de la plaça de la Cons-
titució, fet pel qual la meitat sud del solar, on les anti-
gues edificacions obrien al carrer de la Costa, havia
sofert importants rebaixos de terra en època moderna.

Per tant, i atès que a la meitat sud del solar, per sota les
pavimentacions de les edificacions modernes enderro-
cades, ja apareixien les argiles naturals, es van realitzar
una sèrie de rases amb màquina, amb resultats total-
ment negatius pel que fa a l’aparició de restes romanes,
per la qual cosa es va anar rebaixant tot aquest sector
del solar sense que hi aparegués cap rastre de nivell o
estructura arqueològica. Tan sols es van poder docu-
mentar un parell de fosses sèptiques corresponents a les
edificacions modernes enderrocades.

La situació era diferent a la meitat nord del solar, ja que
les cases sempre havien obert a la plaça de la Constitu-
ció, és a dir, a una cota més alta. Tot i que els nivells esta-
ven molt arrasats, es van documentar diverses estructu-
res, les més antigues d’època romana, i d’altres més
modernes. Aquests elements més moderns que s’han tro-
bat, deixant de banda les fonamentacions de les cases
enderrocades, són diversos pous negres i fosses sèpti-
ques que han perforat el solar al llarg dels segles en què
aquest ha estat habitat. També es van trobar dos hipogeus
–túnels excavats a l’argila natural–, molt freqüents al
barri del Dalt de la Vila, dels quals fins al moment no
coneixem ni la cronologia ni la funcionalitat, tot i que
sabem que sens dubte són posteriors a l’època romana.
Un dels hipogeus té el seu inici pràcticament al final del

solar, en direcció a la plaça de la Constitució. Se’n con-
serva un tram d’aproximadament 7 m ja sota la plaça,
amb un pendent molt pronunciat en direcció a la pròpia
plaça, i més endavant està cegat intencionadament. L’al-
tre hipogeu, que també va cap a la plaça de la Constitu-
ció, està situat més al centre del solar, i està adossat a una
estructura romana que comentarem més endavant. Se’n
conserven 5 graons per baixar-hi, i un petit tram de 6 m,
ja que més endavant està enfonsat. Notícies proporcio-
nades per diversos veïns de la plaça certifiquen l’e-
xistència d’hipogeus en altres cases de la zona.

Igualment posteriors a l’època romana, es van trobar
cinc enterraments, dels quals tan sols un es conservava
pràcticament sencer, adossat també a l’estructura roma-
na que hem mencionat. Un altre, al seu costat, havia
estat malmès en fer un dipòsit, que alhora estava tren-
cat per un pou negre, i tan sols se’n conservava el crani.
Quant als altres tres, es trobaven en molt mal estat, ja
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que havien estat trencats en fer-se les cases. Desconei-
xem la cronologia d’aquests cinc enterraments, ja que
no tenen cap mena d’aixovar ni material que s’hi pugui
relacionar. L’únic punt de referència seria el conjunt
d’enterraments localitzats en les excavacions realitza-
des el 1983 a la plaça de la Constitució, que ja hem
mencionat, i que es podrien relacionar amb l’epidèmia
de pesta del segle XIV, tot i que és una dada que s’haurà
de precisar.

Finalment, altres troballes d’època moderna efectuades
en el solar, han estat una sèrie de dipòsits i una pedra
treballada, pertanyent a una premsa d’oli, que sens
dubte s’hi ha de relacionar. Novament ens trobem amb
l’absència absoluta de dades que permetin datar aquest
conjunt, ja que tots els elements estaven encaixats en la
terra verge, i a més, els dipòsits havien estat reutilitzats
com a fosses sèptiques.

FASE D’OCUPACIÓ ROMANA

Quant a la fase d’ocupació romana, recordem que la mei-
tat sud del solar havia estat rebaixada i tan sols hi havia
terra verge. A la meitat nord, és a dir, a tocar la plaça de
la Constitució, on han sortit tots els elements moderns
posteriors a l’època romana descrits en els paràgrafs ante-
riors, s’han localitzat també tres sectors amb restes roma-
nes. En el sector situat a la cantonada de la plaça de la
Constitució amb la plaça de la Font, es detectaren les res-
tes d’un paviment molt malmès, que en part reposava
sobre la terra verge, i en part sobre un nivell amb abun-
dant material ceràmic, bàsicament àmfora Pascual 1 i
teula, nivell que reomplia un tall fet intencionadament en
la terra verge, no sabem amb quina finalitat.

En el sector proper a la casa número 9 de la plaça, va
aparèixer un tram de 6,60 m d’un col·lector pertanyent a
un cardo –carrer en sentit muntanya-mar–, del qual ja es
coneixia un altre tram trobat l’any 1983 sota la plaça.
També es va poder documentar part del paviment d’a-
quest carrer, però molt malmès. La claveguera tenia els
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murs fets amb pedra, encaixats en la terra verge, el fons
era de tegulae, i estava coberta amb lloses de pedra. Va
estar en funcionament fins a mitjan segle II d.C., moment
en què es va deixar d’utilitzar i es va anar omplint de terra
i restes que s’hi devien llençar. Entre aquestes restes, en
destaca una per la seva singularitat: es tracta d’una espa-
sa de ferro, en molt bon estat de conservació, que va
aparèixer pràcticament sencera.

A l’est del cardo, i obrint-hi, es va documentar una estruc-
tura de grans dimensions, de la qual tan sols es conserva-
va el paviment i la fonamentació. Aquesta fonamentació
està feta en opus caementicium, el que avui dia anomena-
ríem un «encofrat», mesura 7 m de llargada per 6 m

d’amplada, té una fondària d’1,50 m, i està totalment
encaixada en la terra verge, és a dir, en les argiles naturals.
La part central de la fonamentació està ocupada per dos
paviments superposats. El de sota és un paviment d’opus
signinum, que és un tipus de paviment fet amb pedres
petites i fragments ceràmics lligats amb morter de calç i
sorra, sobre un llit de còdols de riu. Per sobre, es conser-
ven les restes de la preparació d’una altra pavimentació
que no s’ha conservat, i que seria de grans lloses de mar-
bre. De la preparació es conserva l’argamassa de base i
els daus de marbre utilitzats per anivellar la nova pavi-
mentació.5 Al seu voltant, i a uns 0,30 m més baixes, es
conserven les empremtes dels blocs de pedra que forma-
rien els murs: el de la façana principal tindria una ampla-
da de quatre filades, i els altres tres, tan sols d’una filada.
Aquests blocs de pedra eren regulars, ben treballats i res-
ponien a una modulació predeterminada.
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Quant a la cronologia d’aquesta estructura, tot i que no
s’hi han trobat ceràmiques associades que ens permetin
donar-ne una datació segura, el tipus de paviment amb
una preparació de plaques de marbre irregularment dis-
posades ens indica l’època de l’emperador August, ja que
és una característica constructiva freqüent en aquest
moment. Per tant, a l’espera de fer-ne un estudi més apro-
fundit, podríem pensar en aquesta cronologia de final del
segle I a.C./inici del segle I d.C., és a dir, el canvi d’era,
per a la segona fase de pavimentació d’aquest edifici.

La grandiositat d’aquesta fonamentació –42 m2 en plan-
ta amb una fondària d’1,50 m– ens indica de forma
clara que estem davant una gran construcció pública, la
funcionalitat de la qual desconeixem de moment, tot i
que sens dubte hem de pensar en un edifici del tipus
monument honorífic, que es trobaria molt proper al
fòrum de la ciutat. És ben possible que aquest monu-
ment s’hagi de relacionar amb un altre edifici públic
situat enfront d’ell, a l’altra banda del carrer romà, i del
qual de moment tan sols coneixem un gran bloc d’opus
caementicium caigut, que en desprendre’s va provocar
el trencament del paviment del cardo.

D’aquest altre edifici públic, que estaria situat sota la
casa número 9 de la plaça de la Constitució, el carrer
Sant Antoni i les cases que hi obren, no en tenim cap
dada. No obstant això, volem mencionar el fet que, ana-
litzant l’actual plànol topogràfic del barri del Dalt de la
Vila, hem detectat en l’espai delimitat pels carrers de la
Costa, de les Eres i la plaça de la Constitució, un conjunt
de cases que segueixen una forma curvilínia, que respon
sens dubte a la fossilització d’una empremta semicircu-
lar que indica la preexistència d’una estructura d’aques-
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tes característiques, creiem que d’època romana, en
aquesta zona tan propera al fòrum de la ciutat. Sobre
aquesta estructura s’assentarien les noves construccions,
parets de cases, d’horts, etc., que seguirien perfectament
la forma semicircular anterior. Aquesta empremta docu-
mentaria una construcció en forma d’hemicicle, de ben
segur un edifici de tipus públic. Potser un petit teatre?

CONCLUSIONS

La primera conclusió que es va desprendre dels resul-
tats de l’excavació arqueològica realitzada en aquest
solar, va ser que la construcció d’una planta soterrània
destinada en la seva totalitat a aparcament era absoluta-
ment inviable, ja que la meitat nord del solar estava

ocupada per diverses estructures d’època romana, que
sortien a nivell de cota d’ús d’aquest soterrani.

D’acord amb la importància, la monumentalitat i el bon
estat de conservació de les restes romanes documenta-
des en aquest solar, i essent evident que no es podien
destruir, sinó que s’havien de conservar, es va plantejar
al promotor de l’obra, l’empresa Cortijosa, SA, la pos-
sibilitat d’integrar aquestes estructures romanes dins la
nova edificació. L’empresa promotora va recollir el
suggeriment, i els arquitectes autors del projecte, Anto-
ni Poch i Jordi Moliné, van modificar-lo de tal manera
que la planta soterrània serà utilitzada com a pàrquing
en una part, i en la resta quedaran visibles l’estructura i
la claveguera romanes, que no tan sols queden salvades
sinó que també seran visitables. La construcció romana
serà visible des de l’aparcament i, quant a la clavegue-
ra, la seva ubicació a l’extrem nord-oest del solar per-
metrà que, des del vestíbul d’entrada a l’edifici d’habi-
tatges, i a través d’un vidre, es pugui veure en la seva
totalitat. També es podrà veure des de la plaça de la
Constitució, a través d’una pastilla de vidre que, amb
l’amplada de la claveguera i trencant la façana, per-
metrà la seva contemplació.

Amb aquesta solució s’ha aconseguit no tan sols la con-
servació de les restes romanes, d’altra banda inqüestio-
nable, sinó també el fet que puguin ser visitables i es
puguin incorporar al circuit de visita de diversos ele-
ments –termes públiques sota el Museu, casa romana al
carrer Lladó, zona comercial propera al fòrum en el
subsòl de la plaça Font i Cussó, edifici públic a l’esglé-
sia de Santa Maria, conducte d’aigües al carrer Pujol,
etc.– de la ciutat romana de Baetulo.
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a l’altra banda del carrer romà.
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L’ANTIC MAS DE SA MURTRA.
UNA HIPÒTESI EVOLUTIVA

L’origen d’aquest estudi es troba en un
treball presentat, juntament amb el meu col·lega Jesús
Cosido, en un curs de Màster en Rehabilitació d’edificis
del Patrimoni, organitzat per la UPC. El treball va con-
sistir en l’anàlisi de les patologies de la façana principal
del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Però l’edifici
ens va captivar tant que, en part per exigències del
mateix treball i en part per una motivació personal, ens
vam anar introduint cada cop més en la construcció i la
història d’aquest indret.

Vàrem fer un aixecament gràfic de les façanes, vam
estudiar l’edifici en el seu conjunt, ens vam centrar en
l’estudi de les patologies de la façana principal, objec-
tiu essencial del treball, i fins i tot ens vam atrevir a
exposar una hipòtesi de l’evolució de l’edifici.

Un dels temes que ens va cridar més l’atenció va ser la
relació del monestir amb l’antic mas de sa Murtra. Els
monjos que van comprar el mas, l’any 1416, no el van
enderrocar, sinó que el van integrar en el monestir.

En aquest treball exposem una hipòtesi de com era
aquest mas i les reformes i canvis que va sofrir al llarg

de la història. És un estudi realitzat a partir de les dades
històriques i constructives analitzades. Pretén ser una
referència més, que serveixi per aprofundir en la histò-
ria de la nostra ciutat i donar a conèixer millor el
monestir als nostres conciutadans.

UBICACIÓ I EMPLAÇAMENT

En l’actualitat el mas de sa Murtra forma part del con-
junt edificat del monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
La façana principal del monestir és la façana de l’an-
tic mas. Abans de l’arribada dels monjos, l’any 1416,
era un dels masos més importants del terme de Bada-
lona (fig. 1).

Mirant el plànol general de la planta baixa del monestir,
s’aprecia com la zona que correspon a l’entrada principal
té una superfície trapezoïdal que contrasta amb la distri-
bució ortogonal de la resta de l’edificació. Això, a més de
diferents dades que exposem en aquest treball, ens ha fet
redescobrir aquest antic mas (fig. 2).

Estava enclavat al costat del torrent de Sant Jeroni, a uns
125 m d’alçada sobre el nivell del mar, dins de la vall de

JOAN LÓPEZ I DROCH
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Fig. 1. Façana actual de l’antic mas.
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Fig. 2. Distribució actual de l’antic mas: 1. capella de Sant Sebastià; 2. sacristia; 3. escala a la primera i segona plantes; 4. església del monestir (en runes);
5. capella; 6. magatzem; 7. sala i cambra a l’entresolat; 8. entrada; 9. cuina-menjador; 10. celler; 11 i 12. magatzems; 13. claustre; 14. torre de defensa.
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la Murtra. Al darrere hi té la serra de Can Mas amb el turó
de l’ermita de Sant Onofre, de 260 m d’alçada. La façana
principal de l’antic mas està orientada al sud, amb vistes
a la costa. Des d’aquest lloc es dominaven molt bé, no tan
sols els terrenys de conreu de la propietat, sinó una part
important del territori fins al mar.

APROXIMACIÓ HISTÒRICA

1. Del segle II a.C. al segle V d.C.

L’emplaçament més usual de les vil·les romanes,
segons escriptors de l’època, era en llocs elevats, prote-
gits del vent del nord, amb orientació sud-est, amb
domini visual de les terres de conreu i al costat d’un
torrent o riera.1

A la zona que ens ocupa, en el terme de Badalona, amb
aquestes característiques, hi hem localitzat quatre vil·les
romanes importants: la Miranda, can Butinyà, ca l’Ale-
many i el mas de sa Murtra. Totes quatre vil·les estan dis-
posades en la mateixa orientació sud-est, es troben situa-
des a una distància equidistant i tenen una alçada elevada
des de la qual es domina bé el territori; però de les quatre,
la que té més alçada és la de sa Murtra, 125 m sobre el
nivell del mar i, per tant, és la que abasta més territori.

Per les restes de ceràmica trobades a la zona de Sant
Jeroni de la Murtra, es pot dir que la vil·la que allí hi
havia va gaudir d’una bona època des del segle I a.C.,
durant el regnat d’August, fins al segle I d.C.2 La cerà-
mica àtica juntament amb la ceràmica ibèrica trobada a
la zona, ens indica, a més, que possiblement va ser una
de les primeres vil·les construïdes en el territori de

Badalona. Hem de dir, no obstant això, que les excava-
cions realitzades són insuficients i que manca una labor
arqueològica profunda a la zona de l’antic mas per rea-
firmar-nos en aquesta hipòtesi.

El nom de Poià amb el qual es coneix aquesta edifica-
ció en el segle XI, és probablement un mot iber.

Segons Apuleius (segle II d.C.), una unitat productiva
rebia el nom de villa; una casa aïllada, el de casu; i
quan les cases estaven agrupades formant un veïnat,
rebien el nom de vicus.

És molt probable que aquest primer assentament esde-
vingués ràpidament vil·la, perquè les terres ja eren uti-
litzades com a conreus i pastura pels ibers de la zona
del Puig Castellar.

En època romana-republicana, hi ha documentades 18
vil·les romanes al territori de Baetulo (val a dir que aquest
territori s’estenia des del mar fins a la serralada Litoral i
des del riu Besòs fins al turó de Montgat).3 Eren, en la
seva major part, edificis molt senzills, on vivia gent humil
que treballava la terra i pasturava els ramats, mentre que
els seus propietaris residien en un principi en la fortifica-
ció que els acolliria en cas d’atac. Tot i que aquest assen-
tament militar podia haver estat a qualsevol indret alt de
la zona (com per exemple, el mateix poblat iber de Puig
Castellar), ens inclinem a creure que el lloc triat pels mili-
tars romans va ser el de sa Murtra, per les seves especials
característiques estratègiques i per mantenir una con-
vivència pacífica amb els ibers de la zona. Els murs que
envolten actualment el monestir podrien ser, fins i tot,
vestigis d’una antiga fortificació.
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A principi del segle I a.C. es funda la ciutat de Baetulo,
emplaçada damunt d’una petita elevació de terreny, entre
les rieres d’en Folch i de Matamoros. Van emmurallar la
ciutat en un espai que originàriament tenia unes 10 hectà-
rees de superfície. A partir d’aquest moment els propieta-
ris d’aquestes vil·les canviarien la seva residència per
anar a viure a dins de la ciutat emmurallada.

Les tècniques agràries que van aportar els romans, van
fer fructificar molt més la terra i aquestes vil·les van
anar creixent. El conreu de la vinya es va anar estenent
ràpidament i amb el temps va esdevenir la principal
font de riquesa. El comerç del vi estava descentralitzat,
o sigui que cada vil·la treballava les seves vinyes i
venia el seu vi. El vi d’aquesta zona s’exportava fins i
tot a altres regions de l’Imperi.4 La fabricació d’àmfo-
res possiblement va ser la primera indústria que va
existir a Badalona. Com que el territori és ric en argi-
les, les bòbiles s’ instal·laren, sobretot, en zones pro-
peres a vil·les importants. La bòbila propera a la vil·la
de can Peixau n’és un bon exemple, però n’hi havia
d’altres. Aquestes bòbiles servien les àmfores que
feien arribar el vi, primer al sud de França, a la Gàl·lia,
al limes germànic i a la Gran Bretanya. A prop de la
vil·la de Poià, també hi havia una bòbila en la qual es
feien les àmfores pròpies i les de vil·les properes. Amb
el pas del temps, aquesta bòbila ajudaria els monjos en
la construcció del monestir.5

Els propietaris d’aquestes vil·les vivien en un principi a
la part alta de la ciutat emmurallada (la casa del carrer
Lladó n’és un exemple). A la ciutat hi tenien els serveis
administratius, el temple, les termes... Durant quasi 150
anys, la ciutat va gaudir d’una època d’esplendor. Però

a final del segle I d.C., en època flàvia, les famílies
benestants, la major part propietàries de vil·les, van
abandonar les residències de la ciutat per anar-se’n a
viure a les vil·les. Aquest fet va estar produït, principal-
ment, per la instauració, per part de l’emperador, d’u-
nes noves estructures econòmiques i socials que van
repercutir en el creixement de la colònia de Barcino en
detriment de Baetulo.6 D’altra banda, aquest canvi de
residència afavorí notablement el creixement de les
vil·les.

La vil·la de Poià, per ser la més antiga d’aquest territo-
ri i pel seu emplaçament, tindria conseqüentment una
importància destacada entre les vil·les del segle I d.C.
de Baetulo.

El conreu de la vinya, heretat dels ibers, continuaria
essent la principal font de riquesa. Alhora, conreaven
també els productes de l’horta imprescindibles per a la
seva subsistència. Amagada dins del bosc, la vil·la de
Poià gaudiria de protecció i prosperitat durant anys,
molt possiblement fins al segle V.

Les vil·les romanes d’aquesta època tenien general-
ment la distribució següent: un primer cos, amb la
porteria i sales annexes; un segon cos, en el qual, al
voltant d’un pati, es trobaven les sales del personal
de servei; i un tercer cos, el principal, on hi havia les
dependències del senyor amb una gran sala i cam-
bres. També era normal trobar-hi una torre de
vigilància i defensa. La vil·la de Poià podria seguir
aquesta tipologia, afegint-hi les dependències per als
cellers ja que, com hem vist, la vinya constituïa el
conreu principal.
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2. Del segle V al segle X

El deteriorament de l’imperi romà va permetre l’entra-
da dels visigots, l’any 415.

D’aquest període, dissortadament, no disposem de
dades, ni arqueològiques, ni històriques, que ens per-
metin afirmar que la vida en aquest indret continués
fins al segle XI, però creiem que sí va continuar, ja que
com diu Marta Prevosti, les vil·les o cases rurals que
existien al segle V, és molt possible que després enlla-
cessin amb l’època visigòtica i perduressin fins a l’edat
mitjana, la moderna i els nostres dies.7

Quan l’any 801 Carlemany reconquereix els territoris
ocupats pels sarraïns, reparteix el territori de la
Marca Hispànica en comtats. Els francs, vinguts del
nord amb la reconquesta, introdueixen la devoció a
Sant Martí de Tours, sant del segle IV que va tenir
una veneració molt gran a tot Europa. Molt possible-
ment, va ser en el segle IX, que a la vil·la de Poià,
s’hi va construir una ermita amb aquesta advocació
(l’any 308, una llei assenyalava com a bon ús que els
grans propietaris tinguessin una capella en la seva
propietat). L’ermita estaria ubicada a la part baixa de
la torre de defensa i s’hi accediria per una petita porta
situada a llevant. A partir d’aquest moment la vil·la es
passà a denominar Sant Martí de Poià.

3. Del segle X al segle XV

A partir del segle X, es pot dir que comença la tradició
de l’arquitectura popular catalana. Pel que fa a les cases
senyorials del període altmedieval amb capella, es tro-

ben pràcticament totes construïdes sobre vil·les roma-
nes d’època baiximperial.

Les cases més importants (amb torre i capella) del segle
XI, al terme de Badalona, eren: can Peixau, cal Comte,
can Sentromà i Sant Martí de Poià (segons un docu-
ment de l’any 1025). A fora del terme destacaven el
mas de Carcerenya (Torre Pallaresa), i la Torre d’en
Baldoví (Torre Balldovina), a Santa Coloma.

S’ha estudiat la relació existent entre els alous d’aques-
ta època i les vil·les romanes documentades, i s’ha arri-
bat a la conclusió que les àrees on es concentren les
vil·les coincideixen exactament amb les àrees on els
documents situen els alous. Això vol dir que l’hàbitat
rural i l’estructura social de l’època romana es van
mantenir durant l’època medieval.8

La casa rural, en els segles X, XI i XII, era d’una gran
senzillesa constructiva. En la major part dels alous hi
vivia només un nucli familiar. Moltes de les construc-
cions eren simples torres, que servien d’habitacle, de
defensa i de magatzem. S’hi entrava per una finestra ele-
vada amb l’ajuda d’una escala. Curiosament el nom de
torre ha perdurat fins als nostres dies.

Les cases més importants estaven construïdes, en la
seva majoria, sobre les runes de les antigues edifica-
cions romanes. Aprofitant els fonaments existents, aixe-
caven parets gruixudes de pedra i morter de calç (herèn-
cia dels avantpassats romans) fins a una alçada impor-
tant, per qüestions defensives i, aprofitant la riquesa
dels boscos, es construïen les cobertes, generalment a
dues aigües, amb carener i bigues de fusta. La cobertu-
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ra es realitzava amb teula àrab, sobre canyes i morter de
calç o sobre teulers de fusta. Les obertures eren molt
petites; això els oferia protecció, però alhora, deixaven
passar molt poca llum a l’interior. La porta d’entrada
era estreta i baixa, de fusta gruixuda, amb un travesser
de fusta a l’interior per travar-la. La tipologia de la dis-
tribució interior presentava, generalment, 3 sales en

planta baixa. Aquesta seria també la tipologia de Sant
Martí de Poià, afegint-hi la torre de defensa (fig. 3 i 4).

No era freqüent que les cases rurals estiguessin fortifica-
des en aquests segles, però en el cas que ens ocupa, no és
rar que ho fos, principalment per la topografia del
terreny: pel costat de llevant, el mur els servia de protec-
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ció contra les crescudes de la riera; a la part de ponent,
un mur salvava l’important desnivell existent fins als
camps de conreu, i a la part nord era necessari un mur per
contenir les terres. La seva situació i les característiques
defensives fan pensar que devia oferir protecció i refugi
als aloers dels voltants, alertats des de la torre de defen-
sa amb senyals de fum durant el dia o de foc a la nit.

Un document de l’època ens diu com eren les condicions
dels homes que treballaven a Sant Martí de Poià: estaven
obligats a «fer foc i contínua residència» en el mas, jurar
fidelitat i pagar un cens anual i una quantitat quan el se-
nyor alodial en prenia possessió per compra o herència; el
senyor tenia a més, servitud de pastura a favor seu. Com
es veu, aquests homes estaven pràcticament en una situa-
ció de remences. El que de fet interessava al senyor era el
rendiment que podia treure de la seva finca.9

En el segle XII trobem documentada per primera
vegada la casa senyorial de Sant Martí de Poià, però
es conserven documents que fan referència al mas de
Poià des del segle XI i que demostren la seva antiga
importància:10

1. L’any 1025, a l’església de Santa Maria, es reuneixen
els propietaris més rics de Badalona en aquella època,
per signar una declaració jurada de la cort comtal. Els
senyors que signen són: Guifred del Puig de Badalona,
Guadamir de Canyet, Godmar de Pomar i Rigolf de
Poià. Aquest document mostra que el mas de Poià en
aquest any continuava gaudint d’una importància espe-
cial que no havia perdut amb els anys.

2. Al lloc anomenat Pollan, a l’altra banda del riu
Bisocii (Besòs), parròquia de Santa Maria de Bitulona
(Badalona), hi havia l’any 1056 un alou que Mir Que-
rús llogà a la Canonja de la Santa Creu (Arxiu Cat.
L.A.T.II, n. 413, p. 379).

3. La Canonja de la Santa Creu i Santa Eulàlia (la Cate-
dral) augmentà la propietat, comprant a Eruig i a la seva
muller Engúncia un alou, el 1064, situat al C. de B., a
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Fig. 4. Distribució del mas en els segles XII-XIV: 1. capella de Sant
Martí/Sant Miquel; 2. cuina-menjador (cambra a l’entresolat); 

3. entrada; 4. estable i celler.



vico Bitulona, parròquia de Santa Maria, i a villa Poia-
no (Arxiu Cat. L.A. n. 378).

4. En un document del 1151 consta que hi havia una
capella dedicada a Sant Martí de Tours. En aquest
document es llegeix que determinades propietats situa-
des a Badalona confrontaven amb la muntanya de Sant
Martí de Poià (Arxiu Cat. L.A. n. 405-402).

5. En un testament de l’any 1143 es diu que Maria
Ricolf llegà un camp a Santa Maria de Badalona i Sant
Martí de Poiano, situat al comtat de Barcelona, parrò-
quia de Badalona, terme de Sistril, a la Llacuna (Arxiu
Cat. Sala 3 armari 33, n. 17).

No tots els homes del terme depenien dels senyors de
torres. Gairebé la totalitat dels homes de Sant Adrià i
Santa Coloma depenien d’institucions eclesiàstiques. A
Badalona, l’església controlava el 28% dels focs, men-
tre que el 72% es repartia entre els propietaris de cinc o
sis alous amb torre, capella i uns quants masos.11 Sant
Martí de Poià en seria un.

A partir del segle XIV els propietaris d’aquests alous
eren membres de l’oligarquia barcelonina i influïren,
per tant, en el Consell de Cent.

Sant Martí de Poià, com d’altres, passà per mans de
diversos propietaris inversors. Es coneixen els propie-
taris del mas en els segles XIII i XIV:12

1. El 1291 els descendents de Riculfi de Sancto Marti-
no (Rigolf de Sant Martí) venen el mas a Margarita,
esposa de Raymundo de Laceria.

2. El 1296 Pere de Santcliment (un dels propietaris
més importants de la Badalona d’aquella època)
adquiria l’alou de Poià. Un total de 12 masos depe-
nien d’aquest alou.

3. A principi del segle XIV n’era propietari Jaume de
Santcliment, fill de l’anterior.

4. El 1329, Berenguer Materó, de la parròquia de
Santa Maria de Badalona, llegà tres diners a la capella
de Sant Martí (Arxiu Cat. Testamentorum Piae Elee-
mosinae – armari 3, n. 201).

El 1352 el bisbe Pons de Gualba va concedir «licèn-
cia celebrandi en Domo de Çamurtra», cosa que
demostra que ja se celebrava culte públic en la cape-
lla que allí hi havia.

5. El 1370 passa a ser propietat de Bononat Coll, de
Barcelona.

6. El 1380 el compra Pere Terrer.

7. El 1390 passa a mans de Joan Çafont, mestre racio-
nal de la Casa del Rei.

De l’any 1390 hi ha un document que diu: «llicencia cele-
brandi et audiendi Missa in capella Sancti Michaelis,
domus de la Murtra». Això fa suposar que l’advocació de
Sant Martí, fou canviada per la de Sant Miquel.

És també interessant veure que pels volts de l’any 1370
es canvia el nom de l’alou, per mas de sa Murtra. És
molt probable que un dels antics propietaris (Pere de
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Santcliment?) hagués portat de Terra Santa, en una de
les croades, murtres, que va plantar darrere el mas. La
grandiositat i bellesa d’aquests arbusts va fer canviar,
amb el temps, el nom del mas.

És lògic pensar que en el segle XIV, els últims propie-
taris del mas, personatges molt vinculats a la noblesa
barcelonina, al Consell de Cent i a la Casa Reial,
ampliessin i adeqüessin el mas, construint dues plantes
més i engalanant les façanes, d’acord amb els estils de
l’època: porta principal amb grans dovelles de pedra,
finestres amb llindes de pedra de granit i brèndoles de
ferro encastades (fig. 5 i 6).

COMPILACIÓ DE DADES

De l’anàlisi organolèptica realitzada, tant a la façana
com a l’interior de l’antic mas, i desprès d’estudiar
tots els elements que intervenen en la construcció del
mas, com ara estructura, composició de murs i parets,
gruixos, desnivells, paviments, revestiments, llindes,
bigues, elements decoratius, etc., hem recollit les
dades següents:

1. La distribució principal està formada per 3 cossos, de
forma trapezoïdal i similar superfície, amb la torre de
defensa a la dreta del mas.

2. L’estructura d’aquest espai inicial està formada per
les quatre parets perimetrals, d’uns 60 cm de gruix,
una paret de pedra de 52 cm de gruix (amb una porta i
una finestra), que forma el cos de la dreta, i un arc de
pedra transversal de 35 cm de gruix, que forma el cos
de l’esquerra. Actualment el sostre d’aquest espai és
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Fig. 5. Distribució del mas en el segle XIV: 1. capella de Sant Miquel;
2. cambres; 3. entrada; 4. cuina-menjador; 5. fresquera i celler al

semisoterrani; 6. escala i cambra; 7, 8 i 9. golfes-rebost.



una volta de maó de pla que es recolza als murs de
façana i té una alçada de 5 m. Aquest sostre, amb molta
probabilitat, és del segle XIX.

3. El paviment actual d’aquests tres cossos està format
per una peça de ceràmica manual, cuita, de 24x24 cm,
similar a la del claustre del monestir.
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Fig. 6. Façana del mas en el segle XIV.

4. El revestiment interior d’aquests cossos al llarg dels
anys, ha estat la pintura de calç; en algun punt el gruix de
la capa arriba als 15 mm.

5. En el cos de la dreta, s’hi troba una antiga cuina amb
una lleixa de peces de ceràmica cuita (actualment hi ha
una paret de 18 cm de gruix per separar aquest espai).



guenca i les sanefes blaves envoltant les balconeres,
amb un rellotge de sol a sobre de la porta d’entrada.
El revestiment de morter de calç i la posterior pintu-
ra amagaven les imperfeccions de les balconeres.

13. La torre de defensa situada a la dreta del mas exis-
tia abans que la capella. El gruix de les parets (80-90
cm) a la planta baixa, és exagerat si no havia de supor-
tar tanta càrrega.

14. La volta de creueria que encara s’aprecia al sostre
de l’antiga capella (ara queda seccionada per l’esca-
la), així com la porta que dóna al claustre i la porta
per on entraven els fidels, són de l’època de cons-
trucció del monestir, però molt possiblement, en el
lloc on hi havia la porta d’entrada dels fidels, hi devia
estar l’entrada original a la capella, ja que es troba
orientada a l’est.

15. Existeix una finestra escalonada gòtica, que dóna a
la façana principal i que es va emparedar en el moment
que es va construir aquesta escala.

16. Hi ha un desnivell d’uns 20 cm entre el paviment del
mas i el del claustre. Això pot indicar que en la construc-
ció del claustre no hi havia cap porta posterior al mas.

17. Hi ha tres graons per accedir al mas des de l’exte-
rior. Comparant els nivells dels voltants del monestir,
pensem que, per salvar el desnivell existent amb l’inte-
rior, hi havia una rampa empedrada.

18. Hi ha moltes referències al conreu de la vinya a l’in-
terior del claustre (en capitells, permòdols, claus de
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En el cos de l’esquerra, s’hi troba una gran llar de foc
amb un forn, un taulell amb peces de ceràmica cuita i
ceràmica vidriada a la paret.

6. Les dues portes que donen al claustre són de l’èpo-
ca del monestir.

7. La porta oberta en el mur tester del cos de l’esquerra
dóna a una caixa d’escala. Mostra clarament que a l’e-
difici s’hi va afegir una planta més i les golfes.

8. La biga carenera de la segona planta és d’una sola
peça, amb un diàmetre mitjà de 50 cm i una llargària de
20 m, el que fan els tres cossos.

9. Existeixen 21 obertures a la planta segona, que demos-
tren l’existència d’unes golfes a tota la planta de sota
coberta.

10. Les 5 finestres de pedra de la planta baixa són
asimètriques i no guarden cap relació amb les 5 fines-
tres de la planta primera. Les dues del cos de l’esquerra
són més petites que les dues del cos de la dreta, però es
troben a la mateixa alçada.

11. Les 5 finestres de pedra de la planta segona, sí que
guardaven una simetria, però a mitjan segle XVIII, els
monjos van convertir les 5 finestres en 5 balconeres i
van obrir dues balconeres més. Les llindes i brancals
de pedra que hi havia van ser reaprofitades, i quan
mancaven peces, se’n col·locaven d’altres llocs.

12. La pintura romàntica del segle XIX que es con-
serva en el Museu de Badalona mostra la façana gro-



volta…). Els cellers del monestir ocupen una superfície
de 42x6,40 m, prova evident que aquest conreu, va ser
el principal en la història del monestir.

CONCLUSIONS

1. El mas de sa Murtra va ser un dels primers masos del
terme de Badalona. Va estar vinculat en tota la seva
existència principalment al conreu de la vinya.

2. La distribució del mas en els segles XII-XIV
podria ser la següent: una sola planta amb 3 espais
similars quant a superfície, però d’usos diferents; en
el cos de la dreta hi havia la cuina-menjador i a dalt a
l’entresolat, la cambra dormitori i un petit magatzem.
A la torre s’hi entraria possiblement des de l’entreso-
lat. En el cos central hi hauria la premsa, els estris de
llaurar el camp, les cistelles, una taula i els cups. En
el cos de l’esquerra hi trobarem els animals (un bou,
un parell de vaques, un ase o cavall i unes quantes
gallines) i un espai per dormir els jornalers. Les fines-
tres d’aquesta sala eren més grans i altes, per a una
millor ventilació. Molt probablement en el segle XII,
tres bigues de fusta feien el carener que suportava tot
l’embigat de fusta, sobre el qual descansaven les lla-
tes que alhora aguantarien les teules de la coberta a
dues aigües (fig. 3 i 4).

3. S’aprecien unes millores constructives importants en
el segle XIV:

–S’afegeix una planta més i unes golfes, es cons-
trueix una caixa d’escala a l’esquerra del mas per
pujar al primer pis. A la segona planta, s’hi pujaria
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amb una escala de mà. Amb politges hi pujarien el
material de l’exterior. Des de la nova cuina-menjador
s’accedeix a aquesta escala també per baixar a la fres-
quera, que es troba 1,30 m per sota del nivell de la
planta baixa (fig. 5 i 6).

–Es trasllada la cuina-menjador a la sala de l’esque-
rra. La sala de la dreta es destinaria a cambres. Els
cellers importants del mas s’ubicarien en un edifici
annex.

4. Amb l’arribada dels monjos (1416) s’afegeix un
cos més a l’esquerra que s’utilitzarà en el segon pis
com a cambra, en el primer com a cambra del prior,
en l’entresolat com una cambra més i en la planta
baixa-soterrani com a petit celler i magatzem.

El 1416, els monjos de Sant Jeroni van comprar el
mas a l’últim propietari, Joan Çafont, i van començar
la construcció del monestir. Les obres van durar apro-
ximadament 150 anys. És de suposar que les edifica-
cions annexes al mas varen ser enderrocades per per-
metre les noves construccions. Els monjos van redis-
tribuir l’espai d’acord amb les seves necessitats, però
sense tocar l’estructura bàsica del mas. Així, el mas
de sa Murtra va continuar donant servei als nous pro-
pietaris, integrat dins del monestir. Mai cap mas no
podia haver tingut un final tan digne.

Notes:
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Baetulo. Badalona: Museu de Badalona, 1981, p. 260.
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MAÇONERIA, REPUBLICANISME
I LLIUREPENSADORS (1886-1939)

Sota els estereotips de la propaganda reac-
cionària i de bona part de les produccions pròpies, el
món de la maçoneria, el lliurepensament i l’ideari repu-
blicà ha estat envoltat de consideracions partidistes o si
més no fantasioses. Tanmateix, els treballs històrics
encapçalats per José A. Ferrer Benimeli i Pere Sànchez
Ferré a Catalunya, aportaren des dels anys vuitanta un
tractament científic als interrogants plantejats, i marca-
ren les pautes metodològiques de futurs estudis.

És en l’àmbit de les recerques locals, com les pione-
res de Josep Clarà a les comarques de Girona, on les
bases generals de coneixement poden ser aprofundi-
des, impuls que motiva la present aproximació al cas
de Badalona, en el període comprès entre els anys
vuitanta del segle XIX, i la fi de la Segona República
el 1939.

ELS MAÇONS BADALONINS DEL SEGLE XIX.
LA LÒGIA BÈTULO

La maçoneria catalana en la segona meitat del segle XIX
responia en bona mesura a una tradició iniciàtica simbo-
litzada per rituals i cerimònies on els integrants assajaven
vies de pensament sota les divises de Fraternitat, Lliber-
tat i Igualtat. Les seves «tingudes» (trobades) cercaven
aconseguir el millorament moral, intel·lectual i material
de la humanitat. És en aquest sentit, en l’àmbit de la cul-

tura maçònica catalana, que la «triple militància», maço-
neria, republicanisme i laïcisme s’entrellaçaven a conse-
qüència de les aspiracions d’intervenció en la societat
per part dels sectors políticament més radicals. El com-
bat a «la ignorància, l’atràs i el clericalisme» els connec-
tava de primera mà amb la tasca política que realitzaven
els germans de la veïna República francesa. Dins aquest
context, els anys vuitanta, tenia residència en «los valles
de Badalona» la lògia Bètulo, amb una data de formació
desconeguda però que al començament de 1886 restava
sota l’obediència al GOLU (Gran Orient Lusità) i tenia
com a mestre director Sebastià Badia i Gibert, grau 33è
(el més elevat)1. La biografia de Badia responia a un pas-
sat prou agitat com a pilot nàutic pel continent americà i
en la Guerra del Marroc, així com pel seu activisme polí-
tic, primer en suport al líder progressista Espartero, pos-
teriorment a la revolta de la Jamància, a les conspira-
cions del general Prim contra Isabel II. Assolí l’alcaldia
de Badalona després de la Revolució de setembre de
1868 alhora que presidia el Centre Monàrquic Constitu-
cional de la vila.2 Compromès públicament en donar
suport al candidat a Corts Antoni Ferratges enfront dels
conservadors, la seva situació com a maçó el 1886 fou
favorable a la formació de la Gran Logia Simbòlica
Regional Catalana encapçalada per Rossend Arús, on el
corrent republicà i autonomista lligat al federalisme
modelava la creació d’una potència maçònica indepen-
dent a Catalunya. Altres membres de la lògia Bètulo que

JORDI ALBALADEJO BLANCO
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es destacaren en el procés de formació de la GLSRC
foren Ricard Andreu Moserdà vinculat al Comitè Repu-
blicà Democràtic Progressista de Badalona, liderat pel
mestre Francesc Feliu i Vegués; Carles Parés Llansó,
republicà que exercí la presidència del Casino Republicà
Democràtic constituït arran dels acords entre els partits
republicans, i escollit regidor municipal el 1893. El seu
germà, Josep Parés Llansó, metge de professió, estava
vinculat a la maçoneria barcelonina i a les conspiracions
republicanes de signe «zorrillista», i va estar pres arran
de l’assalt al Cuarter del Bonsuccés (1891), fins a l’in-
dult, el 1894. Tanmateix, una dècada abans, el 1883, amb
motiu d’un anterior pronunciament a la Seu d’Urgell, el
republicà badaloní Sebastià Salvador havia intervingut
en el Capítol Barcino de la capital en contra de la mane-
ra de fer política amb les armes. Tornant a la lògia Bètu-
lo, Miquel Bofill també hi pertanyia, així com Alexandre
Palay Jaurés, un dels propietaris de la fàbrica de galetes
Viuda e hijos de Palay, i germà del qui esdevingué alcal-
de caciquista de caire conservador, Joaquim Palay. Ale-
xandre pertanyia, com altres membres de la lògia, al
Comitè Republicà Democràtic Progressista, que agrupa-
va els seguidors del líder José Zorrilla. En ocasió de la
Mesa Constituent de la GLSRC, una doble votació prè-
via per escollir els representants, recollí 40 vots escrutats
a la lògia Bètulo separats entre les candidatures a Gran
Mestre i Gran Mestre Adjunt. Per tant, amb la realització
de dos vots per cada maçó, s’extreu la presència de 20
«obrers» (maçons) que intervingueren en el procés i que
formaven part de la lògia. En les eleccions de les lògies
catalanes, Sebastià Badia, amb 249 vots, resultà escollit
Gran Mestre Adjunt,3 responsabilitat que devia ser una
de les últimes que va tenir abans de morir a la primave-
ra de 1888. La manca d’informació sobre els següents

passos de la lògia Bètulo fa pensar que seguí el camí de
bona part de les lògies que formaven la GLSRC, que ofe-
rien els anys noranta ja un panorama de retraïment amb
molts germans «dormits». Cal apuntar respecte a la com-
posició de la maçoneria a Badalona, el seu caràcter me-
socràtic, amb una solvència econòmica capaç de sufragar
els costos d’iniciació i les cotitzacions regulars que es
cobraven a totes les lògies. Alhora, tot i estar vinculats
alguns dels seus membres amb el Partit Republicà Pro-
gressista, les activitats quotidianes o d’intervenció políti-
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Fotografia del retrat de l’alcalde Sebastià Badia realitzat pel pintor
Eduard Flò. Arxiu J.M. Cuyàs Tolosa.



ca, com els contactes dels Palay amb els diputats protec-
cionistes, o el suport del regidor Carles Parés a l’alcalde
caciquista Palay, no responien a cap estratègia si no era
la de l’interès personal.

«COM MÉS IL·LUSTRACIÓ TÉ UN POBLE MÉS
LLUNY ESTÀ DE L’ABSOLUTISME.» (R. ARÚS.·.)

El moviment lliurepensador, si bé no permet constatar
cap vincle orgànic amb la maçoneria, sí que és encapça-
lat per alguns dels seus membres i comparteix un cos
doctrinal comú: el republicanisme, l’anticlericalisme i
el laïcisme, el materialisme positivista, el pacifisme... A
Badalona, el seguiment de les activitats dels maçons en
conjunció amb el moviment lliurepensador és indirecte,
tot i que es pot constatar l’existència d’un nucli de lliu-
repensadors badalonins en connexió amb la premsa
barcelonina i persones adscrites a la «triple militància».
El gener de l’any 1884 El Eco de Badalona, en trans-
criure una notícia local apareguda en el setmanari bar-
celoní El Progreso Científico (és ben possible que el
nom correcte sigui El Progreso Social, vinculat a la
Unió Barcelonesa de Lliure Pensadors), anunciava un
míting lliurepensador al Teatre Badalonès on les dones
tindrien cabuda en l’amfiteatre. L’acte, però, fou suspès
a causa d’uns aldarulls provocats per dos o tres joves
contraris a les manifestacions contraculturals respecte a
la implantació del catolicisme en la població. Tanma-
teix, l’existència de l’escola laica Arnaldo Gabarró,
dirigida per Josep Bover Casellas amb alumnes d’amb-
dós sexes aplegà, amb motiu d’un acte programat l’any
1887, una gran concurrència en el Teatre Badalonès,
descripció que El Eco també utilitzà en referir-se a un
dels primers enterraments civils celebrat a Badalona el

1889, que acabà amb pedrades entre persones del segui-
ci, suposadament catòlics integristes. De tota manera,
malgrat un clima de tensió amb els sectors catòlics,
l’escola Arnaldo Gabarró continuava les seves activi-
tats, dirigida l’any 1890 per Joaquim Aycart, home vin-
culat al Centre Republicà Democràtic Federal, que
comptava amb el suport explícit de tots els comitès dels
partits republicans, on destacava a nivell personal l’ac-
tivista Pau Rodon i Amigó, membre del Comitè Repu-
blicà Progressista. Un dels actes amb força trans-
cendència a l’època fou la mort de Ramon Viza Tuxans
el 1891, qui a una llarga biografia com a sindicalista,
líder republicà durant el Sexenni, i connectat amb el
Partit Socialista Oportunista, afegí el seu casament
civil, el primer realitzat a Badalona, i un enterrament
civil que esdevingué una gran manifestació pels carrers
de la ciutat, seguida per un aiguabarreig d’obrers, qua-
dres sindicalistes i polítics republicans. Alhora, el
reclam per construir un cementiri purament civil i l’es-
tat d’abandó dels enterraments lliures motivaren la
mobilització dels elements progressistes de la vila.

Els lliurepensadors badalonins tenien en el setmanari
barceloní Las Dominicales del Librepensamiento un
òrgan organitzatiu, que els emplaçà a adherir-se al Con-
greso Universal de Librepensadores, motiu pel qual tots
els republicans i lliurepensadors badalonins foren con-
vidats a reunir-se al local del Casino Republicà Pro-
gressista el gener de 1893. Aquest mateix any, es té
constància d’un míting espiritista a la vila, celebrat al
Teatre del Cafè del Centre, lloc on també s’havien rea-
litzat diverses conferències anarquistes, portat a terme
per Amàlia Domingo Soler, membre de la Societat
Espiritista Luz de Porvenir.
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Sota la direcció d’Àngel Aguarod, ben segur la mateixa
persona que Sànchez Ferré cita com a Àngel Agnorod,
director del Grup Lliurepensador Anticlerical barceloní,
sortí una nova publicació badalonina l’any 1894, La
Antorcha del Progreso. El positivisme científic sota les
consignes «¡Vía a la luz!», «Viva la libertad de Con-
ciencia» inspiraven la publicació amb una base ideolò-
gica demòcrata i republicana. Dels col·laboradors
locals, cal destacar Ramon Perejoan, membre del
Comitè Republicà Progressista, qui amb d’altres corre-
ligionaris com Pau Rodon i Pau Badia Homs, també
escrivia en El Badalonés, alineats tots ells contra el

cacic Joaquim Palay. Altres redactors eren Joaquim
Selva i els republicans Vicenç Padrós Vidal, Joan Garri-
ga Grau, Josep Pont Espasa i, entre els pseudònims
emprats, apareix el de «Betulonio», que ja en el segle
XX serà l’utilitzat pel republicà F. Xavier Parés (cosí de
Josep i Carles Parés Llansó). El setmanari tenia en els
articles d’Aguarod la seva línia de pensament, com es
mostrà amb la rectificació i dura crítica a la inauguració
del Col·legi Sant Andreu donat per Evarist Arnús a les
Dominiques de la Presentació, després que en una notí-
cia d’un número anterior s’aplaudís el gest benèfic. Els
atacs destinats als qui tenen «amor al retrocés i odi a la
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llibertat», centrats en articles d’opinió anticlericals i les
diatribes mútues amb la publicació catòlica El Centine-
la Badalonés, esdevingueren una constant, alhora que
s’exaltaven a mode de santoral laic grans personatges de
la ciència com Galileu, Lavoisier, Flammarion...

EL PARAIGUA PROTECTOR DE LA POLÍTICA
REPUBLICANA

L’any 1900, en el local de la Juventud Republicana, es
programà un míting de propaganda progressiva on sobre-
sortia la barcelonina Àngeles Pérez de Ayala, una de les
primeres dones que accediren a la maçoneria i líder de la
Societat Progressiva Femenina. Com a propagandista
visitaria Badalona diverses vegades, el 1903, el 1906...
així com algunes altres oradores del lliurepensament,
com Belén Sarraga de Ferrero, col·laboradora de Las
Dominicales del Librepensamiento, o Soledat Vilafranca,
companya de Ferrer i Guàrdia. La constitució, el 1906, de
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Racionalista
dirigida per Teodor Sanmartí, impulsà una sèrie d’actes
propagandístics i benèfics a favor de l’Escola Moderna,
que portaren a la nostra ciutat destacats homes del repu-
blicanisme, lliurepensadors i maçons, com Cristóbal
Litrán, Jordi Vinaixa, Josep Puig d’Asprer, Luis Zurdo
Olivares... Les mobilitzacions eren dirigides pel Partit
Radical d’Alejandro Lerroux, i comptaven amb el suport
de nou societats obreres de resistència, representades per
Josep Belis Cortés, qui el 1908 encapçalaria la fundació
de la Solidaritat Obrera a Badalona. El líder dels radicals
a la ciutat, Baldomero Sanmartín, seguia però, en parau-
les de l’historiador Joan B. Culla, la «doble militància»,
era maçó i republicà, i alhora, en la premsa republicana
local, es constatava la seva manca de protagonisme en els

actes lliurepensadors.4 La seva dedicació al marge del
partit quedà centrada en tant que persona amb carrera uni-
versitària –era llicenciat en Ciències– al Col·legi Politèc-
nic de Badalona i a la Junta Local d’Extensió Università-
ria, entitats que amb els anys dirigí temporalment, així
com la secció badalonina de la Creu Roja (1915).

De manera paral·lela, a final de l’any 1906 s’havia fun-
dat el Centre d’Estudis Psicològics l’Altruisme, dedicat
a la difusió de l’espiritisme. L’entitat comptà amb la
direcció de Salvador Recasens Cuixart, qui posterior-
ment dirigí la Juventud Radical de la Casa del Pueblo i
fou un dels fundadors del Grup Anticlerical Benèfic,
encarregat de facilitar els costos dels actes civils. Sal-
vador Recasens, comerciant d’ofici, ingressà dins la
maçoneria en la lògia Lealtad de Barcelona, on també
en els anys d’existència de la lògia (1869-1939) cons-
taren el metge i republicà Francesc Xavier Parés i
almenys, com a nascuts a Badalona, el comerciant
Jaume Cristany i Francesc Vila Parés.5

Entre els capdavanters de l’espiritisme també hi havia
Josep Giró i Blanch, important industrial tèxtil, amb
una filiació política en principi més propera a la Soli-
daritat Badalonina que no pas als republicans radi-
cals, partit amb el qual Joan Giró Prat, el seu fill,
esdevingué diputat provincial. El Centre l’Altruisme
compartia vetllades a la Casa del Pueblo, donava
suport a tota classe de mítings per la llibertat de cons-
ciència com els que protestaren pel tancament de
l’Escola Moderna o per la repressió després de la Set-
mana Gloriosa (Setmana Tràgica)..., i els seus mem-
bres eren presents en les manifestacions que acom-
panyaven els actes civils. És amb aquesta mena d’ac-
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tes i mobilitzacions properes a la Casa del Pueblo, la
«Catedral Republicana», que el Partit Radical cana-
litzava una mena de contrasocietat progressista, com
assenyalen els estudis generals de J.B. Culla i Álva-
rez Junco sobre el lerrouxisme, amb uns forts lligams
de filiació i dependència.6

En l’àmbit cultural destacaren els assajos filosòfics de
Josep Comas Costa, qui col·laborà en les publicacions
barcelonines de caire anarquista Natura i El Productor
Literario, però també en premsa local d’altre sentit,
com la catalanista republicana Pàtria i Llibertat, Gent
Nova... Ben jove trobà la mort, l’any 1919, quan era
administratiu de «la Llauna», i el seu enterrament civil,
al qual assistí Francesc Layret, fou molt sentit per tots
els sectors progressistes, ja que en opinió del setmana-
ri anarcosindicalista La Colmena Obrera, «Comas
Costa, a pesar de su situación, pensaba a la moderna».

El Centre Politècnic, en la seva línia de protecció a la
ciència, la tècnica i la cultura, acollí la creació del Grup
Badalona Stello (1912), dedicat a la difusió de l’esperan-
to com a idioma universal, i l’organització de la Sociedad
Astronòmica de Badalona (1913), al temps que des de la
Revista Cultura, portaveu de l’Academia Mercantil, els
amants del progrés (Baldomero Sanmartín, Joaquim
Selva...) estaven disposats a il·lustrar la ciutat.

LA MAÇONERIA SIMBÒLICA I L’HERMETISME
DELS ROSA-CREU EN ELS ANYS VINT

Dins la maçoneria, el corrent simbolista preocupat per
interpretar correctament els símbols i les doctrines, emer-
gia en els anys vint enfront dels sectors majoritaris rela-
cionats amb lluites de partit i polítiques. Entre els qui
defensaven la primera opció hi havia el badaloní Eveli
Torent Marsans (fill de l’advocat Esteve Torent), pintor i
dibuixant assidu en el canvi de segle al focus modernista
dels Quatre Gats, i que havia exercit el seu treball per la
Bretanya francesa, Madrid, Londres, Nova York... i va
destacar-se pels retrats de Jordi V d’Anglaterra, i el presi-

34

Retrat del pintor Eveli Torent als anys vint. Arxiu J.M. Cuyàs Tolosa.



dent dels EEUU, Woodrow Wilson. La seva activitat
maçònica, la realitzava com a grau 33è en la lògia Helios
de Barcelona, sota l’obediència de la Gran Lògia Espa-
nyola, que contrarestava la major relació amb la política
de les lògies del Gran Orient Espanyol. Gràcies als con-
tactes de Torent amb la Gran Lògia de Nova York, on
havia estat afiliat, l’any 1921, l’Associació Maçònica
Internacional reconegué la independència del Simbolisme
en l’entitat de la GLE, que el 1925 trobà ponts d’enllaç
amb el GOE, motiu pel qual Torent entrà en el Suprem
Consell Espanyol.7 L’activitat maçònica a Badalona res-
sorgí amb la fundació del Triangle Fénix, autoritzat el
gener de 1924 sota els auspicis de la GLE. La iniciativa de
creació va estar fomentada per membres de la lògia bar-
celonina Redención, la majoria mariners i militars. L’any
1926 Eveli Torent fixà en primera instància la seva
residència a Badalona, on exercia de professor de dibuix
a l’Escola Elemental del Treball. Tanmateix, destinava al
llarg de l’any alguna estada a l’illa d’Eivissa, on era pro-
pietari de la torre Rovira, enfront de la Conillera. Allí, en
el lloc conegut com «la Cova dels Faraons», impulsà la
fundació el 1928 de la lògia Sol Naciente núm. 22.8

L’any 1927 s’instal·là a Badalona un cavaller Rosa-Creu,
el doctor Krumm Heller, qui promovia la Revista de
Ciència i estudis afins a la «Rosa-Creu» i la venda de lli-
bres per catàleg. Autonomenat l’únic Rosa-Creu d’alta
iniciació a Espanya i Amèrica Llatina, el doctor Krumm
mantenia en l’apartat de correspondència, comunicacions
amb països del Nou Continent, i les pàgines de la revista
es dedicaven a difondre articles sobre alquímia, plas-
mogènia (aparició d’imatges fantasmagòriques), psico-
teràpia, astrologia, espiritisme, els gnoms... Sembla que
un dels objectius, com s’esmenta en el darrer número de

la revista, l’octubre de 1927, era la fundació de la Lògia
Rosa-Creu de Barcelona que havia de ser precursora de la
Gran Lògia Rosa-Creu d’Espanya. Tot i la manca de
major informació, sembla que l’intent no reeixí, ja que
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aquest corrent ocultista tenia poques relacions amb la
maçoneria contemporània.

LA MAÇONERIA EN ELS ANYS TRENTA, DE NOU
LA LÒGIA BÈTULO

Amb la arribada de la Segona República i un nou perío-
de de majors llibertats individuals, l’any 1931 es va ins-
tal·lar el Triangle Bètulo, ja que el taller maçònic enca-
ra no posseïa un mínim de set mestres reunits per cons-
tituir-se en lògia. Sota els auspicis de la Gran Lògia
Simbòlica Regional del Nord-oest del GOE, els maçons
badalonins aconseguiren esdevenir una lògia el mes de
maig de 1933, i realitzaven les tingudes a l’Ateneu
Fènix del carrer Avinyó de Barcelona els darrers diu-
menges de cada mes. Els seus membres devien tenir un
bon poder adquisitiu, ja que les iniciacions en la Regio-
nal del Nord-oest costaven entre 60 i 100 pessetes de
l’època i la cotització mensual, entre 5 i 10 pessetes.
Poques notícies es tenen de la lògia Bètulo en aquesta
nova etapa, tan sols com a fonts directes, la constitució
primer en Triangle i després en Lògia, i la petició d’unes
planxes de la Cámara de Justicia de la GLRNO del GOE
(1936), documentació guardada a l’Archivo Histórico
Nacional, Sección Guerra Civil, de Salamanca, fundat
pel franquisme amb voluntat repressora.9 Per via d’un
testimoniatge indirecte,10 es coneix la pertinença a la
lògia del badaloní Andreu Lladó Guardiola, primer ofi-
cial maquinista de la Transatlàntica. Després de la Gue-
rra Civil, amb l’ajut dels contactes maçònics marxà a
l’exili, i fixà la seva residència a Oran (Algèria). En con-
tinuar la seva activitat maçònica, és molt possible que
formés part de la Lògia Continuidad, integrada pels exi-
liats espanyols en aquella ciutat.
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SOL IXENT, LA RETÒRICA DEL
NACIONALISME CONSERVADOR

DELS ANYS 1917-1920

No deixa de ser interessant observar com
la classe política dirigent catalana ha sabut sempre fer
un bon ús de la retòrica popular per al profit dels seus
interessos de classe social. Tanmateix, aquesta estratè-
gia política no és nova. Ben al contrari, és més vella que
la tos. Malgrat la seva antiguitat, però, l’ús polític de la
retòrica popular pot semblar nova. Per què? Perquè les
formes són canviants i el discurs retòric es troba sotmès
constantment a variacions. Així, la vinculació entre
política i retòrica no és nova ni actual, sinó que es
remunta als clàssics grecs, a Aristòtil concretament,1
per bé que en l’actualitat, després de més de 20 anys de
democràcia, sortosament, es veu la política com el que
és: una complexa disciplina teòrica i pràctica que té per
finalitat el govern dels ciutadans i de la polis, una dis-
ciplina que és independent de les determinacions
econòmiques, com pretenia la doctrina marxista.

Aquesta observació que faig pot trobar-se en els
documents de l’època que ens transcriuen la visió
política de la dreta badalonina del setmanari Sol Ixent
durant els anys que van de l’esclat de la I Guerra
Mundial fins a la vaga de la Canadenca el 1919. L’ob-
jectiu d’aquest article és de veure aquesta retòrica en
un dels mitjans que era expressió de la dreta local, i
la seva evolució durant un parell d’anys, concreta-
ment entre el 1917 i el 1919, i més específicament en
el ressò que es féu de l’Assemblea de Parlamentaris
del juny del 1917.

La Badalona de la dècada dels anys deu passa de
20.957 habitants a 29.092 el 1920, coneix l’eixampla-
ment urbanístic, l’obertura de la Plana amb un nou eix
viari, el carrer Guifré, i l’empedrament del carrer de la
Creu i l’antic camí ral, així com la focalització de la

CARLES TOSSES
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vida social en el carrer del Mar i la Rambla. En aques-
ta dècada vingué a Badalona Eduardo Dato, president
del Consell de Ministres, el 18 d’abril del 1915, i inau-
gurà l’Escola d’Arts i Oficis de l’Ateneu Obrer. El marc
era propici, ja que senyorejaven grans empreses com la
Llauna, la Cros, Can Montal, el Cristall... L’any 1910 és
el de la fundació de la CNT, i l’estiu del 1918 el de la
famosa vaga de la Cros, quan 2.000 treballadors anaren
a la vaga, en el que seria un magnífic anticip de la vaga
de la Canadenca, per reivindicar la jornada de 8 hores i
un augment salarial. L’esdeveniment acabaria en una
tragèdia: 4 morts i més de 50 ferits, i la dimissió en ple
dels integrants del govern municipal.

A començament de segle, el 1901, es fundà el partit he-
gemònic català de la Lliga Regionalista. Fou comandat
per Enric Prat de la Riba.2 En morir Prat el 1917, el suc-
ceí Francesc Cambó, que assolí fites polítiques i electo-
rals a Catalunya gràcies al discurs catalanista i a una
pràctica moderada de la crítica social. Un discurs que se
situa a mig camí del discurs nacionalista i el peix al cove,
tan eficient en les capes socials conservadores.

El discurs polític dels conservadors, també anomenats
regionalistes, a Badalona, és un bon exemple de retòri-
ca política posada en benefici del partit conservador.

ESTRUCTURA I RETÒRICA

Sol Ixent fou una revista setmanal que va néixer el 8 de
gener del 1911 i desaparegué el 1923.3 La revista era
portaveu del Centre Regionalista, el partit badaloní de
la Lliga Regionalista de Prat de la Riba. L’estructura de
la revista era aproximadament la següent:

1. De la setmana política: una mena d’editorial on es
comentaven les novetats polítiques de la setmana («La
conferència d’en Cambó», «El nostre candidat», «L’ho-
ra de l’esforç»).

2. Notes al vent: article d’opinió.
3. Plenitud: un altre article.
4. Poemes.
5. Ajuntament: resum o notícia de l’acta de la sessió

anterior, ordre del dia, dictàmens de Comissions d’O-
bres, instàncies, oficis, proposicions...

6. Secció religiosa.
7. Anuncis oficials, necrològiques...

La seva principal opositora era Gent Nova, portaveu
del Centre Catalanista Badalonès, adherit a Unió
Catalanista, de tarannà esquerrà,4 amb qui discutia
sobre els assumptes polítics i socials del país en uns
termes, tot sigui dit, de poca volada argumental: «Els
uns ens fan retret d’allargar-los-hi l’agonia, car ens
diuen que si no fóssim nosaltres ningú s’enrecorda-
ria» (5/4/1913),5 escrivien els de Sol Ixent davant de
l’auguri de tancament de Gent Nova a causa de l’en-
cariment del paper. I més endavant: «Veus aquí ben
explicat el perquè discutim amb Gent Nova. /Per cari-
tat. /Per commiseració» (id.).

El to col·loquial, barroer i de poca volada, però, era ben
propi de l’època, en la qual, cal recordar-ho, els analfa-
bets eren majoria. Ara bé, aquest to ditiràmbic i groller
no dissimula la voluntat política del discurs emès, ans
al contrari. Les classes dirigents conservadores sempre
han tingut una actuació paternalista amb les masses:
s’hi han adreçat com qui s’adreça a un menor incapaç
de valdre’s per ell mateix.
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La retòrica conservadora sempre ha evitat l’argumen-
tació intel·lectual, freda, calculada, i ha preferit tocar
les fibres sensibles i el sentimentalisme de la massa
popular. És una retòrica que s’avé amb el sentimenta-
lisme, el to grandiloqüent i altisonant. La dreta cerca
la confusió i el desordre, amb el discurs ambigu,
versàtil, polivalent. La retòrica grandiloqüent, enfar-
fegada, és la conseqüència de la manca de determina-
cions i de concrecions polítiques. Aquest to declama-
tori i altisonant és abundós en els escrits de Sol Ixent:
«Prò, per més qu’el llapiç del censor, pretengui fer
emmudir les nostres veus en aquests moments solem-
nes per a Catalunya (...)»; «Volem creure que aques-
ta excitació no serà una veu en el desert»; un to decla-
matori que harmonitza amb la idea, moltes vegades
present, d’Espanya: «Ja no som sols els catalans a tre-
vallar per la Espanya gran»; de vegades arriba al to
apocalíptic: «El camí està traçat, podran haver-hi
entorpiments, es podran trobar obstacles, però amb
seny arribarem a la fi» (21/7/1917).

Sol Ixent també polemitzava amb l’esquerra lerrouxis-
ta,6 amb una frase que més actual no podria ser: «A
Badalona, per desgracia de tots, s’ha embrotit amb un
socialisme anarquíc» (13/9/1913).

Des d’un punt de vista catalanista Gent Nova era més
radical que no Sol Ixent, a banda de defensar posicions
esquerranes. Els plantejaments de Gent Nova eren més
forts com a portaveus del Centre Catalanista Badalo-
nés, adherit a Unió Catalanista, però també menys estri-
dents. Així, feia una declaració de principis sense gran-
diloqüència ni grans embuts. Aquest llenguatge planer i
més franc contrasta amb el llenguatge grandiloqüent
dels conservadors: «Volem la llengua catalana ab carac-
ter oficial y que sían catalans tots los que á Catalunya
desempenyin cárrechs públichs: Volém Corts Catala-
nas, no sols per estatuhir nostre dret y lleys civils, sino
tot quant se refereixi á la organitsació interior de nostra
terra: volém que catalans sían los jutjes y magistrats, y
que dintre de Catalunya’s fallin en última instancia’ls
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plets y causas: volém ser arbitres de nostra administra-
ció, fixant ab entera llibertat las contribucións é impos-
tos, y volém, en fi la facultat de poder contribuhir á la
formació del exércit espanyol per medi de voluntaris ó
diners, suprimint en absolut quintas ó llevas en massa y
establint que la reserva regional forsosa presti servey
tant sols dintre de Catalunya.»7

Sol Ixent representava el Centre Regionalista Catalanis-
ta, que tenia en la Coalició Republicana el principal
oponent. Volgué monopolitzar la bandera del naciona-
lisme catalanista: «El Centre Regionalista acudeix en
aquesta lluita portant-hi la bandera de la causa de Cata-
lunya que és símbol d’honradesa i moralitat ciutadana»
(10/11/1917).

En matèria d’enfrontament polític, com és habitual en
el país, distingien els que estaven amb ells i els que no
hi estaven, que passaven a ser els enemics, els que esta-
ven en contra: «Els camps estan desllindats, tots els que
no estan amb nosaltres estant contra nosaltres. (...) La
candidatura dels anomenats republicans de la nostra
ciutat està tota ella mancada d’aquella auriola de bon-
dat que pretenien hermosejarla els caps de la política
bullanguera» (3/11/1917).

L’ASSEMBLEA DE CATALUNYA DEL 1917

El moderat catalanisme de Sol Ixent va rebre energies
renovadores arran de l’Assemblea de Parlamentaris de
Catalunya.

L’Assemblea de Catalunya significà l’entrada de la
Lliga Regionalista al govern de l’Estat, el novembre.8

Les eleccions legislatives del febrer del 1918, maig del
1919 i desembre del 1920 confirmen l’hegemonia crei-
xent de la Lliga.

La Lliga endegà una campanya a favor d’un estatut
d’autonomia. Cambó va portar la qüestió al Parlament
intentant una solució negociada. Però, en realitat,
aquests «entorpiments castellans»9 de Cambó l’obliga-
ren, no sabem si més de grat que per força, a col·labo-
rar en els governs de concentració espanyols, la qual
cosa posava de manifest el seu conservadorisme. Així
mateix, l’entrada de Cambó en l’alta política espanyola
significà que la Lliga participà regularment en el
govern de l’Estat. La Lliga es va veure enfrontada a
violentes commocions socials a Catalunya.

Sol Ixent es va fer ampli ressò de l’esdeveniment polí-
tic que fou l’Assemblea i relluí, orgullosa, el catala-
nisme conservador. La crítica és al centralisme, però
el rerefons és de salvaguardar Espanya. Aquest és el
punt més important que creiem observar en el discurs
i en la retòrica que emeten els redactors de Sol Ixent:
defensen la idea de Catalunya com a prioritària, però
també defensen la idea d’Espanya: «Per nostres ini-
ciatives intentem encausar per camins de normalitat
les ansies de renovació que avui sent Espanya»
(14/7/1917).

Es tracta d’atacar el centralisme, que és identificat amb
el poder que exercia Madrid, però, tanmateix, es tracta
de salvaguardar Espanya: «Estem en un moment en
que’ls destins d’Espanya poden ser decantats a la sort o
a l’adversitat d’una manera definitiva; uns moments, en
els que se sent aletejar quelcòm d’imprecís, d’ame-
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naçador, o de prometedor que tanca en una immensa
interrogant les destinacions d’Espanya» (30/6/1917).
Aquesta idea de salvaguardar Espanya ve de lluny. Ha
estat potenciada per historiadors com Vicens Vives, per
a qui la idea del catalanisme no es troba renyida amb la
d’Espanya.10

Els discurs de Sol Ixent és bona mostra d’aquesta con-
cepció d’Espanya. Per què? Perquè el discurs conser-
vador ha estat sempre, malgrat el vel catalanista, un dis-
curs espanyolista.

Malgrat les crítiques, es tractava de salvar la idea d’Es-
panya,11 concretament la idea d’imperi que Espanya
havia tingut: «Estem en un moment en que’ls destins
d’Espanya poden ser decantats a la sort o a l’adversitat
d’una manera definitiva; uns moments, en els que se
sent aletejar quelcòm d’imprecís, d’amenaçador, o de
prometedor que tanca en una immensa interrogant les
destinacions d’Espanya» (30/6/1917).

Així, amb aquesta reivindicació d’Espanya, la reivin-
dicació del nacionalisme catalanista que feia la dreta
catalana de la mateixa Catalunya, es veu matisada,
suavitzada, ensucrada. No es vol una Catalunya egois-
ta, sinó solidària amb els altres pobles hispànics,
unida per la idea de l’imperi espanyol: «¡Visca Cata-
lunya lliure!, però no confonguem, no la llivertat
egoista del viure raquític i mesquí, ni la llivertat de
l’au de rapinya, ni la llivertat de l’au poruga i inde-
fensa, una societat d’individuus lliures, un agrupa-
ment de col·lectivitats lliures i unides per un fí comú:
un imperi, vincle, lligam d’energíes i riqueses trans-
formades en força i poderiu» (30/10/1917).

Llenguatge altisonant, ideologisme atrotinat. Dins del
marc de confusió ideològica reflota la idea de l’iberis-
me, a saber, la conjunció de pobles integrants d’una
mateixa cultura: la ibèrica, entesa com un Imperi!12:
«Si, visca Catalunya lliure, visca Galícia lliure, visca
Bascónia lliure, visca Castella lliure!... membres d’un
Imperi Ibèric» (21/12/1917).

LA CONCEPCIÓ D’ESPANYA

Espanya, doncs, per als nacionalistes conservadors no
ha de ser bandejada, sinó salvada. La concepció d’Es-
panya presenta dues tendències:

A l’article «Optimisme» (22/6/1918) l’autor comentava
els resultats victoriosos de la coalició dretana: «Catalun-
ya triomfa i el seu triomf és més gran cada jorn que passa.
I ja no és la victòria electoral ni la victòria moral damunt
l’enemic. És més, és la irradiació dels ideals nacionalis-
tes, nova llum en les tenebres de la vella Espanya, llum
vivificadora que és rebuda amb les finestres i portes ober-
tes de bat a bat per allunyar la insana fortor d’humitat
podrida de les cambres tancades sempre a tots els vents.»

El nacionalisme tenia un cert caràcter apologètic, sal-
vador, religiós... I altre cop el tema d’Espanya: «I Cata-
lunya triomfa en terres d’Espanya; en el govern d’Es-
panya la representació més selecta dels catalans, apro-
fita, encarrila, intensifica forces disperses i perdudes,
en crea de noves i comença la regeneració dels pobles
en els moments inquiets de la aguda crisi.»

La concepció d’Espanya es fonamenta en la divisió
de l’Espanya nova i l’Espanya vella («Les dues ten-
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dencies», 9/2/1918): «D’un costat amb l’Espanya
nova s’obren amples camins a les corrents universals
nacionalistes, constituint un règim democràtic que
per llur eficàcia governamental impossibiliti tota obra
revolucionaria avui ja desprestigiada per anti social i
sanguinaria que apagui vells romanticismes repúbli-
cans en desuetud, que acabi amb les morboses vio-
lencies anarquistes, que amb el reconeixement de la
llengua i del dret a governar-se per elles mateixes les
nacions ibèriques, pugui conseguir-se un floreixent
Imperi lbèric on es transformin en grandesa i poten-
cia les energies, avui cohibides, dels petits estats lliu-
rement units.»

Elogi de l’Espanya nova, crítica als republicans i als
anarquistes. Abanderament de l’Imperi ibèric...13 «De
l’altre costat l’Espanya vella, perquè repetir l’enumera-
ció de fets vergonyosos que han escrit per l’Espanya
centralista i unitària les més tristes pagines de la seva
Història fins als nostres dies?». Espanya nova i Espan-
ya vella, però, al cap i a la fi, Espanya.14

ELECCIONS

Sobre el discurs polític de Sol Ixent és interessant la
crítica a la idea de democràcia, car és una bona mos-
tra de la teoria política de les elits formulada per Gae-
tano Mosca, Vilfredo Pareto i Robert Michels. Segu-
rament, no sabien ni que existia: «La democràcia, que
sols tenia l’apariència de tal, en realitat jeia subjecta-
da, en molts països, a les oligarquies que usufructua-
ven el govern i que més o menys encobertament l’a-
mordaçaven i l’oprimíen, s’ha aixecat impetuosament
i tracta d’acabar amb el sistema polític que posa l’es-

tat i els seus destins a la mercè de les poderoses ambi-
cions d’uns quants senyors que avantposen a tots els
seus interessos particulars i els del grop al qual per-
tanyen» (28/7/1917).

Sol Ixent, com a setmanari portaveu de la dreta local,
presentava el 16 de febrer del 1918 a Don Joan Lligé
i Pagés com a representant regionalista pel districte
Badalona-Granollers a les eleccions per a les Corts de
Madrid.15 Els principals opositors eren Rius i Rius pel
partit republicà català, un monàrquic!: el marquès
d’Olèrdola,l6 i per la banda lerrouxista, Julián Bestei-
ro. Entre el 1910 i el 1923 el catalanisme protago-
nitzà la vida política municipal: a la presidència de
l’Ajuntament s’alternaven els candidats conservadors
de la Lliga (Josep Vergés, Martí Pujol, Joaquim
Pujol) amb els republicans nacionalistes d’esquerra
(Josep Casas, Jaume Martí Cabot), mentre que els
regidors radicals actuaven com a partit frontissa,
atorgant suport habitualment als republicans, alhora
que els carlins l’oferien als conservadors.17

Concretament, a partir del 1913 governaren els repu-
blicans nacionalistes durant 5 anys consecutius, fins
al novembre del 1918, en què van abandonar el
govern municipal arran dels tràgics fets de la vaga de
la Cros.

Al mateix número en què presentava el seu candidat, Sol
Ixent publicava un article titulat «Les esquerres catala-
nes», on criticava la figura del partit republicà, Marcel·lí
Domingo. El catalanisme conservador criticava la políti-
ca de coalició feta pels republicans d’esquerra de Mar-
cel·lí Domingo amb els lerrouxistes. Deia: «Mentre hi
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Quadre 1
COMPOSICIÓ DELS CARRERS DELS DISTRICTES

Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5
Av. del Dr. Robert Alfons XII Arnús Càdiz Beat Oriol
Barcelona Arrabal Àngel Guimerà Caritat Corts
Busquets Bori i Fontestà Borràs Carme Centre
Costa Cervantes Conquista Lluch Iris
Canyet Eduard Maristany** Colón Mar Jovellar
Clavé Guixeras Cortijo Magatzem Llibertat
Dalt Güell i Ferrer Creu Mercé Manresà
Eras Garriga Dos de Maig Martínez Campos Madoz
Fluvià Indústria Eduard Maristany*** Sant Francesc d’Assís Méndez Núñez
Lladó Latrilla Granota Sant Miquel Pomar
Museu Llefià Jesús Sant Jaume Prim
Plaça Marquès de Montroig Lleó Sant Pau Rivero
Pujol Príncep de Vergara Lluna Sant Pere Riera Matamoros
Plaça de Barberà Progrés Maria Cristina Sant Rafel Séu d’Urgell

“    de la Font Providència Marina Sant Domingo Sól
“    de l’Oli Ponent Pietat Santa Madrona Sant Bru
“    de la Constitució Plaça de Torner Platja Santa Teresa Santa Maria
“    Mn. Verdaguer Roger de Flor Progrés Tei Triomf

Quintana Alta Riera Sant Joan Plaça Roca i Pi Torrebadal
Quintana Baixa Torrent Plaça de Maignon Torrent Lafont
Reial Unió Riera de Jornet
Rector Wifred Sagunto
Riera de Folch Weyler Soletat
Sistrells Sant Carles
Sant Felip de Rosés Sant Joaquim
Sant Anastasi Sant Josep
Sant Sebastià Sant Llorenç
Sant Josep i de Rosés Sant Isidre
Sant Ramon* Santa Agna

Font: Sol Ixent, 23/2/1918

*. Des del carrer de la Creu fins al Barri de Sistrells. **. Del núm. 9 al 99 i del 2 al 74. ***. Del núm. 76 i del 101 en endavant.



hagi encara qui cregui amb la catalanitat d’aquests nacio-
nalistes que en ses lluites són més republicans que cata-
lans i que amb nom alfabètic o amb el de Partit Republicà
Català, amb diaris en castellà, de bracet amb en Lerroux,
el farsant de més frescor que registren els anals polítics i
el capdill més immoral que s’ha conegut» (16/2/1918).
Però el que ens interessa és aquesta retòrica nacionalista
amarada d’espanyolitat dels conservadors que defensa-
ven els regionalistes. En un article titulat «Els dos pro-
grames» (23/2/1918), escrit dins d’un context electoral,
en què criticaven el lerrouxisme, deien: «La Lliga Regio-
nalista i com és natural amb ella els regionalistes de
Badalona, va a la lluita amb un programa d’afirmació ben
definida. ¡Per Catalunya, i per l’Espanya gran!».

El resultat de les eleccions del 1918 per a Espanya fou
favorable a la Lliga.18 Badalona, aleshores, estava divi-
dida en cinc districtes i les corresponents seccions
(vegeu quadre l).

Una anàlisi del quadre 2 ens permetrà observar que la
coalició catalanista conservadora triomfà als districtes
1, 3 i 4, que englobava els barris del Centre i del Dalt
de la Vila, mentre que la coalició republicana dominà
en els barris industrials, al polígon de Can Ribó i al
carrer Cervantes, i el lerrouxista Besteiro, restava en
minoria.

Sol Ixent saludava al seu següent número (9/3/1918)
amb un article en què celebrava la victòria del naciona-
lisme. Afirmava que el partit opositor, el dels republi-
cans, havia falsificat vots i que havia ofert fins a 50
pessetes per vot. Acció, per la seva part, un dels mitjans
de difusió de la coalició republicana badalonina, els
acusava d’haver votat en fals.

La victòria de la dreta nacionalista exaltà la retòrica
habitual: «Procurem que Catalunya, que l’ésser viu de
Catalunya penetri en nosaltres, que tot i sent soldats,
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Quadre 2

RESULTAT PER DISTRICTES 
DE LES ELECCIONS A BADALONA

1918

1 2 3 4 5 Total

Joan Lligé 378 236 280 357 242 1.492
Rius i Rius 193 386 243 180 348 1.350
Besteiro 67 93 53 16 66 340

Font: Sol Ixent, 23/2/1918

Quadre 3

RESULTAT PER DISTRICTES 
DE LES ELECCIONS A BADALONA

1919

1 2 3 4 5 Total

Joan Lligé 413 307 282 374 245 1.621
Josep Umbert 215 436 264 202 382 1.498

Font: Sol Ixent, 7/6/1918



cada un tingui facultats de capità» («El moment i
nosaltres» 9/3/1918).

La victòria electoral era vista com la victòria de tots,
no la d’un partit: «Catalunya triomfa i el seu triomf
és...». En resum, un discurs, el discurs de la Lliga,
que ho posa tot al servei de Catalunya, mentre els
interessos particulars corren per un altre cantó, un
discurs que es repetirà 60 anys més tard, i que a hores
d’ara sembla calcat fil per randa. És que la història no
es repeteix?

A les eleccions del maig del 1919 (quadre 3) el repre-
sentant de la Lliga a Badalona, Josep Lligé, tornava a
guanyar («l’ambient Nacionalista que ens agermana»,
7/6/1919), davant de Josep Umbert, contrincant que
era presentat com «una conxorxa republicano-monàr-
quica» (7/6/1919).

No és aquest el lloc escaient per analitzar les forces
polítiques que governaren a Badalona durant aquests
anys. Diguem que els republicans governaren al muni-
cipi gràcies a una coalició amb els lerrouxistes,19 però
que en les eleccions a Espanya la Lliga guanyava la
partida.

CONCLUSIÓ

Hem tractat de mostrar alguns aspectes de la retòri-
ca política que caracteritzà el partit conservador a
Badalona per mitjà de Sol Ixent, un dels mitjans
escrits més importants que utilitzava la dreta civilit-
zada. La característica principal d’aquesta retòrica
fou un abrandat nacionalisme catalanista que entron-
cava amb la idea d’Espanya. Un discurs ben caracte-
rístic i ben definitori de les capes conservadores d’a-
quest país.
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APÈNDIX:

«Formant contrast amb els alts mèrits de Prat de la Riba
com a home de govern en les corporacions publiques, hi
ha la seva obra d’orientador de la Lliga després de la mort
de Robert. No he estalviat els elogis a Prat. Per això
mateix he de dir que ell fou el principal responsable de l’a-
bisme que durant molt de temps es formà entre el catala-
nisme polític i la democràcia republicana de Catalunya.

»La coloració burgesa, conservadora, clerical i plu-
tocràtica que als ulls d’una gran part del nostre poble
prengué el catalanisme, fou, principalment, obra de
Prat. Abans de la Lliga, l’element popular mirava el
catalanisme com una extravagància, però no el mirava
amb odi. L’odi nasqué per l’oposició que es creà entre
la massa republicana i la Lliga.

»Les conseqüències d’aquesta tàctica eren inevitables, i
revestiren una gravetat extraordinària per al descabdella-
ment del moviment català. Per damunt de la formulista i
verbal indiferència respecte a les formes de govern, la
Lliga adquiria una tonalitat de partit marcadament burgès,
conservador, antirepublicà. Recíprocament, els republi-
cans i els obrers veieren en el catalanisme l’enemic.»

»Com era de preveure, els veritables adversaris del cata-
lanisme —que no eren ni els republicans ni els obrers—
aprofitaren aquest viciós plantejament de la lluita política
per a ferir les reivindicacions catalanes. S’ajuntaren al
bloc republicà-obrer molts no catalans residents a Cata-
lunya, que no eren republicans ni obreristes, sinó antica-
talans, mentre que s’ajuntaven a la Lliga conservadors i
reaccionaris que no eren catalanistes.

»Heu-vos aquí les conseqüències deplorabilísimes de la
política que Prat de la Riba imposà, en el primer lustre del
segle actual, a la Lliga Regionalista. Aquestes conseqüèn-
cies han pesat feixugament damunt el catalanisme.»

A. Rovira i Virgili. Història Nacional de Catalunya.

Notes:

1. Aristòtil a la Política fa una llarga dissertació sobre distints règims
polítics. Distingeix els govern segons siguin bons o dolents; els posi-
tius: monarquia (govern d’un en favor de tots), aristocràcia (govern
d’uns quants en favor de tots), democràcia (govern de tots en favor
de tots); els negatius: tirania (govern d’un en benefici propi), oligar-
quia (govern d’uns pocs en favor d’uns pocs), anarquia (govern
d’una majoria en favor de ningú). La Política és un llibre que va lli-
gat amb la Retòrica i la Poètica. Tots tres llibres formen un conjunt
unitari. Recentment, els estudis sobre la importància de la retòrica en
política han revaloritzat Aristòtil. I és que la política té molt a veure
amb les formes retòriques i les articulacions dels discursos.

2. Un bon resum d’allò que significà Prat de la Riba des d’un punt
de vista republicà ens l’ofereix el text de Rovira i Virgili reproduït
a l’apèndix.

3. Cf. García Pons, Enrique, Historia de la prensa badalonesa.
Ajuntament de Badalona, p. 112-115.

4. Cf. Graña i Zapata, Isabel. “Gent Nova: Badalona dins la cultu-
ra contemporània”. A Carrer dels Arbres, núm. 1. Museu de Bada-
lona, 1990.

5. Cito els textos de Sol Ixent indicant dia, mes i any entre parèntesis.

6. Els lerrouxistes representaven el tercer partit important en l’escenari
polític català de l’època, cf. Culla i Clará, J.B. El republicanisme
lerrouxista a Catalunya (1901-23). Barcelona: Curial, 1986. A Badalo-
na tingueren molta importància i entraren a formar part del govern
municipal conjuntament amb els republicans.

7. Aquest text era una veritable declaració del programa de Gent
Nova, i es va publicar sota la capçalera de la revista durant molts
anys. El text correspon al manifest de la Unió Catalanista del 16 de
març del 1897. Cf. Garcia Pons, Enrique. Op. cit., p. 70.

8. Termes, Josep. “Un catalanisme més radicalitzat”. A Història de
Catalunya, vol. VI. De la revolució de setembre a la fi de la guerra
civil, p. 308-310.
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9. Ucelay Da Cal. “La Diputació i la Mancomunitat (1914-1923)”.
Història de la Diputació de Barcelona (II). Barcelona, 1987, p.
36-176.

10. Segons Vicens, els catalans del 1620 i 1630, la generació anterior als
que protagonitzarien la Guerra de Separació, recapacitaven i es pre-
guntaven sobre el rendiment de la unió amb Castella. La resposta era
negativa. Però, segons Vicens, les diferències dels catalans amb Espan-
ya no eren ideològiques o polítiques sinó d’ordre social i econòmic.
Aquesta argumentació harmonitza amb la imatge traçada després de la
desfeta del 1714: els catalans, en l’arrencada gegantina que constitueix
la industrialització, lloada pels historiadors, des de Soldevila fins a
Vilar, tractaren, segons Vicens, de fer la conquesta d’Espanya, inundar-
la de realitzacions econòmiques, tècniques, científiques, comercials,
etc., argumentació que culmina amb Industrials i polítics: els catalans
tractaven de modernitzar Espanya, d’afaiçonar-la a imatge seva (cf.
Vicens i Vives, Jaume. Notícia de Catalunya. Destino, p. 153).

11. El mateix Vicens ha comentat aquesta idea: Espanya era anterior-
ment una creació territorial que es remuntava a l’antiga Hispània, no
pas una creació política. En rellançar la idea d’Espanya, els catala-
nistes conservadors admetien la idea política d’Espanya. Segons la
Real Academia de la Historia, abans de la Constitució del 1812 no es
pot parlar d’Espanya com a nucli polític únic. Abans, els reis eren
reis de les Espanyes. En fi, Espanya és un invent del segle XIX.

12. L’iberisme era la cosa més allunyada del noucentisme de l’èpo-
ca exercit per D’Ors, Carner i Guerau de Liost, ja que els noucen-
tistes el que volien era civilitzar la ciutat, imposar ordre i, en defi-
nitiva, europeïtzar. L’iberisme era vist, pels caps pensants més pres-
tigiosos, com un rastre primitivista.

13. El concepte d’Ibèria no era del tot estrany a l’època. J.M. Junoy
va rellançar una revista de tipus literari i cultural amb aquest títol,
Ibèria. Tanmateix, el concepte de cultura ordenada i disciplinada
subjacent al darrere del mediterraneisme de Junoy és a anys llum de
l’iberisme dels redactors de Sol Ixent.

14. Cf. Muñoz i Lloret, Josep M. Jaume Vicens i Vives. Una bio-
grafía intel·lectual. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 361 i ss.: Els
catalans i el minotaure. Vicens: «La voluntat d’intervenir en les

coses d’Espanya s’inaugura en to major durant la guerra de Suc-
cessió.»

15. A Barcelona la candidatura anava encapçalada per Narcís Batlle
i Baró i Francese Cambó i Batlle.

16. Manuel Rius i Rius, marquès d’Olèrdola, fill del popular alcalde
Francesc Rius i Taulet. De tarannà liberal, fou alcalde per reial ordre
fins al juny del 1917. Evolucionà cap a posicions monàrquiques i
fou un dels fundadors de la Unión Monárquica Nacional. Com a tal
es presentà a les eleccions legislatives del juny del 1919 (Cf. Abras
i Pou, Margarida. Jaume Passarell i Ribó. Obra publicada. Museu
de Badalona, 1991, p. 57).

17. Casals, Núria; Padró, Jordi. Historia gràfica de Badalona, 1880-
1939 (Volumen I). Ajuntament de Badalona, 1994, p. 82 i ss.

18. Al municipi badaloní, en canvi, no tenien majoria i havien de
situar-se a l’oposició. A començament del 1918, el dimarts primer
del nou any, l’alcalde sortint Casas va donar lloc al nou alcalde
Martí Cabot, resultat d’una coalició d’esquerres. Aquesta nova
alcaldia republicana era descrita així: «En Martí Cabot en nom de
les fraccions que integren la majoria, això es, en nom de tota aquei-
xa amalgama que en diuen la majoria, en nom doncs de tota aque-
lla seria d’homes que no tenen cap ideal, dona comiat a n’els que
cessan per manament de la llei» (Sol Ixent, 5/1/1918).

19. El partit lerrouxista a Badalona era molt important. Era el més
important després del de Barcelona, com ha mostrat Culla i Clarà,
J.B. Op. cit., p. 265: «El radicalisme badaloní, potser el més impor-
tant de Catalunya després del de la capital, es configurà entorn de la
personalitat de Baldomero Sanmartín y Arnal, que el 1906-07
decantà a favor de Lerroux una gran part de la Unió Republicana
local. A més de la Casa del Pueblo i d’una Juventud Republicana
Radical de la Casa del Pueblo, domiciliades ambdues al carrer d’en
Prim i actives durant tot el període estudiat, hi funcionaren un Cen-
tro Radical del districte II (1910-12) i una Juventud Radical Ins-
tructiva (1910-13), que publicà el periòdic Democracia i fou expul-
sada del Partit pel gener de 1912; en aquestes dates el cens de mili-
tants del municipi era d’uns 300. Al llarg dels anys 10 el PRR de
Badalona recolzà la seva política sobre dos pilars: una coalició esta-
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ble amb la Unió Federal Nacionalista Republicana, anterior i molt
més duradora –i fructífera– que el pacte de Sant Gervasi, gràcies a
la qual participa regularment en el govern consistorial; i, a les elec-
cions legislatives, el suport –no pas gratuït és clar– als candidats
monàrquics liberals del districte de Granollers; aleshores, les figu-
res més destacades ja eren el futur diputat provincial Joan Giró i el
president de la junta municipal, Joaquim Estrany».
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LA LLEI DE
RESPONSABILITATS POLÍTIQUES

CONTRA POMPEU FABRA
I JOSEP QUERALT CLAPÉS

La brutal repressió dels vencedors de la
Guerra Civil va ser el resultat d´un calculadíssim pla
que no tan sols comprenia l´extermini físic de l´adver-
sari, sinó la persecució i anihilació socioeconòmica,
ideològica i moral tant de les persones com de les ins-
titucions. Per al nou Estat, la repressió esdevindria eina
fonamental en la seva construcció i consolidació, així
com instrument de dominació al servei de l´aparell del
règim i, per extensió, de les velles classes privilegiades.
La terrible efectivitat que va tenir es deu al seu caràcter
global, a la voluntat que aquestes mesures repressives
no es limitessin a la repressió física (afusellaments,
exili, camps de concentració o de treball, empresona-
ments, tortures...), sinó que abastessin totes les vessants
necessàries per desballestar, no ja qualsevol tipus de
resistència, sinó la més mínima dissidència: repressió
econòmica legal (Llei de Responsabilitats Polítiques de

1939) i il·legal, però consentida (espoliació dels béns
dels vençuts o, per dir-ho més clarament, botí de gue-
rra autoconcedit pels vencedors); repressió cultural i
ideològica (persecució de la llengua i la cultura catala-
nes, imposició de l’anomenat nacionalcatolicismo...);
repressió laboral, amb la depuració dels funcionaris, del
magisteri, dels col·legis professionals... arribant, fins i
tot, a la marginació social dels vençuts.

Ja des del 1936 hi va haver una planificació de les dife-
rents mesures a prendre contra els vençuts, que palesa
la manca absoluta d´interès per integrar les anomenades
dues Espanyes. El marc jurídic en què es fonamentà la
repressió es va començar a dibuixar amb la declaració
d´estat de guerra, la declaració d´il·legalitat dels partits
del Frente Popular i els successius decrets de depuració
de funcionaris, passant per la derogació per llei de
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l´Estatut d´Autonomia de Catalunya i la reforma del
Codi Penal (1938), entre d´altres disposicions.

Però a partir del 1939 la repressió s´institucionalitzà
definitivament, amb la creació d´un entrellat jurídic
destinat a emparar-la legalment i oficialment mit-
jançant una sèrie de disposicions i jurisdiccions espe-
cials, aplicades per una administració de justícia sorti-
da d´un duríssim procés de depuració i que durant els
primers temps estarà en mans dels militars. Les princi-
pals lleis i decrets van ser els següents:

Llei de 9 de febrer de 1939, de Responsabilitats Polí-
tiques.

–Llei de 10 de febrer de 1939, de depuració de fun-
cionaris públics.

–Llei de 8 de setembre de 1939: derogació de l´obra
legislativa del Parlament de Catalunya.

–Llei d´1 de març de 1940, de repressió de la Maço-
neria i el Comunisme.

–Decret de 26 d´abril de 1940: instrucció de la Causa
General.

L´abast global de la repressió econòmica encara no ha
estat valorat quantitativament, i probablement no ho
serà mai per complet, ja que tot el que es va espoliar
il·legalment no ha deixat gaire rastre documental, i pel
que fa a les confiscacions institucionalitzades, tot just fa
uns anys s´han començat a reclamar a l´Estat Espanyol
patrimonis confiscats després de la guerra, per part de

les persones i col·lectius que han aconseguit reunir les
proves suficients per demostrar la titularitat dels béns
abans que aquests canviessin de mans. El govern espa-
nyol ha donat, en aquest sentit, un pas endavant amb
l´aprovació, el desembre de 1998, de la Llei 43/1998, de
Restitució o Compensació als Partits Polítics de Béns i
Drets Confiscats en aplicació de la normativa sobre res-
ponsabilitats polítiques del període 1936-1939, fruit de
mesos i mesos de negociacions amb els partits polítics,
especialment els nacionalistes: Esquerra Republicana de
Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya i Partit
Nacionalista Basc. Seria desitjable que s´aprovés una
altra llei o normativa en el mateix sentit, pel que respec-
ta als béns confiscats als particulars.

Però en qualsevol cas, aquesta és una part petita de tota
l´espoliació feta pels vencedors, perquè molts béns no
podran ja mai ser retornats als seus propietaris origi-
nals, de cap manera: el pas dels anys ha anat esborrant
rastres i donant un vernís de normalitat a situacions
escandaloses de confiscacions i apropiacions de patri-
moni, que fins i tot arriben als nostres dies. A tall
d´exemple, ¿qui li retornarà a la família de Pompeu
Fabra els mobles i efectes personals cremats al bell mig
del carrer el 1939, poc després de l´entrada de les tro-
pes d´ocupació a Badalona? I la seva magnífica biblio-
teca, destruïda als crits de «¡Abajo la inteligencia!»?

LA LLEI DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES DE
1939

El 13 de setembre de 1936, el govern de Burgos va
decretar «la incautación de cuantos bienes muebles,
inmuebles, efectos y documentos pertenecieron a par-
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tidos políticos y agrupaciones integrados en el Frente
Popular, así como a los de las organizaciones que
hubieren tomado parte en la oposición hecha a las
fuerzas que cooperan al movimiento nacional», i
també l´embargament de les propietats «de aquellas
personas que por su actuación fueran lógicamente
responsables directos o subsidiarios, por acción o
inducción, de daños y perjuicios ocasionados directa-
mente o como consecuencia de la oposición al triunfo
del movimiento nacional», però no va ser fins a la Llei
de 9 de febrer de 1939 que les mesures de repressió
econòmica es van articular sistemàticament per tal
d´esdevenir una de les formes d´escarment col·lectiu
que pretenia el nou règim.

Aquesta llei constitueix una de les jugades jurídiques
més subversives mai posades en pràctica, el que el
propi Serrano Suñer anomenarà, anys després, «la jus-
ticia al revés», ja que la base legal de les incoacions
d´expedient se sustentava en el principi d´acusar i cul-
pabilitzar les pròpies víctimes de l’Alzamiento Nacio-
nal, les persones i institucions que actuaven dins la
legalitat republicana sortida d´unes eleccions democrà-
tiques. Com? Donant a aquesta llei caràcter retroactiu,
és a dir, exigint l´any 1939 responsabilitats per activi-
tats completament legals els anys anteriors, però espe-
cialment des del 1934. Aquesta manera de legislar va
contra el dret penal clàssic, que estableix que tota san-
ció penal ha de ser resultat d´un comportament i unes
accions que en el moment mateix de cometre´s ja
siguin punibles, ja estiguin fora de la llei... però mai a
posteriori!. L´atac contra les més elementals garanties
dels drets civils reconeguts als països occidentals con-
tinua amb l´extensió de la responsabilitat penal a per-

sones ja mortes, a persones jurídiques (partits, associa-
cions o agrupacions diverses), a menors d´edat, a
absents i desapareguts, que no podien exercir el seu
dret a defensar-se.

Amb disposicions com la Llei de Responsabilitats
Polítiques, i d´altres similars, com la Llei per a la
Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, el règim
pretenia anar institucionalitzant i legalitzant l´aparell
repressiu, convertint el que eren teòrics instruments
jurídics en autèntiques armes polítiques. Vegem part
del seu text, pel que fa a l´exposició de motius i les
declaracions generals.1

«Próxima la total liberación de España, el Gobier-
no, consciente de los deberes que le incumben res-
pecto a la reconstrucción espiritual y material de
nuestra Patria, considera llegado el momento de
dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que
sirva para liquidar las culpas de este orden contraí-
das por quienes contribuyeron con actos u omisiones
graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva
durante más de dos años y a entorpecer el triunfo,
providencial e históricamente ineludible, del Movi-
miento Nacional, que traduzca en efectividades
prácticas las responsabilidades civiles de las perso-
nas culpables y que, por último, permita que los
españoles que en haz apretado han salvado nuestro
país y nuestra civilización y aquéllos otros que
borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento
de sanciones justas y la firme voluntad de no volver
a extraviar, puedan convivir dentro de una España
grande y rindan a su servicio todos sus esfuerzos y
todos sus sacrificios.»
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»(...) Los elevados propósitos en que ésta se inspira, la
madura reflexión que ha puesto el Gobierno en redac-
tarla y el patriótico y sereno espíritu de justicia de los
Tribunales y organismos que la han de aplicar condu-
cirán seguramente, a hacer de ella uno de los más fir-
mes cimientos de la reconstrucción de España. Y, por
ello, dispongo:

»Artículo 1º. Se declara la responsabilidad política de
las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el
primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro
y antes del dieciocho de julio de mil novecientos trein-
ta y seis, contribuyeron a crear o agravar la subversión
de todo orden de que se hizo víctima a España y de
aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas
fechas, se hayan opuesto o con hechos concretos o con
pasividad grave.

»Artículo 2º. Como consecuencia de la anterior
declaración y ratificándose en lo dispuesto en el artí-
culo 1º del Decreto número ciento ocho, de fecha
trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis,
quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupa-
ciones políticas y sociales que, desde la convocatoria
de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero
de mil novecientos treinta y seis, han integrado el lla-
mado Frente Popular, así como los partidos y agru-
paciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho
de serlo, las organizaciones separatistas y todas
aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movi-
miento Nacional.2

»Artículo 3º. Los partidos, agrupaciones y organiza-
ciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida

absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida
total de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser
propiedad del Estado.

»Quedan confirmadas las incautaciones llevadas a
cabo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2º del
Decreto número ciento ocho antes citado y en sus dis-
posiciones complementarias y concordantes.»

La Llei de Responsabilitats Polítiques continua essent
descrita i explicada mitjançant els 89 articles que la com-
ponen, a més de vuit disposicions transitòries i una dis-
posició final derogatòria de «(...) todas las Leyes, Decre-
tos y demás disposiciones que se opongan a la presente
Ley.» Es tracta d´una disposició en extrem detallada,
meticulosa i estructurada, curiosament diferent de la sim-
plicitat legislativa de la resta de les lleis franquistes de
primera hora. No entraré en detall en l´explicació de la
Llei, perquè seria llarg, pesat i complicat, però descriuré
d´una volada el més significatiu.

Les causes de responsabilitat política per les quals una
persona es podia veure implicada en un procés d´aquest
tipus eren diverses:

–Haver estat condemnat per la jurisdicció militar.

–Haver tingut càrrecs directius en els partits, agrupa-
cions i associacions mencionats en l´article segon de la
Llei, així com haver estat representant d´un d´ells en
qualsevol corporació o organisme públic o privat.

–Haver estat afiliat abans del 18 de juliol de 1936 a
algun dels partits, associacions o agrupacions anteriors.
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–Haver tingut càrrecs o executat missions de caràcter
polític o administratiu, per nomenament directe del
govern del Front Popular, amb retribució o sense.

–Haver-se significat públicament a favor del Front
Popular o dels partits i agrupacions abans mencionats,
així com haver contribuït voluntàriament amb ajut
econòmic, encara que no es tingués cap càrrec ni s´esti-
gués afiliat.

–Haver format part del govern central, o haver estat
candidat, apoderat o interventor de qualsevol dels par-
tits del Front Popular a les eleccions del 1936; també
haver estat diputat del Parlament espanyol era motiu
d´incoació d´expedient sempre que es considerés que,
per acció o abstenció, s´havia contribuït a la implanta-
ció dels ideals del Front Popular.

–Pertànyer o haver pertangut a la maçoneria, excepte
aquells que n´haguessin sortit abans del 18 de juliol.

–Haver intervingut en Tribunals Populars i organis-
mes similars; haver denunciat davant d´aquests a qual-
sevol addicte a l´Alzamiento; o haver intervingut en la
confiscació de béns de persones de dretes o afins.

–També haver incitat o induït a la realització de qual-
sevol fet relacionat amb tot l´anterior, ja fos de paraula
o per mitjans escrits o de radiodifusió. Haver fomentat
la situació d´anarquisme del país o haver-se oposat acti-
vament al Movimiento Nacional.

El ventall de motius d´incoació d´un expedient per res-
ponsabilitats polítiques s´ampliava per a aquells que

haguessin marxat a l´estranger a partir del 18 de juliol
i hi romanguessin més de dos mesos sense incorporar-
se al territori en poder dels rebels; això sí, hi havia tota
una sèrie de circumstàncies atenuants. Una altra causa
era haver acceptat de les autoritats republicanes qual-
sevol missió a l´estranger o haver afavorit els interes-
sos dels partits polítics declarats fora de la llei, des de
qualsevol càrrec de poder o decisió d´una empresa o
companyia.

Aquestes disposicions de la Llei de Responsabilitats
Polítiques sobre les possibles causes de responsabili-
tat feien que es pogués actuar contra bona part de la
població, ja que d´una o altra manera es podia consi-
derar un individu, com a mínim, sospitós; per exem-
ple, a partir d´un testimoni desfavorable d´algú, el Tri-
bunal podia acusar una persona segons l´article 4t,
apartat l, és a dir, «haberse opuesto de manera activa
al Movimiento Nacional», –consideració aquesta en
principi força àmplia i ambigua–, i decidir la incoació
d´un expedient que, es resolgués o no en contra i se’n
fes efectiva o no la sentència, en cas de ser desfavora-
ble, ja hauria marcat l´individu en qüestió i, per exten-
sió, la seva família.

L´article 7è de la Llei és important, ja que donà l´excu-
sa per perseguir judicialment personalitats destacades,
sobretot en l´àmbit cultural i empresarial, i fer caure
sobre ells el càstig exemplar: «Se tendrá en cuenta
para agravar la responsabilidad del inculpado su con-
sideración social, cultural, administrativa o política
cuando por ella pueda ser estimado como elemento
director o prestigioso en la vida nacional, provincial o
local, dentro de su respectiva actividad.» Aquest seria
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el cas de Pompeu Fabra, intel·lectual i filòleg, però
també un dels líders nacionals catalans, admirat i esti-
mat pel poble de Catalunya, i per tant, símbol a des-
truir per part de les autoritats del nou règim. O també
dels empresaris Lluís Guarro (paperer) o Joan Parera
(Perfumeria Parera), la responsabilitat directament
política dels quals era més que dubtosa, però que
tenien un gran pes social i, sobretot, un gran patrimoni
sobre el qual actuar.

La tipologia de les sancions era la següent:

–Restrictives de l´activitat: inhabilitació absoluta;
inhabilitació especial.

–Limitatives de la llibertat de residència: estranya-
ment, relegació a les possessions africanes, confina-
ment, desterrament.

–Econòmiques: pèrdua total dels béns, pagament
d´una quantitat fixa, pèrdua d´uns béns determinats.

En casos excepcionals, considerats pels tribunals com
d´una gravetat extrema, aquests podien proposar al
govern franquista la pèrdua de la nacionalitat espanyo-
la de l´encausat.

L´esperit de venjança que inspirà la Llei queda
reflectit en l´article 15: «Las sanciones económicas
se harán efectivas, aunque el responsable falleciere
antes de iniciarse el procedimiento o durante su tra-
mitación, con cargo a su caudal hereditario y serán
transmisibles a los herederos que no hayan repudia-
do la herencia (...)». És a dir, encara que l´acusat fos

mort, la sentència econòmica queia sobre els hereus,
ja fossin fills, vídua o d´altres parents... Sort que al
preàmbul de la Llei, el legislador afirma que «La
Revolución Nacional no quiere ni penar con cruel-
dad, ni llevar la miseria a los hogares (...) Las san-
ciones económicas se regulan con una humana mode-
ración (...)». D´això se´n diu cercar la reconciliació...
A més a més, aquest precepte, com d´altres de la Llei,
constitueix una aberració jurídica, ja que segons el
dret penal clàssic, la responsabilitat penal és personal
i intransferible.

La Llei de Responsabilitats Polítiques va ser refor-
mada el 1942 per diverses raons: el gran nombre
d´expedients oberts amenaçava de col·lapsar el siste-
ma judicial especial creat i, a més a més, l´evolució
dels esdeveniments de la Segona Guerra Mundial
aconsellaven suavitzar la brutal repressió contra els
vençuts. Cal tenir en compte, però, que la persecució
contra la major part dels sectors destacats política-
ment ja s´havia realitzat durant els primers anys.
L´abril de 1945, es deroga la legislació de Responsa-
bilitats Polítiques i es prohibeix l´obertura de nous
expedients, tot i que els que ja estaven encetats con-
tinuarien el seu procés; aquest mateix any, encara
s´estaven tramitant 42.068 expedients.3

L´abast i els efectes d´aquesta llei van ser immensos;
per a molts inculpats, la sanció va arribar quan ja eren
a l´exili i, per a altres, menys afortunats, quan feia
anys que complien penes de presó o, fins i tot, quan ja
havien estat afusellats. L´any 1941 s´havien obert a tot
l´estat 125.250 expedients, i tres anys més tard, la
xifra se situava en uns 300.000; s´ha de pensar que

56



una part corresponia a expedients col·lectius, que
afectaven diverses persones, amb la qual cosa el nom-
bre de represaliats augmenta significativament. Dels
milers de causes instruïdes destaquen, per exemple,
les de dirigents com Lluís Companys, Manuel Azaña
o Juan Negrín, de líders com Dolores Ibárruri,
intel·lectuals com Bosch i Gimpera o August Pi i Su-
nyer, i un interminable llistat de personatges públics.
Però juntament amb aquests, trobem també un munt
de gent anònima: homes, dones i, fins i tot, algun
jovenet; rics i pobres o empresaris i obrers. La Llei, en
aquest cas i sense que servís de precedent, va ser igual
per a tothom. Igual, que no justa. Però aquesta és una
altra història. Serveixin per tancar aquesta presentació
de la Llei de Responsabilitats Polítiques les reflexions
següents:4 «La legislació de responsabilitats polítiques
no estava solament dirigida a represaliar els dirigents
polítics (...). El nou règim va voler adquirir, però, un
instrument de càstig col·lectiu, exemplar, eficaç i de
llarga durada. En aquest sentit, amb les confiscacions
de patrimonis i les sancions econòmiques que imposa-
va el Tribunal, exercí un ferri control social a través
del terror. En un temps en el qual per a la majoria de
la població els recursos monetaris no arribaven ni tan
sols per a la subsistència, l´extensió de la por a una
sanció pecuniària entre tots els adults de les famílies
amenaçades, malgrat que moltes de les sancions no
arribessin a fer-se efectives, esdevenia un arma prou
eficaç (...). Això ens porta a fer ressaltar els efectes
desmobilitzadors de l´acció dels Tribunals de Respon-
sabilitats Polítiques, sense desmerèixer l´afany confis-
cador del règim, i atès que la fase més cruenta i inti-
midatòria de la repressió es va resoldre en processos
sumaris.»
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POMPEU FABRA I JOSEP QUERALT CLAPÉS

Pompeu Fabra i Poch va ser el pare del català
modern, l´autor de la Gramàtica i el Diccionari
General que encara avui regeixen la nostra llengua, el
primer catedràtic que la va ensenyar com a assignatu-
ra a la Universitat. Se l’anomenava Mestre Fabra,

perquè tothom reconeixia el seu mestratge indiscuti-
ble. Vint-i-set anys va viure a Badalona, des del 1912
fins al 1939, i en aquest temps es va guanyar el res-
pecte i estimació dels badalonins, respecte i estimació
que es van concretar el 1933 amb el nomenament de
fill adoptiu i el lliurament de la Medalla d´Or de la
Ciutat. Tanmateix, i en plena dictadura, l´Ajuntament
de Badalona acordà, el 1969, donar el nom del mes-
tre a un dels aleshores nous carrers de la ciutat. Va
esdevenir un símbol de la cultura catalana i del seu
redreçament, i per això va ser lloat pel poble català i
perseguit i ultratjat pels que de fora vingueren. Les
pàgines següents expliquen el procés per responsabi-
litats polítiques que se li va seguir al llarg de 1940 i
1941, veritable procés a la personificació de la cultu-
ra catalana, més que no pas a una suposada trajectò-
ria política, que com a tal, no va existir.

Tothom que va conèixer el mestre Fabra, i també els
seus biògrafs, estan d´acord a afirmar que al gran
filòleg no li interessava gaire la política. El seu
col·laborador i amic, Josep Miracle, afirma que la
política de partit o bé el feia riure o bé li feia fàstic, i
que no confiava en els polítics; en el mateix sentit, la
seva filla Carola comentava el poc interès del seu
pare per la política:5 «No hi tenia cap afecció. Sem-
pre deia que no hi tenia tractes perquè entre els polí-
tics totes les converses acabaven tractant sobre polí-
tica. No li agradava gens.» Ferran Cuito parlava així
del mestre:6 «Fou sempre el màxim patriarca de la
colònia catalana arreu (...) Fabra no fou ni ministre,
ni diputat, ni regidor. No detingué mai cap parcel·la
de poder. Fou tanmateix una gran autoritat, que va
fer-se obeir espontàniament i unànimement per tot un
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poble. Aquesta fou la principal raó d´ésser perseguit i
d´haver-se d´exiliar.» I en aquest sentit, l´escriptor
Josep Maria Capdevila afirmava: «La seva manera de
conspirar, de protesta o de propaganda fou l´estudi.»7

Mai no va fer política, tal com tots l´entenem (tot i
que va ser membre d´Acció Catalana), però va ser
processat per responsabilitats polítiques. Els vence-
dors i els enemics de Catalunya van considerar que,
en construir una llengua nacional per a Catalunya,
Fabra ja havia fet política, una política massa perillo-
sa pel centralisme castellanitzador que ells volien
imposar.

Pel que fa a Josep Queralt, el seu delicte i les seves
suposades responsabilitats polítiques no van ser altres
que ésser el fundador i propietari d´Edicions Proa, la
primera editorial en català del país,8 autèntica senyera
de l´esperit de supervivència i redreçament de la nostra
cultura. La llavor del que seria Proa es va sembrar en
una de les reunions semiclandestines que se celebraven
durant la dictadura de Primo de Rivera. El 1927, un
grup d´intel·lectuals i prohoms de la vida socioeconò-
mica de Badalona, entre els quals hi havia Pompeu
Fabra, Josep Queralt i Marcel·lí Antich, es van reunir i
van parlar de les accions que calia emprendre per tal de
mantenir viva la cultura catalana, enmig d´una dictadu-
ra repressora i castellanitzant; d´aquí va sortir la idea de
la creació d´una editorial i d´una escola catalana. Que-
ralt, amb l´ajut del seu amic Marcel·lí Antich, mestre de
professió i vocació, va fer seva la primera iniciativa i va
crear Edicions Proa, autèntic bressol, no tan sols de la
cultura en català, sinó de noves idees i mentalitats. En
un del seus catàlegs es parla del caràcter que volen
donar a la seva col·lecció:9 «Cap sectarisme, cap exclu-
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sivisme. Del catòlic Baring al comunista Bogdànov, del
cristià Dostoiewski al sensualisme de Proust, totes les
formes de pensament són acceptables en la nostra
col·lecció mentre siguin encarnades en una intensa i
pura obra d´art.» Doble motiu, doncs, per ésser perse-
guit i processat després de la derrota.

El dia 1 de maig de 1928 aparegué el primer títol de la
col·lecció «A tot vent«, dirigida per Josep Puig i
Ferrater (un altre expedientat per responsabilitats polí-
tiques), al qual seguirien altres sèries, com «Històries
Curtes», «El Camí», estudis econòmics i socials
(col·lecció dirigida per Andreu Nin) i «Edicions de
Luxe». En total, es van editar 135 títols des del 1928
fins al 1939, quan el final de la guerra portà a l´exili
l´equip editorial.

Josep Queralt, després de passar pels camps de refu-
giats de Sant Cebrià i Argelers, va poder traslladar-se
a Perpinyà, des d´on intentà reprendre la tasca edito-
rial de Proa, enmig de grans dificultats. D´aquesta
darrera etapa, en parla en una carta escrita a M. Muset:
«I com que ací a França m´ha calgut reprendre de zero,
doncs els feixistes m´ho destruïren tot a l´entrar a
Badalona i a Barcelona, i amén de la condemna perso-
nal, m´han robat tots els meus béns i m´han deixat
completament arruïnat; inútil dir-vos que tot m´ho tinc
que fer jo sol i que, més que una empresa comercial,
la meva continuïtat a l´exili de les edicions catalanes
és un veritable apostolat.» Sembla que el 1939, això
d´exercir d´apòstol de la cultura catalana no donava
més que disgustos. Vegem com va anar el procés per
responsabilitats polítiques contra aquests dos il·lustres
ciutadans badalonins.

L´EXPEDIENT DE RESPONSABILITATS POLÍTI-
QUES CONTRA POMPEU FABRA I JOSEP QUERALT
CLAPÉS

El 30 de gener de 1940, el Tribunal Regional de Res-
ponsabilidades Políticas, amb seu a Barcelona i juris-
dicció sobre les quatre províncies catalanes, acorda la
incoació d´expedient de responsabilitats polítiques a
Pompeu Fabra i Josep Queralt «por encontrarse com-
prendidos en la Ley de fecha 9 de febrero». Serà
l´expedient 2223 del Tribunal Regional, i el núm. 23
de 1940 del jutjat instructor núm. 3 de responsabilitats
polítiques de Barcelona. Per providència del 30 de
gener, s´ordena la remissió de la documentació perti-
nent al jutge instructor provincial de responsabilitats
polítiques i se’n dóna part al president del Tribunal
Nacional.

Entre aquesta documentació, trobem dos inventaris dels
béns i mobles intervinguts als domicilis dels acusats,
ambdós datats el 25 d´agost de 1939: «Relación Inven-
tario de los muebles y enseres intervenidos en 10 de
febrero del actual Año de la Victoria, existentes en la
casa número 24 de la calle de la Merced propiedad de
Pompeyo Fabra, que fueron depositados en el almacén
número 2 del Departamento de Recuperación del Ayun-
tamiento de esta Ciudad: cinco banquetas, siete sillo-
nes, cuatro mecedoras...»10 No diu res dels quadres de
Santiago Rusiñol que la família Fabra tenia a la casa
(algú els va confiscar?), ni de la magnífica biblioteca
del mestre, llançada per la finestra i cremada tot just
entrades les tropes franquistes a la ciutat.11 A l´inventa-
ri dels béns de Josep Queralt, dipositats al magatzem
núm. 3 de Badalona, trobem la signatura il·legible d´un
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dels responsables d´aquesta primera espoliació: la del
«Concejal-Gestor, encargado del Departamento de
Recuperación».

La primera actuació del jutge instructor Serrano Villafa-
ñe és una providència del 22 de febrer de 1940, per la
qual dóna ordre de citació als inculpats i requereix
urgentment informes a l´alcalde de Badalona, al cap
local de Falange, al cura-párroco i al Comandante del
Puesto de la Guardia Cívil. Comença a perfilar-se així
la xarxa de complicitats, amb diferents graus d´involu-
cració, que farà possible l´acció repressora dels vence-
dors: complicitat i col·laboració que no tan sols provin-
dran dels estaments oficials, sinó del mateix poble. Com
a mostra significativa, tenim la transcripció de dos testi-
monis voluntaris que declaren contra Josep Queralt
davant el jutge instructor:12

«Declaración del testigo D. José Mª Parés Estebán:

»En Barcelona, a quince de junio de 1940.

»Ante S.Sª. y de mi el Secretario comparece espontánea-
mente el testigo anotado al margen, acreditando debida-
mente su personalidad con carnet de F.E.T. y de las
J.O.N.S. núm. 42, adscrito a la Jefatura Provincial de
Badalona, manifestando deseos de deponer en el expe-
diente seguido contra el inculpado José Queral Clapés y
exhortado por S.Sª. a decir verdad y previamente jura-
mentado manifiesta: que se llama como queda dicho, de
49 años de edad, hijo de Pedro y Cesárea, de estado
casado , profesión comercio, natural de Barcelona y veci-
no de Badalona (...) manifiesta: que conoce al inculpado
desde muchísimos años, sabiendo de él que al crearse la
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Lliga Regionalista en Badalona, hace aproximada-
mente 25 años, ingresó como socio activo en la
misma, continuando cuando fue “Lliga Catalana” y
de la que se separó más tarde para crear el “Centro
de Esquerra” en cuya entidad fue uno de sus dirigen-
tes. Fue redactor del semanario regionalista “Sol
Ixent”, colaborador de l´Escombra, de tendencias
regionalistas y separatistas y este último marcada-
mente antiespañol. Durante el tiempo de la Dictadu-
ra del Excmo. Sr. General Primo de Rivera, tuvo que
huir a Francia, por haber hecho manifestaciones
separatistas y antimonárquicas. Fue gran amigo de
los hermanos Badía y Compte, teniendo la impresión
el declarante que intervino en la preparación del
atentado de las Costas del Garraf contra el tren real,
durante cuyo tiempo, también desapareció de Bada-
lona por miedo a ser detenido.

»Contribuyó en propagandas orales y escritas a la
caída de la Dictadura, persiguiendo sañudamente a
todos los elementos significados de españolismo duran-
te el Gobierno del General Berenguer.

“Intervino directamente en la recluta de individuos,
para preparar el golpe de octubre de 1934, teniendo en
su casa un depósito de armas y en la que celebraba
reuniones con elementos dirigentes separatistas. En
una de estas reuniones, acordaron detener al declaran-
te y atarlo al balcón del Ayuntamiento, de lo cual se
pudo librar por la confidencia que le facilitó el Coman-
dante del Puesto de la Guardia Civil de Badalona Sr.
Solá, y contra cuyas fuerzas, cuando se replegaban
hacia Barcelona, les prepararon una emboscada y las
tirotearon.

»Gran amigo de Macià, al que prestó colaboración en
su intento de Prats de Molló, reclutando individuos
para preparar la intentona separatista.

»El día 19 de julio de 1936, se presentaron milicia-
nos armados, por orden del Sr. Clapés, en la calle del
Templo núm. 13, domicilio del declarante, en aquel
entonces, para detenerle, no encontrándole en su
domicilio, el cual fue incendiado y saqueado al día
siguiente y que el declarante tiene indicios de que
este hecho fue ordenado por el Sr. Queral y precisa-
mente porque el sabía que desempeñaba el cargo de
Jefe de las J.O.N.S. de Badalona; estando escondido
el declarante lo vio entrar en la finca del Sr. Ventós
en la calle de Busquets nº 31 y en un auto de la Gene-
ralitat, cuyo vehículo ostentaba la inscripción “Poli-
cía de Control” y aquella misma tarde fue volada la
caja de caudales del Sr. Ventós, siendo de suponer
que lo hizo el Sr. Queral, porque había sido adminis-
trador de dicho señor y sabía precisamente en donde
estaba escondida la caja de caudales que no pudie-
ron encontrar los que saquearon la finca. Esto suce-
dió el día 21 de julio de 1936 a las 4 de la tarde apro-
ximadamente.

»Fue fundador y director de “Edicions Proa” de ten-
dencias comunistas-separatistas, la cual editaba las
obras en catalán que Andrés Nin traducía del ruso, el
cual tuvo en su casa al referido Nin, facilitándole hos-
pedaje y toda clase de facilidades.

»Que el declarante estuvo perseguido y escondido
hasta el 7 de febrero de 1937 en que pudo evadirse a la
España Nacional, y durante este período de la revolu-
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ción roja-separatista, sabe, por enlaces que tenía el
dicente, de Falange, que dicho Queral era uno de los
dirigentes del movimiento de los separatistas y anar-
quistas.

»Que últimamente ha de hacer constar, que a partir
de la fecha indicada no puede dar más detalles del
mentado señor y que bajo ningún concepto tiene
resentimientos personales contra el mismo, haciendo
constar los extremos expuestos con el único objeto de
facilitar la labor de la Justicia en que se engendra el
Nuevo Estado Español, y además, porque lo dicho es
la verdad.

»Que desconoce los bienes que pueda poseer dicho
inculpado, pero por referencias sabe que en Francia,
donde actualmente se halla, vive completamente desa-
hogado.

»Preguntado por S. Sª si tiene algo más que manifestar,
contesta: que participó activamente en todas las elec-
ciones que se verificaron, especialmente las del Estatu-
to de Cataluña y en las de febrero de 1936, dando míti-
nes y haciendo propaganda de toda clase en favor del
Frente Popular y del separatismo. Que no tiene más
que manifestar (...).»13

En el mateix sentit s´expressa un altre testimoni en
contra, Joaquín Munells Busquets: «(...) Convenien-
temente preguntado manifiesta: que conoce al incul-
pado José Queral Clapés desde toda la vida, sabien-
do de él que toda la vida perteneció al partido “Lliga
Regionalista”, y por si fuera poco, en 1931 organizó
en Badalona el partido “Esquerra catalana”, ale-
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gando que la Lliga era demasiado buena y compasi-
va, y que siguiendo los procedimientos de esta enti-
dad nunca se llegaría a obtener las libertades para
Cataluña. Fue presidente de este partido desde la
fecha que queda expresada hasta el año 1935 apro-
ximadamente. Que al estallar la República lo hicie-
ron Cabo del Somaten de Badalona, el que desarmó
a todos los somatenes antiguos y organizó otros nue-
vos con individuos que el conocía y de la misma ide-
ología; fue gran agitador y propagandista de las
doctrinas del Frente Popular y separatismo, y en el
6 de octubre de 1934, facilitó armas a los revoltosos
y los dirigió personalmente los dos o tres días que
duraron los sucesos. Era íntimo amigo de Andrés
Nin, anarquista extremado que vino de Rusia al
advenimiento de la República para colaborar con
los dirigentes comunistas, y al cual el susodicho
Queral, impuso como secretario del Ayuntamiento
donde lograron cometer toda clase de atropellos y
persecuciones a personas de derechas durante los
años que estuvo la República. El susodicho Andrés
Nin es escritor, y escribió unas obras comunistas que
se las publicó José Queral como editor de “Proa” y
las que distribuyó por las escuelas para encauzar el
comunismo a los niños. Que las ediciones “Proa”
estaban dirigidas por el inculpado y un tal Puig y
Ferreter que era diputado de la Generalidad y extre-
mado separatista.

»Que en 18 de julio de 1936 fue el director en Bada-
lona del movimiento separatista y más tarde fue
Secretario del Consejero de Cultura de la extinguida
Generalidad, cargo que desempeñó hasta liberada
Barcelona. Que era gran propagandista rojo-sepa-

ratista y destacado elemento del izquierdismo, sien-
do frecuentada varias veces su casa por Federica
Montseny celebrando reuniones y cosas análogas.

»Que en Badalona posee fincas de regadío y secano,
fincas que considera el declarante en un valor total de
unas treinta mil pesetas.

»Que no tiene resentimiento personal ninguno contra
dicho inculpado y que lo único que desea el declarante
es aportar datos a la Justicia para proceder en conse-
cuencia contra los responsables de las calamidades
porque atravesó nuestra Patria (...).»

Observem en ambdues declaracions que expressions
com «teniendo la impresión el declarante», «siendo
de suponer que lo hizo el señor Queral», «que desco-
noce... pero por referencias sabe que...» o «fincas
que considera el declarante en un valor de...» fan que
molt sovint aquests tipus de testimonis estiguin man-
cats d’unes certes garanties, no ja d´imparcialitat,
sinó en molts casos de credibilitat. Testimonis com
aquests són una mostra d´aquesta xarxa de complici-
tats que s´estén per la societat, en forma de col·labo-
ració, per activa o per passiva, amb el règim dels ven-
cedors, ja sigui per ressentiments personals, per
demostrar públicament l´adhesió al Movimiento o,
senzillament, per por.

El 29 de febrer de 1940, l´Ajuntament de Badalona fa
arribar al jutge instructor l´informe corresponent, sig-
nat per l´alcalde:14 «(...) practicadas las debidas ave-
riguaciones por los Agentes de mi Autoridad, resulta
que por lo que se refiere al llamado Pompeyo Fabra
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Gener, si bien no puede precisarse si estaba afiliado a
algún partido político, habíase distinguido siempre
por sus simpatías por los partidos catalanistas de
izquierdas; que su actuación en esta ciudad, lo mismo
política que social, no tuvo nunca significación algu-
na; que durante el período rojo-separatista no se le
conoció en esta localidad actuación alguna política ni
social; que no se le conocen bienes de ninguna clase,
ni a nombre suyo ni a nombre de su cónyuge; y que,
por lo que se refiere al llamado José Queralt Clapés,
se ha podido comprobar que, muchos años antes de
estallar el Glorioso Movimiento, pertenecía al parti-
do político “Izquierda Republicana de Cataluña”,
siendo uno de los más destacados dirigentes y habien-
do desempeñado, en representación de dicho partido,
diversos cargos públicos; que en las elecciones del 16
de febrero de 1936 formó parte de la candidatura del
“Frente Popular”, saliendo derrotado; que durante la
dominación roja se distinguió en sus propagandas y
actuación en favor de la misma, excitando a las
masas; que desempeñó un cargo de confianza y res-
ponsabilidad en la Consejería de Sanidad de la Gene-
ralidad de Cataluña, pasando más tarde a Valencia,
siendo nombrado Director del periódico diario que la
sindical C.N.T. publicaba en aquella ciudad; que no
se le conocen bienes de ninguna clase.
»Dios guarde siempre a España y a Vd. muchos años
(...)».

A les pàgines 26 i 35 de l´expedient trobem dos infor-
mes més, aquests de la Guàrdia Civil, Comandància
de Barcelona, Puesto de Badalona: «(...) tengo el
honor de participar a S.S. que Pompeyo Fabra, ele-
mento separatista acérrimo, desempeñó un cargo en

el Patronato de la Universidad Autónoma, hombre de
confianza de todos los individuos separatistas, autor
del Diccionario de la Lengua Catalana, en cuya
labor se distinguió, eliminando todas las palabras
que pudieran parecerse al Idioma Español. En cuan-
to a los bienes de fortuna carece de ellos, encontrán-
dose su cónyuge en iguales circunstancias.
»Dios guarde a S.S. muchos años (...)».

Pel que fa a Queralt, l´informe de la Guàrdia Civil ratifi-
ca les declaracions de l´Ajuntament i afegeix que, a més
a més, «se distinguió (...) denunciando a personas de
derechas e incitando a las masas (...). Por cuánto a los
bienes de fortuna, carece en absoluto de ello si bien en el
amillaramiento de fincas de esta Ciudad aparece a nom-
bre de Andrés Queralt padre de dicho individuo tres
mojados de fincas rústicas, y a nombre de la madre lla-
mada María Clapés, una mojada igualmente de fincas
rústicas, el primero falleció en el año 1.918 y la segunda
en 1.926, y los únicos herederos legítimos son José Que-
ralt y tres hermanos que se hallan juzgados y cumplien-
do condena por su actuación durante el periodo rojo.”»15

El 7 de març, el Tribunal Regional fa arribar al jutge
instructor un informe dels agents de policia adscrits al
propi tribunal: «Pompeyo Fabra Poch, de 72 años,
Catedrático Numerario de lengua Catalana en la
Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad,
Ingeniero Industrial, natural de Barcelona y estuvo
domiciliado en Badalona».

»Actuación: fue uno de los personajes más significa-
dos del Catalanismo, hostil a las cosas de España,
había sido Catedrático de la Escuela de Ingenieros
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de Bilbao, dejándola para volver a Barcelona y ocu-
parse de cosas del catalanismo. La Sección de Uni-
versidades del Ministerio en fecha dos de noviembre
del 37 acuerda, como Presidente de la Comisión de
Reforma de la Enseñanza Universitaria que se incor-
porase el Sr. Fabra a la Comisión Delegada de la
Junta para la Ampliación de Estudios. Fue nombrado
Presidente del Patronato de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona por Decreto de 9 de septiembre de
1937 y fue también Presidente de la Sección Filoló-
gica del Institut d´Estudis Catalans.»

El 17 de juny de 1940, arriben al jutge instructor els infor-
mes sol·licitats al cura párroco de la parròquia de Santa
Maria de Badalona; de Pompeu Fabra diu el següent: «El
Sr. Pompeyo Fabra, a quien conozco desde mucho tiem-
po, es persona a mi entender, de orden y en ninguna
manera roja. Era catalanista y pertenecía a Acción Cata-
lana. Cuales sean sus bienes lo ignoro completamente.
Dios guarde a Vd. muchos años.»

En menys consideració sembla tenir a Josep Queralt,
del qual afirma que «es persona roja y poco recomen-
dable. Ignoro del todo cuales sean sus bienes.»

Sorprenentment reduïts són els informes del Servei
d´Informació i Investigació de FET y de las JONS, nor-
malment força exhaustius i complets. Arriben al jutge
instructor el 4 d´octubre de 1940, signats pel delegat
local d´informació i investigació i pel secretari de la sec-
ció d´informes, i diuen el següent:

«En los Antecedentes Político-Sociales que obran en
esta Sección figura la siguiente ficha que le transcribo:

Pompeyo Fabra Gener,16 de 62 años, estado casado,
profesión maestro, domiciliado en Badalona, calle
Merced.
»Concepto Policiaco: enemigo al G.M.N.
»Antecedentes: dirigente de Ezquerra, propagador y
entusiasta de Estat Catalá, uniéndole muy buenas
relaciones con el funesto Presidente de la Generali-
dad Companys, durante el dominio rojo catedrático
de la Universidad de Barcelona, desconócese si tenía
bienes. Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista.»

«José Queralt Clapés, estado soltero, domiciliado en
Badalona, Avda. Martí y Pujol nº 187.
»Concepto Policiaco: enemigo al G.M.N.
»Antecedentes: afiliado a la Izquierda, cabo del Soma-
tén, después del 14 de abril instigador de registros,
persecuciones y asesinatos; la casa en que vivía era de
su propiedad, también tenía tierras de su propiedad en
esta Ciudad, antes del G.M.N. estaba en buena posición
económica (...)»

Al llarg del gener del 1941, van arribant al Jutjat Ins-
tructor els informes referents als béns i càrregues
familiars dels dos inculpats, enviats per part de
l´Ajuntament de Badalona, del cura párroco de Santa
Maria de Badalona i de la Comandància de la Guàr-
dia Civil de Barcelona (puesto de Badalona ). Tots
parlen de la fugida dels inculpats a l´estranger i que
Queralt no tenia família,17 i la de Pompeu Fabra havia
marxat amb ell.

El 28 d´abril de 1941, el Jutjat Instructor declara
conclòs l´expedient i el remet al Tribunal Regional per
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a la seva instrucció. El jutge instructor inclou, amb el
resum de les proves, els comentaris següents: «Del
resultado de las presentes actuaciones, el juez conside-
ra al inculpado [Pompeu Fabra] incurso en los aparta-

dos d), e), j), k), l) y n) del artículo 4º de la vigente Ley
de Responsabilidades Políticas, apreciando como cir-
cunstancia modificativa de responsabilidad la agra-
vante que establece el artículo 7º18 de dicha Ley.»
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Pel que fa a Josep Queralt, el jutge, a més a més, el
considera inclòs en l´apartat f) per la seva presentació
com a candidat a diputat a les eleccions de febrer del
1936.

El Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de
Barcelona dictarà sentència el 10 de maig de 1941:

«En la ciudad de Barcelona, a diez de mayo de 1941,
visto por los señores anotados al margen19 el expedien-
te de responsabilidad política incoado contra Pompeyo
Fabra Gener y otro, mayores de edad, vecinos de Bar-
celona, siendo Ponente el Vocal Propietario Magistra-
do D. Ildefonso de la Maza Fernández.

»1º. RESULTANDO probado y así se declara como
hecho grave que Pompeyo Fabra Gener, de 62 años,20

maestro, sin bienes conocidos y con la carga de esposa
y tres hijas, una de ellas anormal, tiene antecedentes
netamente separatistas, estando afiliado a Izquierda
Catalana, mantenida. Elemento intelectual destacado,
fué propagandista y divulgador de las ideas de separa-
ción de Cataluña con la Patria a que está unida, escri-
biendo el diccionario de la lengua catalana, con pro-
fundo desprecio y enemistad para España. Durante el
período rojo fué Catedrático de la Universidad y antes
tuvo un cargo en el Patronato de la misma. Huyó al
extranjero.

»2º. RESULTANDO probado y así se declara que José
Queralt Clapés, mayor de edad, sin cargas ni bienes
conocidos y en situación de rebeldía como el ante-
rior, tiene antecedentes como militante de Izquierda
Catalana, mantenida, dirigente y propagandista, que

en las elecciones de febrero de 1936, formó parte de
la candidatura frente-populista, saliendo derrotado.
Iniciado el Glorioso Movimiento Nacional incitó a
las masas a realizar registros, detenciones y saqueos
de las personas de orden y en sus bienes. Desempeñó
cargos en la Consergería [sic] de Sanidad y luego
pasó a dirigir el órgano en la Prensa de Valencia de
la sindical C.N.T. Huyó al extranjero. Hechos graves.

»1º. CONSIDERANDO: Que los hechos anteriores están
comprendidos en el art.4º de la Ley de Responsabilida-
des Políticas de 9 de febrero de 1939, apartados c), d),
e), j), k), l) y n) en cuanto al 1º y los mismos más el i)
en cuanto al 2º.

»2º. CONSIDERANDO: Que en la apreciación del hecho
concurre circunstancia modificativa de responsabili-
dad 1ª del artículo 7º en cuanto a Fabra.

»3º. CONSIDERANDO: Que la responsabilidad de los
encartados se fijará teniendo en cuenta no sólo la gra-
vedad de los hechos, sino también su situación econó-
mica y social, así como las cargas familiares que está
obligado a sostener.

»Vistos los mencionados preceptos legales y demás de
aplicación de la Ley citada.

»FALLAMOS: Que debemos declarar la responsabili-
dad política del inculpado Pompeyo Fabra Gener a
quien se le impone la multa de cinco mil pesetas,
inhabilitación absoluta perpetua y extrañamiento
perpetuo del territorio nacional, y la sanción de pér-
dida total de bienes, inhabilitación absoluta perpe-
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tua y relegación a las posesiones del Norte de Afri-
ca por quince años, en cuanto a José Queralt Cla-
pés.

»Así por esta nuestra Sentencia dictada por unanimi-
dad, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (...).»

Uns mesos abans, el desembre de 1940, el Tribunal
Regional havia donat ordre al Jutjat Civil Especial
d´obrir la corresponent peça d´inventari, per tal de
concretar quins eren els béns dels inculpats. Només
s´ha trobat l´expedient de Pompeu Fabra, sense que
hi hagi referència a Josep Queralt. El jutge civil
comença demanant informes a tots els bancs de la
província de Barcelona, a través d´un ofici enviat al
Servei Sindical de Bancs i Banquers de Barcelona:
«(...) interesa la remisión por parte de los Bancos de
esta ciudad de los saldos de cuentas corrientes,
libretas de ahorro, depósitos de valores de todas cla-
ses, etc., que puedan figurar a nombre del citado
inculpado, haciendo saber a los propios Bancos, que
todo cuanto exista quedará a disposición de este Juz-
gado Civil y a reserva del resultado del expediente
que se sigue.»

Al llarg del mes de gener de 1941, van arribant al jut-
jat civil els informes d´una allau de bancs i entitats
d´estalvi (fins a cinquanta-sis), tots ells contestant en
sentit negatiu, amb respostes de l´estil de «no apare-
ce en nuestros libros y registros cantidad ni depósito
de ninguna clase» o «En esta sucursal no aparecen
bienes de ninguna clase a favor de dicho inculpado».
El rastreig serà exhaustiu: des del Banco Popular de
los Previsores del Porvenir, passant pel Banco Urqui-

jo Catalán, The Royal Bank of Canada, Caja de Pen-
siones para la Vejez y de Ahorros fins al Banco de
España, un total de cinquanta-sis entitats envien la
informació demanada pel jutge. Igualment, se
sol·licita informació sobre possibles béns als dife-
rents registres de la propietat de Barcelona, així com
a l´Administració de Propietats i Contribució Territo-
rial; la recerca resultarà negativa.

Donats els resultats, el 15 d´octubre de 1941, el jutge
civil especial, Francisco Eyre Varela, tanca la peça
d´inventari i decreta la insolvència de l’inculpat: «(...)
no apareciendo bienes como de la propiedad del
inculpado, queda terminada esta pieza y remítase tes-
timonio al Tribunal Regional de la insolvencia del
inculpado.»

Aquest testimoni d´insolvència farà que, amb la refor-
ma de la Llei de Responsabilitats Polítiques de 1942,
l´expedient de Fabra i de Queralt (al qual hom suposa
que també van trobar insolvent) sigui revisat a poste-
riori i sobresegut per l´Audiència Provincial de Barce-
lona, que havia assumit les funcions del Tribunal
Regional després del 1942. El 15 de març de 1947,
l’Audiència comunica al Tribunal Nacional «haberse
acordado dejar sin efecto la condena impuesta a los
mencionados inculpados por encontrarse comprendi-
dos en la Ley de Responsabilidades Políticas de fecha
19 de febrero de 1942, en su artículo 8º, procediéndose
a la liberación de los bienes del mismo.» L´octubre de
1958, la Comisión Liquidadora de Responsabilidades
Políticas (Madrid) comunica a l´Audiència que, per
Decret del 6/6/58, s´ha concedit l´indult als inculpats de
la sanció econòmica pendent. Recordem que aquestes
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eren imprescriptibles i que la resta de les sancions pres-
crivien als quinze anys.

Aquesta va ser la història de la repressió econòmica
oficial contra Pompeu Fabra i Josep Queralt, a la qual
s´han d´afegir l´espoliació no oficial dels seus béns i
la persecució ideològica a què es van veure sotmesos21

com a símbols de la cultura catalana. El temps, però,
tot ho posa al seu lloc, i avui sembla que s´han fet rea-
litat les paraules d´un altre català insigne, Lluís Nico-
lau d´Olwer, escrites el 1948, arran de la mort de
Fabra: «Moltes coses han caigut a Catalunya. Ningú
no sap ni les que tornaran a alçar-se ni les que són
enrunades per sempre. El monument bastit per Pom-
peu Fabra, però, sobreviurà a totes les tempestes, tant
com visqui la nostra llengua. Envejable sort.»22

Notes:

1. El text sencer ocupa 16 pàgines al Boletín Oficial del Estado,
núm. 44, del 13 de febrer de 1939.

2. A continuació, cita tots els partits polítics afectats per la Llei, així
com «(...) todas las logias masónicas y cualesquiera otras entida-
des, agrupaciones o partidos filiales o de análoga significación a
los expresados, previa declaración oficial de hallarse, como los
anteriormente relacionados, fuera de la ley.»

3. García i Fontanet, Àngel. «Un aspecte de la repressió franquista
de postguerra: la Ley de Responsabilidades Políticas»; les xifres i
dades provenen del fons del Tribunal Nacional de Responsabilitats
Polítiques, dipositat a l´Arxiu General de l´Administració (Secció
de Presidència, caixa 4.022).

4. Mir, Conxita i altres. Repressió econòmica i Franquisme: l´actua-
ció del Tribunal de RRPP a la província de Lleida. Barcelona:
Publicacions de l´Abadia de Montserrat, 1997.

5. Piñol, Rosa Maria. Pompeu Fabra, el meu pare. Records perso-
nals de Carola Fabra. Barcelona: Ed. La Campana, 1991.

6. Mir, Jordi. Memòria de Pompeu Fabra. 50 testimonis contempo-
ranis. Barcelona: Ed. Proa, 1998.

7. Ibidem.

8. Amb permís d´Edicions Catalònia i, uns anys després, de les Edi-
cions Rosa dels Vents.

9. Manent, Albert. “Antecedents i història d´una aventura cultural”. A
50 anys. Edicions Proa: 1928-1978. Barcelona: Edicions Proa, 1978.

10. Expedient de Responsabilitats Polítiques contra Pompeu Fabra i
Josep Queralt. Núm. 2.223 del Tribunal Regional i núm. 23 de 1940
del Jutjat Instructor Provincial núm. 3 de Responsabilitats Políti-
ques de Barcelona, p. 2.

11. D´aquest fet en parlen la seva filla Carola i el seu biògraf i amic,
Josep Miracle.

12. Totes les transcripcions d´informes, testimoniatges i altra docu-
mentació de l´expedient de RRPP són literals, i s’ha respectat el
peculiar ús del llenguatge i del vocabulari, sovint amb errades de
morfosintaxi i d´ortografia, però que reflecteix l´estatus cultural
de bona part del personal que intervingué en els processos. A més,
es pot observar la configuració d´un tipus de llenguatge de la
repressió, sorgit de l´articulació d´uns codis comuns per part dels
denunciants, que els serveixen per fer una reafirmació constant de
la seva condició de guanyadors, accentuant així la percepció de
derrota individual i col·lectiva dels expedientats.

13. Op. cit., p. 16 i 17.

14. Ibidem, p. 25.

15. Les tres germanes de Queralt, Josefa, Montserrat i Concepció,
van ser condemnades pel Consell de Guerra Permanent núm. 1 de
Catalunya a la pena de reclusió perpètua per un suposat delicte de
rebel·lió militar, en un sumaríssim d´urgència fallat el 21 de març de
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1939. Se les va acusar de ser «extremistas destacadas en la locali-
dad; propagadoras de las ideas separatistas, eran afiliadas a la
Ezquerra Republicana de Cataluña; intervienen en los sucesos
revolucionarios del año 34, y en su casa fué punto de reunión de los
mas destacados cabecillas rojos de la localidad, entre los cuales se
contaba un hermano de las procesadas, hoy huido, dedicandose
estas a la confección de los brazaletes que llevaban los milicianos
rojos. En las elecciones del 36 no solamente hicieron gran propa-
ganda de sus ideas disolventes sino que se dedicaban a impedir la
libre emisión del sufragio a aquellas personas tildadas como de
orden; poco antes de la iniciación de nuestro Movimiento en casa
de las procesadas se celebró una reunión y a ella asistieron, ade-
más de estas y su ya mentado hermano, otros elementos extremistas
tales como Puig y Ferreter y la que mas tarde fue Ministro de Sani-
dad del Gobierno rojo de Cataluña, Federica Montseny; durante el
predominio marxista estaban incondicionalmente las procesadas a
favor de la causa proletaria, denunciando y persiguiendo a las per-
sonas de orden y colaborando en todo momento con los jerifaltes
rojos de la localidad, especialmente su ya citado hermano» (testi-
moni de la sentència dictada pel consell de guerra, dins l´expedient
de RRPP). A resultes d´haver estat condemnades per la justícia mili-
tar, els van incoar un expedient per responsabilitats polítiques, ence-
tat el novembre de 1939, amb el núm. 1.560 del Tribunal Regional
de Responsabilitats Polítiques de Barcelona i 687 del Jutjat Instruc-
tor; després de quasi sis anys, la Comissió Liquidadora de Respon-
sabilitats Polítiques va dictar el sobreseïment el 25 de juny de 1945,
per trobar-se les inculpades compreses en l´article 8º de la Llei de
19 de febrer de 1942 (reforma de la de 9 de febrer de 1939), el qual
estableix el sobreseïment de la causa per a aquells inculpats consi-
derats insolvents.

16. Com veiem, la confusió dels informants respecte al segon cog-
nom del mestre Fabra és constant, ja que sovint posen Gener en lloc
de Poch; és probable que el relacionin amb Pompeu Gener, col·labo-
rador de la revista L´Avenç, anomenat Peius pels seus amics i fami-
liars: tots dos eren intel·lectuals, catalanistes i es deien Pompeu,
doncs apa, som-hi, que deu ser el mateix, devien pensar els desin-
formats informants.

17. La qual cosa no era veritat: va marxar a l´exili amb la seva dona,
Antonieta; només el rector de la parròquia sembla estar una mica

més informat al respecte: «(...) sus tres hermanas están recluídas en
una prisión de las Corts y uno de sus sobrinos se supone que está
en Francia (el otro falleció).»

18. «Se tendrá en cuenta para agravar la responsabilidad del incul-
pado su consideración social, cultural, administrativa o política
cuando por ella pueda ser estimado como elemento director o pres-
tigioso en la vida nacional, provincial o local, dentro de su respec-
tiva actividad.»

19. Els magistrats Manuel de la Prada Sedas, Ildefonso de la Maza
Fernández i Joaquín Vivó Soler.

20. Una inexactitud més de les moltes que conté l´expedient: Fabra
tenia 73 anys el maig del 1941, i no 62. Més endavant afirma que
una de les filles del Mestre era anormal; hom suposa que es deu
referir a la precària salut de la seva filla mitjana, Teresa, la qual va
morir als 39 anys a Montpeller, víctima d´un càncer.

21. Com una mostra d´aquesta, tenim l´allau d´infàmies escrites per
Miguel Utrillo en un article publicat el 22 d´agost de 1939 a Soli-
daridad Nacional amb el títol de «Fantasmones rojos. Un gran vivi-
dor del catalanismo. “Mestre” Pompeyo Fabra».

22. Morts a l´exili, vivents en la Història. Ginebra: Edicions del
Patronat de Cultura Catalana Popular, 1962.
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EL MESTRE PICH SANTASUSANA
(1911-1999)

Joan Pich Santasusana va néixer al barri de
Sant Andreu de Barcelona el 23 d’octubre de 1911.
Tant ell com la seva germana Antònia –que també es
dedicaria professionalment a la música com a violi-
nista i pianista– es van iniciar en els estudis musicals
al costat de la seva mare, Sofia Santasusana, mestra de
professió. Joan Pich tenia 3 anys quan va començar
aquesta formació en l’àmbit familiar, i a l’edat de 8
anys ingressà a l’Escola Municipal de Música de Bar-
celona –actual Conservatori Superior de Música– des-
prés de superar un examen de nivell que el situà en el
tercer curs. En aquest centre cursà estudis de solfeig i
teoria amb Frederic Alonso, violoncel amb Josep
Soler i posteriorment harmonia, contrapunt, fuga i
composició amb el mestre Enric Morera. Als 11 anys
havia acabat solfeig i als 15 violoncel, l’instrument
que més li agradà.

Amb 15 anys ingressà com a violoncel·lista a l’Orques-
tra de Pau Casals, de la qual fou el músic més jove. I als
17 anys va fer una llarga gira per Europa i Amèrica.

El 1930 fou nomenat director de la Banda de Música
de l’Associació Musical del Districte IX, a Sant
Andreu. Sota la seva direcció se celebraren 50 con-
certs, entre els quals volem destacar, per l’interès que
despertà, el festival dedicat a Wagner, en el qual par-
ticiparen figures de gran prestigi internacional, com

MARGARIDA ABRAS, MONTSERRAT CARRERAS
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Joan Pich Santasusana amb Pau Casals, en una imatge dels anys
trenta. Fotografia cedida per la Sra. Maria Escrihuela, Vda. de Pich

Santasusana.



El 1936 va estar subvencionat per la Generalitat repu-
blicana per assistir, a Ginebra, a un curs internacional
de direcció d’orquestra amb Hermann Scherchen. En
aquest curs obtingué el primer premi entre onze con-
cursants de diversos països europeus per la seva tasca al
front de l’Orquestra Simfònica de Ginebra. En el decurs
de la guerra va tornar a Barcelona, i el 1937 passà a
dirigir l’Orquestra Simfònica de Ràdio Associació de
Catalunya.

Acabat el conflicte bèl·lic, igual que tanta altra gent,
Pich Santasusana va haver d’adaptar-se a una situació
política i cultural nova. Les associacions on ell havia
treballat tants anys havien estat clausurades, i si volia
continuar la seva carrera, havia d’emmotllar-se a les
exigències del nou règim.

De la seva activitat professional de postguerra, des-
taquem que va dirigir l’Orquestra Simfònica de Bar-
celona el 1941; entre el 1945 i el 1948 va dirigir la
Filarmónica de Las Palmas i l’Academia de Música
de la Sociedad Filarmónica de la mateixa ciutat; i
entre el 1948 i el 1950 va ser director de l’Orquesta
Sinfónica de Radio Nacional de España. També
durant la primera meitat dels anys quaranta es va fer
càrrec dels festivals de ballet, celebrats, entre altres
llocs, a Barcelona i Madrid. Cal esmentar, igual-
ment, la seva participació en els festivals Beethoven
de Barcelona i Palma de Mallorca, el 1945. En
aquesta darrera ciutat, el 1950, va obtenir un gran
èxit en la direcció de l’Orquestra Simfònica de
Palma de Mallorca, amb Narciso Yepes com a solis-
ta, en l’estrena del concert de guitarra de Salvador
Bacarisse.
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J. Lamote de Grignon, Enric Morera i Blanca Selva.
Després de la mort del mestre Martí Milà, Pich San-
tasusana també va dirigir l’Orquestra Simfònica de
l’Associació Musical del Districte IX.

El 1933 passà a dirigir l’Orfeó L’Eco de Catalunya del
barri de Sant Andreu de Barcelona. I el mateix any
també fou nomenat director de l’Institut Orquestral de
l’Associació Obrera de Concerts. Aquesta entitat, fun-
dada per Pau Casals el 1925 i dissolta el 1939, estava
integrada per 80 instrumentistes. Les audicions, que
rebien el nom de concerts-míting, eren de caràcter gra-
tuït i anaven dirigides a la classe obrera. En aquests
actes hi participaven un gran nombre d’oients que
omplien els teatres de barri de Barcelona, Sabadell,
Mataró, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat..., i també el
departament de bales de cotó de la fàbrica Fabra i Coats.
El 1934 l’Associació Obrera de Concerts creà els Estu-
dis Musicals Blanca Selva, dirigits per Joan Pich Santa-
susana. Aquesta iniciativa tenia per objectiu fomentar la
formació musical de les classes menys afavorides. Així
mateix, el 1934 el mestre Pich Santasusana guanyà per
concurs-oposició la plaça de professor d’Educació
Musical de l’Ajuntament de Barcelona.

Per la seva labor al front de l’associació Obrera, Pich
Santasusana, el 6 de maig de 1934, en el decurs d’un
acte celebrat a casa de Pau Casals, va rebre de mans
del mestre una batuta honorífica en nom de l’Asso-
ciació Obrera de Concerts. En el moment del lliura-
ment, Pau Casals pronuncià unes paraules d’elogi
vers el jove director: «Aquesta batuta no podia anar a
millors mans. Espero molt d’aquests braços i d’a-
questa batuta».
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Una escena de la pel·lícula Concierto Mágico. En primer terme, el pianista Leopoldo Querol. En segon terme, d’esquerra a dreta: José M.
Rodero, Elvira Quintilla, Ramón de Larrocha, J. Pich Santasusana i Mercedes Monterrey. Fotografia cedida per la Sra. Maria Escrihuela,

Vda. de Pich Santasusana.



Mentrestant ja havia iniciat la seva vinculació amb Bada-
lona, ja que el 1942, poc abans que nasqués el seu fill,
s’instal·là a la ciutat amb la seva dona, la poetessa i locu-
tora badalonina Maria Escrihuela, amb qui s’havia casat
el 1941. Amb el pas del temps, el mestre Pich Santasusa-
na es convertiria en un personatge actiu dins la vida cul-
tural de Badalona, i molt especialment en el camp musi-
cal. Això va ser possible, en bona part, pel fet que es va
poder establir professionalment a Barcelona des del 1950,
ja que el novembre va obtenir per concurs-oposició el
càrrec de catedràtic d’harmonia i contrapunt al futur Con-
servatori Superior de Música de Barcelona, aleshores
Escola Municipal. El 1953 passava a ser-ne el subdirector
i, a partir del 1967, director, càrrec que va guanyar per
mèrits de concurs i que va mantenir fins al 1976, en què
es va jubilar. La vessant pedagògica del mestre Pich San-
tasusana també el va portar a escriure una Enciclopèdia

de la Música, de la qual es van exhaurir dues edicions, i
que va ser molt utilitzada com a llibre de text en els con-
servatoris d’Espanya i d’Amèrica del Sud.

En paral·lel a l’activitat docent, el 1956 va ingressar al
Cuerpo Nacional de Directores de Bandas de Música
Civiles, després de superar unes proves duríssimes en les
quals va obtenir el número 1. Els brillants resultats acon-
seguits el van fer mereixedor de les qualificacions més
elevades i de la felicitació pública del Jurat i, a més, per
l’exercici de direcció amb la Banda Municipal de Madrid,
va obtenir, per unanimitat, el Premi Nacional de Bandes
de Música «Román García Sanz», que s’atorgava per pri-
mera vegada. Aquell mateix 1956 celebraria les noces de
plata com a director d’orquestra amb un concert de gran
ressò, celebrat el 4 de novembre al Palau de la Música.
Amb un programa dedicat a Beethoven, es va fer càrrec
de dirigir l’Orquestra Simfònica de Barcelona, i va comp-
tar amb la participació de la pianista Sofia Puche. L’any
següent va guanyar per concurs-oposició la plaça de
director de la Banda Municipal de Barcelona, treball que
va deixar el 1967 quan, com hem vist, fou nomenat direc-
tor del Conservatori.

Un fet molt anecdòtic i poc conegut, que resulta curiós
de comentar, és que al principi dels anys cinquanta el
mestre Pich Santasusana va intervenir en una pel·lícula
de ficció, Concierto Mágico, que a Badalona va ser
estrenada al cinema Victòria, el 1954. Rafael J. Salvia
era el director i guionista d’aquesta pel·lícula, protago-
nitzada per un jove José María Rodero, i amb el mestre
interpretant el seu propi paper: el del director d’orques-
tra Joan Pich Santasusana. La música va ser composta
per Ricard Lamote de Grignon.
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El mestre Pich Santasusana dirigint un concert a les Termes del
Museu, el 6 de desembre del 1957, dia en què es van inaugurar.
Fotografia: Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons Municipal.



Va ser també a partir dels anys cinquanta que va inter-
venir de forma més activa en la vida cultural de Bada-
lona. Així, cal destacar les seves habituals col·labora-
cions amb l’Orquestra de Cambra de Badalona, que
organitzava vetllades en les quals Pich Santasusana
participava de vegades com a conferenciant. També va
formar part del govern municipal, al qual es va integrar
a requeriment de l’alcalde Santiago March. Va entrar-
hi com a regidor el 1955 i va ser ponent de Cultura
entre aquest any i el 1958, encara que va continuar al
consistori fins al 1961. Entre les tasques que va desen-
volupar, cal destacar la seva contribució a la creació
del Museu, que es va començar a construir el 1955.
Precisament, pel seu càrrec de regidor de Cultura, va
ocupar la presidència de la primera Junta Directiva
d’aquesta institució, que ell sempre va apreciar de
forma molt especial.

Finalment, encara que ens podríem estendre molt més
en parlar de les aportacions del mestre a la seva ciutat
d’adopció, esmentarem tan sols la seva labor al capda-
vant del que és actualment el Conservatori Professional
de Música de Badalona. El 1966, a petició de l’Ajunta-
ment, es va fer càrrec de dirigir el que llavors era l’Es-
cola Municipal de Música, que tenia molt pocs alumnes
i estava en franca decadència, i a partir d’aquest
moment el centre va començar a millorar tant en els
aspectes quantitatius com qualitatius. El 1975 va obte-
nir permís perquè els alumnes es poguessin examinar a
Badalona amb professors del Conservatori de Barcelo-
na, i les seves gestions van ser decisives per aconseguir
que l’escola es convertís en el Conservatori Professio-
nal que és avui dia, cosa que succeí el 1980, un any
abans de la seva jubilació.
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Una imatge de Joan Pich Santasusana, als anys vuitanta. Fotografia
cedida per la Sra. Maria Escrihuela, Vda. de Pich Santasusana.



Gràcies al prestigi de què gaudia, Pich Santasusana va ser
membre de diversos jurats internacionals de música, tant
al país com a l’estranger. També es féu mereixedor de
nombrosos homenatges, i en destacarem alguns correspo-
nents a moments ben diferents de la seva dilatada carrera.
El 1958 l’Orfeó L’Eco de Catalunya va organitzar una jor-
nada musical en honor seu, que va tenir lloc a Sant
Andreu, i va comptar amb la participació d’entitats de
Badalona i Barcelona. El mateix Orfeó, conjuntament
amb l’Orfeó Badaloní i la Banda Municipal de Barcelona,
aleshores dirigida pel mestre, es va fer càrrec de les actua-
cions. El 1975 l’Ajuntament de Badalona va promoure
una celebració amb motiu de l’ingrés de Pich Santasusana
com a membre de l’Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, que va obtenir molt de ressò. L’activitat central de
la festa, que es va cloure amb un sopar, va consistir en un
concert al Museu, en el qual van actuar la mezzosoprano
Rosa M. Ysas i el tenor Josep M. Pla, acompanyats pel
pianista Manuel García Morante. El 1981, quan va jubilar-
se del Conservatori de Badalona, va ser novament home-
natjat: el consistori el va nomenar Membre d’Honor del
Patronat de Música de la ciutat, i li va dedicar un concert
a càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Acadèmia Leoš

Janácěk, de Brno, i l’Orquestra de Sabadell. Finalment, el
1991 l’Ajuntament va prendre l’acord de dedicar-li un
carrer a la zona de Montigalà, en un sector reservat a per-
petuar la memòria de personatges badalonins destacats.

D’altra banda, la mort del mestre, ocorreguda el 9 de
juliol del 1999, ha donat peu a nous actes d’homenatge,
com el que el 22 de setembre li va retre l’Acadèmia de
Belles Arts de Sant Jordi –de la qual era membre des
del 1993–, o el que l’Ajuntament de Badalona, conjun-
tament amb les entitats de la ciutat, organitzarà el 21 de
desembre al Teatre Zorrilla.

Queda per a la posteritat el llegat del mestre Pich San-
susana, que inclou alguns enregistraments i moltes
composicions. En la faceta de compositor, que va ini-
ciar de molt jove, va manifestar una especial predilec-
ció pel lied, «el tema musical més bonic»1 segons les
seves pròpies paraules. També és autor de sardanes i
d’obres per a orquestra, banda, quartet de vent, violí,
violoncel, veu i conjunt coral. A continuació fem una
relació de les seves obres, extreta del llibre 68 compo-
sitors catalans.2
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OBRES DE J. PICH SANTASUSANA

Solo

Silfo (1962). Flauta. Estrena: Düsseldorf 1963 (J. Andreu).

Preludi 78 (1978). Piano. Estrena: Vilanova i la Geltrú 1979
(L. Maffiotte). Ed. Boileau.

Tema amb variacions núm. 2 (1979). Piano. Estrena: Grano-
llers 1980 (L. Maffiotte).

Adagio i allegro (1981). Piano. Estrena: Barcelona 17/4/82
(M. Carbonell).

Jugant amb un tema popular català (1985). Clavicèmbal.
Estrena: Barcelona 1985 (M. Ribera).

Música de cambra

Tres notes (1983). Violoncel, Piano. Estrena: Barcelona 1983
(P. Busquets, J. Massià).

Dos duos (1985). 2 Violoncels.

Arioso (1941). Violí, Piano. Estrena: Barcelona 1943 (J.
Alós, A. Pich).

Íntima (1954). Violí, Piano. Estrena: Badalona 1957 (J. Trot-
ta, A. Pich).

Glosa al arrorró canario (1948). Violí o Violoncel, Piano.
Estrena: Badalona 1977 (L. Ara, Tordesillas). Ed. Quiro-
ga.

Tema amb variacions núm 1. Homenatge a Bartók (1977). 2
Violins. Estrena: Madrid 1978 (P. Koltiarskaya, F. Comesa-
ña) (Enregistrament Radio Nacional Madrid).

Scherzo per a quartet de fusta (1934). Flauta, Clarinet, 2
Fagots.

Plany (1934). Violí, Piano; també Violí, Orquestra de Corda.
Estrena: Barcelona 1935 (E. Coëmans, I. Martí Colín).

Melodia (1956). Violí, Piano. Estrena: Madrid 1949 (J. Fer-
nández, J. Bernal).

Vocal

Esplai (1926). Text: Ignasi Iglésias. Soprano, Piano. Estrena:
Barcelona 1935 (P. Gibert, J. Tomàs).

Tres roses (1930). Text: S. Solà. Soprano, Piano. Estrena:
Barcelona 1935 (M.C. Aimat, P. Vallribera).

Cançó del matí (1935). Text: M. Faura. Soprano, Piano;
també Veu i Orquestra de Corda. Estrena: Barcelona 1938
(M. Plantada, M. Campmany).

Cançó del moliner (1934). Text: E. Graells. Soprano, Piano;
també Veu i Orquestra de Corda. Estrena: Barcelona 1954
(E. Tarrés, M.T. Balcells).

A la Verge (1930). Text: J. Verdaguer. Soprano, Piano. Estre-
na: Barcelona 1930 (A. Pera, J. Camarasa).

Cançó d’un desig frustrat (1933). Text: J. Arús. Soprano,
Piano. Estrena: Barcelona 1935 (M. Plantada, E. Garreta).

Mentidera enjogassada (1940). Text: E. Saleta. Soprano,
Piano; també Veu i Orquestra. Estrena: Barcelona 1942 (M.
Madurell, A. Pich).

Canta la serva (1937). Text: R. Vinyes. Soprano, Piano;
també Veu, Orquestra de Corda. Estrena: Barcelona 1938
(M. Plantada, M. Campmany).

Nova cançó de Magalí (1940). Text: J. Arús. Soprano, Piano;
també Veu i Orquestra. Estrena: Barcelona 1941 (C. Gom-
bau, R. Gálvez).



Potser sí! (1937). Text: S. Solà. Tenor, Piano. Estrena: Bada-
lona 1945 (G. Renom, R. Mir).

Si jo fos poeta (1930). Text: J. Pich. Soprano, Piano. Estrena:
Barcelona 1934 (C. Gombau, I. Martí Colin).

Andaluza (1939). Text: M. Hernández. Soprano, Piano;
també Veu i Orquestra. Estrena: Badalona 1940 (A. Rosado,
F. Ramírez).

Albada (1936). Text: J. Pich. Soprano, Piano; també Veu,
Orquestra de Corda. Estrena: Barcelona 1938 (M. Madurell,
A. Pich).

Ral ralet (1937). Text: J. Carner. Soprano, Piano; també Veu i
Orquestra. Estrena: Barcelona 1938 (M. Plantada, A. Garreta).

La nit vivent (1936). Text: J. Arús. Soprano, Piano; també
Veu i Orquestra de Corda.

Cançó de bressol (1942). Text: M. Escrihuela. Soprano,
Piano; també Veu i Orquestra. Estrena: Barcelona 1944 (M.T.
Fius, A. Pich).

Maternitat (1937). Text: J. Arús. Soprano, Piano. Estrena:
Barcelona 1953 (E. Tarrés, M.R. Alcaraz).

Sensació de febrer (1937). Text: J. Arús. Soprano, Piano.
Estrena: Barcelona 1938 (P. Rufí, E. Garreta).

Nocturn mariner (1946). Text: M. Escrihuela. Soprano,
Piano; també Veu, Orquestra. Estrena: Barcelona 1948 (M.T.
Fius, A. Pich).

Neu (1937). Text: J. Arús. Soprano, Piano. Estrena: Barcelo-
na 1938 (P. Rufí, E. Garreta).

Nocturn aranès (1939). Text popular aranès. Soprano, Piano.

Déu vos Salve Maria... deies (1975). Text: T. Roig i Llop.
Soprano, Piano; també Veu i Orquestra de Corda (versió M.

Oltra). Estrena: Barcelona 1976 (G. Renom, J. Pich).

Cercles màgics (1973). Text: M. Escrihuela. Soprano, Piano
Estrena: Barcelona 17/4/83 (M.C. Bustamante, M. García
Morante).

La mare i el mar (1943). Text: J. Arús. Soprano, Piano i
també Veu, Orquestra. Estrena: Badalona 1954 (A.M. Roca,
C. Callao).

Del meu ventall (1978). Text: M. Font. Soprano, Piano.
Estrena: Madrid 1979 (M.C. Bustamante, A. Soler).

6 canciones hispánicas (1968):

–«Cantigas Gallegas» (1966). Ed. Clivis.

–«Cantigas de vellas» (1966). Text: Valle-Inclán. Soprano,
Piano. Estrena: Pontevedra 1967 (D. Caba, A.M. Gorostia-
ga). Ed. Clivis.

–«Ilusión del frío» (1944). Soprano, Piano; també Veu,
Orquestra de Corda. Text: R.J. Salvia. Estrena: Badalona
18/11/74 (V. de los Ángeles, M. Zanetti). Ed. Clivis.

–«Romancillo quebrado» (1945). Text: R.J. Salvia. Soprano,
Piano; també Veu, Orquestra. Estrena: Barcelona 1953 (R.
Barbany, M. Alonso). Ed. Clivis.

–«Cançó a l’amiga» (1936). Text: E. Saleta. Soprano, Piano;
també Veu, Orquestra de Corda. Estrena: Barcelona 1939 (M.
Madurell, A. Pich). Ed. Clivis.

–«Les cireres» (1946). Text: F. Alfonso Orfila. Soprano,
Piano. Estrena: Barcelona 1946 (C. Alfonso, A. Pich). Ed.
Clivis.

El viento de las montañas (1939). Text: R.J. Salvia. Soprano,
Piano. Estrena: Barcelona 1939 (M. Madurell, A. Pich).

La nieve cubre el tejado (1939). Text: R.J. Salvia. Soprano,

80



81

Piano. Estrena: Barcelona 1939 (M. Madurell, A. Pich).

Misiva luminosa (1939). Text: R.J. Salvia. Soprano, Piano;
també Veu, Orquestra. Estrena: Las Palmas de Gran Canaria
1947 (S. Morales, J. Pich).

La vela blanca (1981). Text: M. Escrihuela. Cor Mixt.

Mar endins hi ha una cançó (1976). Text: M. Escrihuela. Cor
Mixt. Estrena: Barcelona 1981 (Orfeó Gracienc; dir.: A.
Pérez Simó).

La Rambla de les Flors (1974). Text: R. Buhigas. Cor Mixt.
Estrena: Esplugues 1973 (Orfeó Enric Morera; dir.: A. Coll).
Ed. Clivis.

Himne de la Unió (1978). Text: J. Gual Lloberas. Cor, Piano
Estrena: Badalona 1978 (E. Martells, Orfeó Badaloní; dir.: J.
Guillén).

Himne del Club de Lleons de Barcelona (1970). Text: J. Jura-
do Morales. Baríton, Cor, Piano. Estrena: Barcelona 1970 (F.
Chico, A.M. Pinto).

Aquarel·la (1973). Text: M. Escrihuela. Cor d’homes.
Estrena: Sant Just Desvern 1973 (Cor Pom de Flors; dir.: A.
Coll).

Cant a Pompeu Fabra (1986). Text: J. Casellas. Cor Mixt.
Estrena: Badalona 1986 (Coral Badalonense; dir.: A. Escalada).

Orquestra

De la nostra vida (1935). Quadre Simfònic. Estrena: Enregis-
trat a Ràdio Ginebra (Orquestra Simfònica de Ginebra).

Glosa al arrorró canario (1948). Violoncel, Orquestra. Estrena:
Las Palmas 1948 (J. Pich, Orquesta Filarmónica de Las Palmas;
dir.: L. Prieto).

Trista (1940). Violoncel, Orquestra de Corda. Estrena: Bar-

Partitura de Canta la Serva, obra del mestre Pich Santasusana, que
pertany al fons de l’Orquestra de Cambra de Badalona, conservat a

l’Arxiu Històric Ciutat de Badalona.



celona 1981 (P. Busquets, Orquestra Joan Massià; dir.: J.
Pich).

Andante cantabile (1937). Violí, Orquestra de Corda. Estre-
na: 1937 (E. Bocquet i Orquestra Ràdio Associació de Cata-
lunya; dir.: J. Pich).

Melodia (1957). Violoncel, Orquestra de Corda. Estrena:
Badalona 1958 (J. Trotta, Orquestra Solistes de Barcelona;
dir.: D. Ponsa).

Adagi (1944). Oboè, Orquestra de Corda. Estrena: Badalona
1957 (D. Segú, Orquestra Solistes de Barcelona; dir.: D.
Ponsa).

12 sardanes per a cobla:

–«Sant Jeroni de la Murtra» (1975). Estrena: Cobles de Bar-
celona, Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona. Ed.: Farreny.

–«La Farella de Llançà» (1978). Estrena: Barcelona 1978.
(Cobla Conservatori).

–”La Font de la Matraca” (1981). Estrena: Sort 1981 (Cobla
Tàrrega).

–«Mestraló d’estiu» (1979).

–«Tot segant» (1980).

–«El petit Jordi» (1980). Ed.: Farreny.

–«La Vall del Gés» (1980).

–«Els Plans de Boabi» (1980).

–«La Creu de l’Arc» (1981).

–«Joan Antoni» (1980).

–«L’arbre de Llançà» (1982).
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–«La sardana de la joventut» (1982, Homenatge a Picasso).

Des del Puigsacalm (1986). Sardana. Estrena: Olot 1986
(Cobla La Principal de la Bisbal).

Ofrena a Olot (1986). Sardana.

Nostres illes (1934). Estrena: Barcelona 1938 (Cobla Barce-
lona). Estrena: versió banda, 1937 (Banda Militar d’Engi-
nyers; dir.: J.M. Roma).

Vocal i orquestra

Ternari (1985). Cor Mixt, Cobla. Estrena: Barcelona 1986
(Orfeó Gracienc, Orfeó de Sants, Cobla Ciutat de Barcelona;
dir.: J. Pich).

Discografia

La Rambla de les Flors (Orfeó Enric Morera; dir.: A. Coll).
HISPAVOX HHS 11.325 LS. HHS 11-246

Sant Jeroni de la Murtra (Cobla Ciutat de Barcelona; dir.: S.
Elias). QUALITY DQ 2000. BELTER

La Farella de Llançà, Tot segant, Mestraló d’Estiu, El petit
Jordi. BELTER.

Notes:

1. Revista de Badalona. Extra Estiu 1985.

2. 68 compositors catalans. Barcelona: Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, 1989. La data d’estrena de l’obra Ilu-
sión del frío ha estat corregida, ja que hi consta 1975, però es va
estrenar el 18 de novembre de 1974 en el marc de la celebració del
Cinquantenari de l’Associació d’Antics Alumnes Maristes.



L’HABITATGE POPULAR: ELS
POLÍGONS D’INICIATIVA PÚBLICA1

L’habitatge ha jugat un paper fonamen-
tal en el desenvolupament de les ciutats i en la forma-
ció dels seus teixits. L’important creixement urbà de la
ciutat al llarg de l’últim segle ha estat vinculat al desen-
volupament de teixits eminentment residencials, on el
procés de construcció urbana i el paper dels agents que
hi intervenen és tan important com la definició geomè-
trica i física dels seus components.

A Badalona són identificables les diverses formes de
creixement: l’eixample, els teixits d’autoconstrucció,
les urbanitzacions en ciutat jardí, els polígons d’habi-
tatge massiu, etc. Dues d’elles tenen especial rellevàn-
cia, des del punt de vista de l’habitatge popular: els
polígons d’habitatge massiu i els barris d’autoconstruc-
ció. Ens ocuparem, avui, dels polígons, partint del fet
que es tracta d’una forma construïda basada essencial-
ment en el projecte i que incorpora molts dels elements
fonamentals (racionalitat, eficiència, salubritat, etc.) de
la modernitat en la forma urbana, amb independència
de la seva qualitat intrínseca o, fins i tot, de la prema-
tura obsolescència d’alguns d’ells.

La història dels polígons d’habitatge social i dels
barris d’autoconstrucció, coincidents en el mateix
període de temps (període comprès entre la postguerra
i els anys setanta), el seu desenvolupament, i la seva
finalitat, destinada a l’eradicació del barraquisme i a

l’allotjament de classes populars i immigrants, no és
un episodi brillant, però sí que forma part de la iden-
titat d’una part important de població o, almenys, dels
seus orígens. D’altra banda, és una resposta al proble-
ma de l’habitatge2 des de la perspectiva dels poders
públics, mitjançant la producció d’importants quanti-
tats d’habitatge a fi de facilitar-ne l’accés a àmplies
capes de població socialment vulnerables.

És una història avui superada, en el sentit que aquests
processos avui ja no es produeixen. L’herència deixa-
da i la forma de desenvolupar-se ha condicionat l’e-
volució d’aquests teixits i les tècniques d’intervenció
sobre aquests mateixos teixits, i fins i tot, ens atrevirí-
em a afirmar, les polítiques públiques d’habitatge dels
últims vint-i-cinc anys.

Les formes estructurals de creixement urbà, desenvolu-
pades des del punt de vista teòric als anys setanta,
posen l’èmfasi en la identificació dels teixits a partir del
procés amb el qual es construeixen, com a condicionant
programàtic per a la seva definició. D’aquests, en
depèn en bona mesura la identitat de la ciutat, però
també la identificació pels habitants de les parts que la
componen.

Des d’un altre punt de vista, més operatiu i d’actuali-
tat, les formes amb què es construeixen els teixits con-

FRANCESC PEREMIQUEL LLUCH
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dicionen els processos de possible o necessària trans-
formació, així com el paper dels agents que hi inter-
venen. Així, les formes de construcció fragmentàries,
dilatades en el temps, amb unitats petites… ofereixen
més possibilitat de substitució, i més dificultat per
modificar, en canvi, el model estructural d’organitza-
ció. Conjunts més unitaris, al contrari, permeten i
obliguen a plantejar processos de transformació més
globals, en els quals, sovint, aquesta transformació és
equivalent a la producció de ciutat nova.

La transformació d’algunes d’aquestes peces, però,
suposa la pèrdua dels elements característics, de la seva
imatge i la seva estructura, i per tant, d’alguns paràme-
tres de la seva identitat.

En el moment en què s’està procedint a la substitució
d’una bona part (900 habitatges) del més important i sig-
nificatiu dels polígons, el barri de Sant Roc, i en un
moment en el qual l’habitatge torna a ser centre d’atenció
tant social com política; en el qual disciplinàriament ocupa
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Vista general del polígon d’habitatges de Pomar, 1999. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fotògraf: Albert Cartagena.



un paper preferent, sembla oportú reflexionar sobre aquest
fenomen, que és el paradigma de l’urbanisme projectat i
camp d’experimentació de teories urbanes modernes.

Aquesta primera reflexió sobre els polígons a Badalo-
na es planteja des de la perspectiva urbanística: loca-
lització, mida, organització interna, tipologia, etc., i
deixa per a altres reflexions els aspectes de més
rellevància històrica, com l’oportunitat dels projectes,
el paper dels protagonistes d’aquests processos i l’im-

pacte en l’estructura social de la ciutat, intentant apor-
tar elements de comprensió sobre la lògica projectual
d’aquest tipus de teixit.

LA IDENTITAT DELS POLÍGONS

Els polígons es construeixen com a operacions unitàries
d’habitatge, en un termini acotat de temps i per un agent
amb capacitat tècnica i econòmica important que els
permet produir grans quantitats a baix cost.
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Un aspecte del barri de Sant Roc amb l’autopista en construcció, 1969. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges.



Els polígons responen a polítiques d’habitatge explí-
cites, és a dir el seu objectiu és allotjar de la manera
més eficient, ràpida i econòmica.

Sovint neixen com a resposta a una demanda important
d’habitatge deguda al creixement demogràfic, sigui per
raons d’immigració o naturals. Altres neixen com a
operacions de reallotjament d’habitants d’àrees de
barraques, en operacions de sanejament urbà i cons-
trucció d’infraestructures.

L’accés a la propietat és diferit en el temps, però obliga
a pagar unes quotes continuadament, cosa que condi-
ciona tenir una certa estabilitat en els ingressos, i ofe-
reix als usuaris un habitatge en comunitats, un model de
vida inusual per als nous ocupants i que sovint produirà
conflictes de veïnatge.

Ocupen terrenys pròxims a les ciutats, però allunyats
del centre urbà per disminuir-ne el cost. Es
col·loquen sobre terrenys de propietat única, amb
intervencions que es tanquen sobre si mateixes, i
amb estructura pròpia. Han tendit a utilitzar les for-
mes d’ordenació obertes (blocs i torres) i disposen
d’abundant espai lliure públic, amb l’edificació con-
centrada.

Els polígons introdueixen algunes millores tipològi-
ques fonamentals amb la utilització de l’ordenació
oberta i la construcció mitjançant blocs i torres. L’ob-
jectiu, però, no és la construcció de l’espai urbà, sinó
l’optimització dels habitatges, amb millores importants
d’organització, assolellament, ventilació, etc. d’acord
amb els principis del moviment modern.

Durant el període es desenvolupa una política d’habitatge
en sentit estricte: l’allotjament és un objectiu en si mateix
que cal optimitzar tant des de la perspectiva del cost com
del volum de les operacions. L’habitatge no es produeix
amb voluntat de fer ciutat, i per tant, ni la seva localitza-
ció ni l’estructura interna responen a aquesta finalitat.

El planejament general de referència és el pla del 1953.
Totes aquestes operacions se suporten amb plans parcials
que són els que fixen els paràmetres i les disposicions de
l’edificació. El pla del 1976 i el final d’aquest tipus de
polítiques d’habitatge amb la transferència de les com-
petències a la Generalitat tanca aquest període històric.

En general la tipologia edificatòria triada és el bloc aïllat
o la torre en alçada que forma comunitats considerable-
ment grans, on abunden els edificis que se situen en el
límit d’alçada perquè no hi calgui ascensor. El model de
creixement dels polígons també és utilitzat en algunes
operacions d’iniciativa privada, a través del desenvolu-
pament dels plans parcials: Can Mercader, Nova Lloreda
o altres sectors de Llefià menys significatius.

Una característica comuna és que tenen un nombre molt
gran d’habitatges que produeix efectes pertorbadors de
les dinàmiques urbanes normals de creixement. Això és
especialment important si es té en compte que la cons-
trucció d’aquests barris no porta aparellada la construcció
d’equipaments i la corresponent urbanització, cosa que
genera importants dèficits urbans per als anys posteriors.

En general es caracteritzen per disposar d’un vialitat
mínima i un espai indefinit entre blocs. La quantitat de
sòl d’ús públic és significativa, tot i que es tracta d’es-
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pais entre blocs d’escassa utilitat per a usos col·lectius,
i que normalment només serveixen per garantir unes
bones condicions d’assolellament i ventilació

Els habitatges són, en general, petits (al voltant de 50
m2), però incorporen els programes funcionals complets,
cosa que es tradueix en el fet que les peces siguin míni-
mes. Avui, però, les seves dimensions són insuficients en
relació amb el programa funcional que desenvolupen.
Això no obstant, la disminució del nombre d’habitants
per habitatge fa que les condicions d’habitabilitat millo-
rin amb el temps, a través d’una progressiva millora indi-
vidual de l’habitatge (reducció del nombre de peces,
renovació de les instal·lacions, acabats, etc.).

ELS POLÍGONS DE BADALONA

A Badalona, entre l’any 1950 i el 1974 es construei-
xen 9.655 habitatges en polígons de promoció públi-
ca,3 el 79 % del total en el quinquenni 1966-1970.
Amb els índexs d’ocupació de l’època (4,15 habitants
per habitatge) aquests habitatges permeten allotjar
unes 42.000 persones (això representa aproximada-
ment el 20 % de la població al municipi). És important
destacar l’important paper que juga el Patronat Muni-
cipal de l’Habitatge de Badalona, que en construeix
aproximadament un terç del total.

Territorialment la major part dels habitatges es concen-
tren en la zona sud de la ciutat (Sant Roc, Llefià i la
Salut) i en la zona nord (Bufalà, Morera i Canyadó), en
territoris urbanísticament verges. Només el primer
(José A. Primo de Rivera ) se situa en l’Eixample Pons,
una trama urbana existent, però que en aquella posició

no està gaire consolidada i hi ha fabriques al seu entorn.
Les operacions, en general, es disposen en terrenys
sense continuïtat urbana, molts d’ells amb connexió
puntual amb els sistemes d’accés i una lògica d’orga-
nització viària pròpia.

En el període comprès entre els anys cinquanta i setan-
ta es construeixen les operacions següents:

Anys Polígon Habitatges

1951-1955 J.A. Primo de Rivera (OSH) 120
1956-1960 General Moscardó (PMVB) 200
1961-1965 Bruc (OSH) 410

Sant Anastasi (VCE) 820
1966-1970 Sant Roc (OSH) 3.395

Pomar (OSH) 2.000
Sant Anastasi (VCE) 521
Sant Jordi (PMVB) 447
Verge de la Salut (PMVB) 584
Sant Antoni de Llefià (PMVB) 604
Verge Assumpta (PMVB) 212
Sant Jaume (PMVB) 342
Sant Anastasi (VCE) 166
Sant Roc Polígon 1 (PMVB) 512

José A. Primo de Rivera (1955).4 Conjunt de 120
habitatges situat en el barri del Raval, constituït per dos
edificis disposats formant illes tancades en U, alinea-
des als carrers perimetrals i amb un espai lliure entre
els dos edificis, al qual s’accedeix mitjançant una mena
de pòrtic. Els edificis tenen planta baixa i tres pisos.
L’arquitectura és molt austera, amb façanes planes,
sense cap voladís. Tot l’edifici està destinat a habitatge.
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Un aspecte dels habitatges de promoció pública de Sant Antoni de Llefià, 1999.
Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fotògraf: Albert Cartagena.
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Habitatges en construcció del grup Verge de la Salut [1968]. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fotògraf: F. Josa.



El promotor és l’Obra Sindical del Hogar, a principi
dels anys cinquanta.

General Moscardó (1956). 200 habitatges promoguts
pel Patronato Municipal de la Vivienda de Badalona,
situats en el barri de Bufalà. Blocs paral·lels disposats
ocupant una illa en la direcció del pendent i ortogonals
al carrer. S’encaixen en un teixit de parcel·les petites
destinades a habitatge unifamiliar. El conjunt segueix
una lògica pròpia, independent del teixit on s’insereix.

Bruc (1962). Conjunt de 410 habitatges situat en un
extrem del barri de Bufalà que és desenvolupat per
l’Obra Sindical del Hogar. Els blocs es disposen des-
vinculats del carrer, tot i que alguns hi guarden una
posició paral·lela. El conjunt deixa un espai buit cen-
tral en forma de plaça. Els edificis són de poca profun-
ditat i alçada.

Sant Anastasi (1963). La primera fase consta de 825
habitatges promoguts amb ocasió del programa d’habi-
tatge vinculat a les activitats del Congrés Eucarístic.
Els blocs de poca alçada es disposen de forma regular,
ortogonal entre si i amb el viari. Els habitatges només
disposen d’una façana a carrer, i l’altra és a pati. Forma
part del sector inclòs en el Pla d’Urgència Social de
l’any 1958.

Sant Roc (1964). Amb 3.395 habitatges, és el polígon
d’habitatge social quantitativament més important . El
promotor és l’Obra Sindical del Hogar i esta inclòs en
el Pla d’Urgència Social de l’any 1958. Està situat a la
part sud de la ciutat sobre un terreny pla, pròxim a les
àrees industrials, que penja de la carretera N-II i està

dividit per l’autopista. L’ordenació evita el pas a través
trencant la continuïtat dels carrers. Utilitza diferents
tipologies edificatòries: torres altes, blocs lineals i
torres baixes encadenades formant un bloc retranquejat.
Els edificis prenen les directrius de col·locació de les
grans traces urbanes: les avingudes del Maresme i del
Marquès de Mont-roig. L’autopista ocupa una reserva
de sòl del Pla Fradera, respectat pel projecte.

El barri avui està ben dotat. La part central del polígon,
en la cruïlla entre l’avinguda del Maresme i l’autopista es
reserva per a espais lliures i dotacions: escola, església,
instal·lacions esportives, centres assistencials, etc. En
aquest polígon hi ha un espai urbà especialment signifi-
catiu tant per mida com per posició: la plaça de Sant Roc,
que es configura a partir de dues façanes contínues.
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Vista general dels barris de Sant Roc i del Congrés [199?]. Fotògraf:
Francesc Peremiquel.



Pomar (1967). Barri de 2.000 habitatges desenvolu-
pat per l’Obra Sindical del Hogar, dins dels progra-
mes de les «Unidades Vecinales de Absorción». Es
construeix entre diverses rieres que configuren els
seus límits, recolzat en la carretera de la Conreria, i
sense continuïtat urbana. Es desenvolupa en tres
paquets, amb una lògica d’implantació que respon a la
disposició topogràfica més fàcil. Les tipologies edifi-
catòries corresponen a blocs lineals de poca alçada,
disposats de manera uniforme i deixant un espai entre
blocs adequat des de la perspectiva de l’habitablitat,
però sense cap interès urbà. Els equipaments es dis-
posen a la part central, i encara avui està en fase de
desenvolupament la zona esportiva. El principal dèfi-
cit ha estat la manca d’urbanització durant molt de
temps. La densitat és baixa.

Sant Anastasi (1968). 323 habitatges promoguts amb
ocasió del programa d’habitatge vinculat a les activitats
del Congrés Eucarístic. Està construït amb edificis no
gaire alts i disposats de forma regular, de manera que
donen com a resultat un espai urbà molt endreçat, a
diferència d’aquells en què la lògica de disposició dels
blocs no té altre referent que la pròpia.

Sant Jordi (1968). Promoció del Patronato Municipal
de la Vivienda de Badalona, de 447 habitatges situats a
la part nord-est de la ciutat, sobre la carretera N-II que
li dóna accés. Els blocs ocupen un solar triangular en el
qual es disposen seguint la bona orientació des del punt
de vista de l’assolellament.

Verge de la Salut (1969). 584 habitatges situats al barri
de la Salut, anomenat també «el Hoyo» perquè els edi-

ficis estan situats en una plataforma sensiblement
plana, creada artificialment i rodejada d’importants
talussos, que fan que el barri es converteixi en un cul-
de-sac. El promotor és el Patronato Municipal de la
Vivienda de Badalona.

Sant Antoni de Llefià (1969). 604 habitatges promo-
guts pel Patronato Municipal de la Vivienda de Badalo-
na, situats a la part alta de Llefià, en un terreny topogrà-
ficament difícil i de perímetre irregular. Els edificis es
van reculant per optimitzar el perímetre i les seves alça-
des són elevades.

Verge Assumpta (1969). 212 habitatges promoguts pel
Patronato Municipal de la Vivienda de Badalona, que
ocupen una illa pensada per a parcel·les petites i, per
tant, amb una xarxa viària mínima.

Sant Jaume (1971). 342 habitatges promoguts pel
Patronato Municipal de la Vivienda de Badalona,
situats enfront de l’avinguda del Marquès de Mont-
roig en un sol edifici amb una concentració molt alta
d’habitatges.

Sant Anastasi (1970). 363 habitatges promoguts pel
Congrés Eucarístic, que completen el conjunt iniciat
anys abans.

Sant Roc Polígon 1 (1976). 512 habitatges situats al
final de l’avinguda del Marquès de Mont-roig, promo-
guts pel Patronato Municipal de la Vivienda de Bada-
lona. Estan realitzats en obra vista i tenen unes condi-
cions d’entorn difícils, ja que limiten amb la zona
industrial.
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Des del punt de vista físic, alguns d’aquests habitat-
ges, tenen avui importants patologies (aluminosi, car-
bonatosi, etc.) que recomanen la seva substitució,
com és el cas de Sant Roc, al voltant de la plaça del

mateix nom, en procés d’execució. La substitució és
una gran oportunitat de repensar el conjunt i l’habitat-
ge: permet construir un nou teixit i millorar les condi-
cions d’habitabilitat. Sobretot, però, és l’oportunitat
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Grup d’habitatges Sant Jaume, 1972. Museu de Badalona. Arxiu d’imatges. Fotògraf: Genís Vera.



per superar problemes històrics d’organització social i
de les relacions amb l’administració pública. Aquesta
oportunitat hauria de servir per millorar i modernitzar
les condicions de l’habitatge i l’adequació tipològica.

Notes:

1. Aquest text forma part d’una sèrie de reflexions sobre els teixits
urbans a la ciutat de Badalona, que permeten identificar-los i con-
textualitzar-los, útil com a complement d’altres reflexions amb con-
tingut històric més precís. La visió urbanística del tema permet
comprendre certs aspectes que van més enllà de la conjuntura histò-
rica i del cas particular, però que permeten comprendre’l.

2. El problema de l’habitatge es formula a final del segle passat com
a tal, sense que això vulgui dir que abans no existia. La formulació
com a tal problema implica la necessitat d’intervenció dels poders
públics a través de la legislació, la planificació urbanística i, final-
ment, també amb la producció directa.

3. La promoció pública s’entén tant la promoguda per organismes
estatals com per entitats locals o organismes benèfics i sense ànim
de lucre.

4. Les dates de construcció són aproximades.
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EVOLUCIÓ DE LA TEMPERATURA
I DE LES PLUGES

EN ELS DARRERS TRENTA ANYS
A BADALONA

Per tal de poder fer l’anàlisi de l’aridesa a
Badalona, calia fer un tractament de les dades de tem-
peratura màxima (TM), mínima (Tm) i pluges recolli-
des a l’estació meteorològica. En fer el transvasament
de dades, s’ha pres la decisió de no recollir les dades
referents al vent per la raó que, a Badalona, majorità-
riament, la direcció del vent, que cobreix el ventall de
NE a SW, és sempre similar, i no acostuma a bufar amb
força per la seva situació geogràfica, entre mar i mun-
tanya (serralada Litoral).

1. TRACTAMENT DE DADES

El suport informàtic que s’ha usat ha estat el Microsoft
Excel, i s’ha creat un llibre de càlcul compost de:

–30 fulls (1 per any) amb les dades de temperatura
màxima i temperatura mínima (amb les quals s’ha calcu-
lat després la temperatura mitjana i l’amplitud tèrmica dia
a dia durant els 30 anys) i mil·límetres de pluja (amb les
quals s’ha calculat el sumatori de pluges per mes).

–12 fulls (1 per mes) amb les dades relatives a la tem-
peratura mitjana/dia, la màxima de les mitjanes, la míni-

ma de les mitjanes i la mitjana de les mitjanes anuals.
–1 full amb les pluges dia/any.

Amb totes aquestes dades s’han fet els gràfics següents:
–climograma anual dels 30 anys observats. En l’eix

d’abscisses hi ha els mesos de l’any, en el primer eix de
coordenades hi ha la temperatura mitjana de cada mes,
i en el segon eix de coordenades hi ha la mitjana del
sumatori de pluges del mes.

–gràfica de l’evolució de les temperatures mitjanes
d’aquests 30 anys amb la seva línia de tendència.

–diagrama de les precipitacions del període estudiat
amb línia de tendència.

–climogrames de referència mensuals. En l’eix d’abs-
cisses hi hem col·locat l’any, en el primer eix de coor-
denades hi ha la temperatura mitjana del mes en l’any,
i en el segon eix de coordenades hi trobem el sumatori
de pluja acumulada del mes en l’any.

–evolució mensual al llarg dels 30 anys de tempera-
tura màxima, mínima i mitjana, amb les seves corres-
ponents línies de tendència.

–per comprovació i verificació s’han fet les gràfiques

AINA CARTAGENA I GÓMEZ
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de les mitjanes de temperatura dia a dia.
–gràfica de freqüència de pluviositat anual. En l’eix

d’abscisses hi ha els dies de l’any, i en el de coordena-
des hi ha els dies de pluja.

–gràfica de freqüència anual suavitzada, obtinguda
calculant les mitjanes mòbils centrades de cinc en
cinc; és a dir, es divideix per 5 la suma del valor de
cada data amb els valors de les dues dates anteriors i
les dues posteriors. Així, la línia és molt més fàcil
d’interpretar.

–gràfica de freqüència de pluviositat mensual.

2. ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS

2.1. Anàlisi del període1

En aquest apartat es farà un estudi del climograma
badaloní, del diagrama de l’acumulat de pluges i de
l’evolució de les temperatures mitjanes al llarg dels 30
anys estudiats. Aquests gràfics i tots els altres utilit-
zats en l’estudi s’han elaborat a partir de les dades
enregistrades a l’estació meteorològica del Museu de
Badalona.
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Formació de cúmuls a la platja de Badalona. Fotògrafa: Aina Cartagena i Gómez.



a) Climograma

Un climograma és un gràfica que ens descriu el perfil del
clima d’una regió, país o ciutat. En aquest cas, tenim el
climograma de la ciutat de Badalona. No hem d’oblidar
que aquesta gràfica s’ha fet amb les dades dels últims 30
anys, i per tant, ja comença a ser fiable.

El primer que ens crida l’atenció quan mirem aquest
climograma és el període que transcorre entre els mesos
de juny i agost (ambdós inclosos), on la traça de la pluja
acumulada està per sota de la línia de les temperatures
mitjanes. Això vol dir que, al llarg de l’any, i a Badalo-
na, igual que a tot arreu amb clima mediterrani, aquests
són els mesos més àrids.
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Un altre punt que ens crida l’atenció és el mes de febrer.
Aquest mes és un dels més freds a la ciutat de Badalo-
na, però també, juntament amb el període de tres mesos
esmentat abans, és un dels mesos més secs de l’any; tot
el contrari és el que observem en el mes d’octubre, on
la distància entre les dues línies és molt àmplia i la traça
de les pluges està per sobre. És a dir, el mes d’octubre
és el més humit de l’any en el perfil climàtic de la ciu-
tat. Un altre mes humit és el setembre, i tot i que la
distància entre les dues línies no sigui tan «espectacu-
lar» com en el cas el seu successor, també es pot consi-
derar un mes plujós.

Lligant el climograma a les estacions, direm que l’hi-
vern, tot i no ser àrid, és un període força sec i fred
(les temperatures mitjanes no passen dels 15 graus
fins al maig), mentre que quan arriba la primavera

veiem un lleuger augment de la quantitat de pluja
(sobretot al maig). L’estiu és el període més sec i
calorós; i a la tardor ens recuperem (parlant de plu-
ges): les precipitacions es generalitzen i la tempera-
tura comença a baixar.

Tot i això, hem d’observar que Badalona té un clima
temperat i suau, és a dir, no hi ha moltes oscil·lacions
de temperatures entre un mes i l’altre. L’hivern és fred,
però quasi mai no s’arriba a temperatures sota zero, i
l’estiu és càlid però és estrany el dia que se supera la
màxima de 30º.
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Aparells de la primera estació meteorològica de Badalona

Observatori astronòmic del Museu, on estava ubicada la primera esta-
ció meteorològica de Badalona.
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b) Diagrama de pluges

En aquesta gràfica es pot veure l’evolució de l’acumulat
de pluges durant aquests 30 anys; això és, la quantitat
anual de pluja que ha caigut cada un dels anys estudiats.

La mitjana anual és de 570 mm aproximadament, però
mirant la imatge, veiem que el diagrama de precipitacions
és molt heterogeni, és a dir, podem trobar-nos que un any
hagi plogut molt i que el següent sigui molt sec. Per
exemple, centrem-nos en els anys 1972 i 1973, en els

Polinòmica (quant. anual)



quals es veu clarament que en el primer es van precipitar
quasi 700 mm de pluja (692 mm exactament) i el 1973 la
quantitat d’aigua recollida no arriba als 350 mm. Això
representa una diferència d’uns 340 mm, que és quasi la
mateixa quantitat que la precipitació del segon any; això
és, el 1972 va ploure quasi el doble que el seu consecutiu.
Mirem també els anys 1996 i 1997; en el primer van plou-
re 960 mm (l’any més plujós de tot el període) i en el
segon, 505. Aquest fet confirma la no-homogeneïtat de
les precipitacions anuals a Badalona.

Així mateix, fixem-nos que només hi ha 11 anys dels
30 que superen els 600 mm de pluja, que representen un
36% dels anys estudiats; aquest percentatge ens indica
que el balanç d’anys plujosos a la nostra ciutat és baix.
Els 11 anys esmentats abans i les seves precipitacions
són els següents:

1969: 660 mm
1971: 701 mm
1972: 692 mm
1977: 746 mm
1982: 616 mm
1987: 716 mm
1988: 725 mm2

1991: 842 mm
1992: 633 mm
1994: 646 mm
1996: 960 mm

En els últims 15 anys, ens trobem amb un augment de la
quantitat de precipitació que els més optimistes consi-
derarien molt bon auguri, però si ens fixem en la línia de
tendència de la gràfica, veurem que és a la baixa.

Per finalitzar, direm que no es detecta cap cicle de
pluges que ens permeti preveure si el pròxim any
plourà o no.

c) Evolució de les temperatures mitjanes

Hem de dir que aquesta gràfica està configurada a
partir de la temperatura mitjana anual de cada un
dels anys del període 1968-1997. Com podem obser-
var, tant la gràfica en si com la línia de tendència ens
indiquen que les temperatures mitjanes estan pujant,
és a dir, cada any fa una miqueta més de calor que
l’anterior. Exactament, durant els 30 anys, la tempe-
ratura anual mitjana ha augmentat uns 2 graus Cel-
sius. L’augment esmentat és relativament baix si el
comparem amb les pujades de temperatura d’altres
indrets; però, tot i això, és preocupant perquè podria
comportar efectes negatius per a la població de Ba-
dalona.

Aquest augment, però, no és del tot regular, tal i com
veiem en la gràfica, que no és polinòmica. Així, veiem
un descens clar en el traç de la gràfica en els anys
1970, 1973, 1981, 1985, 1994 i 1996. No podem tro-
bar cap mena de cicle entre aquests anys que ens
pugui ajudar a preveure els anys globalment més
càlids o més freds.

No sabem el motiu precís d’aquest augment; podria
ser degut a l’escalfament global i tots els seus desen-
cadenants. Tot i això, podríem pensar que aquest
augment és baix respecte a altres llocs perquè la
Serra de Marina faria de barrera i suavitzaria l’efec-
te a la ciutat.
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2.2. Anàlisi mensual

En aquest apartat, es pretén fer una descripció dels grà-
fics corresponents obtinguts a partir de les dades enre-

gistrades a l’estació meteorològica durant els 30 anys
d’observació. Per a cada mes, s’ha fet una valoració,
tant de les temperatures com de la pluja recollida i
s’han donat com a dades referencials la mitjana de tem-
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peratura, la quantitat d’aigua recollida i els dies que ha
plogut. A més a més, s’inclou una frase que defineix el
tipus de temps que hi ha hagut. Les gràfiques que s’han
fet servir han estat: climograma mensual, gràfica evo-
lutiva i gràfica de les mitjanes del mes.

Gener: Plou una mica i fa fred

Mitjana de temperatura: 10,09º
Quantitat de pluja: 40,86 mm
Dies de pluja: 9

Gener destaca per ser, juntament amb febrer, el mes més
fred de l’any. Les mitjanes de temperatura oscil·len al vol-
tant dels 10º, cosa que el converteix en un dels més freds.
És un mes força estable (quan parlem de mitjanes de tem-
peratura), no hi ha grans diferències entre any i any, ja que
les temperatures no baixen mai de 0º i no passen de 15º;
però, tot i això, la línia de tendència de la gràfica evoluti-
va ens diu que en els 30 anys, hi ha hagut un augment
d’un grau en les temperatures mitjanes. Això, podríem
pensar, no és gran cosa, però al llarg del temps, ho serà, i
ho notarem. L’amplitud tèrmica s’ha mantingut: això vol
dir que encara que les màximes hagin augmentat, les
mínimes també ho han fet.

Hi ha un any que destaca per ser exageradament fred, el
1985, amb una temperatura mínima de –2,4º, el dia 16.

Pel que fa a les pluges, el mes no destaca per ser molt
plujós, però tampoc sec. Destaquen algunes puntes,
com ara les dels anys 1979 (aproximadament 180 mm),
1988 i 1997: amb això podem observar que en una fran-
ja de 8-10 anys ens trobem amb una punta de pluja, és

a dir, una indicació cíclica. Tot i això, aquesta dada, no
és del tot fiable, ja que de tant en tant ens trobem altres
puntes que destaquen encara que no siguin tan impor-
tants, com ara la de l’any 1972.

Febrer: Fa fred i no plou

Mitjana de temperatura: 10,67º
Quantitat de pluja: 28,9 mm
Dies de pluja: 9

El mes de febrer, a Badalona, sempre ha estat un dels
mesos més secs de l’any, com podrem veure en l’anàli-
si de la gràfica de freqüència. Quant a les temperatures,
podem dir que febrer és un mes fred: les temperatures
ronden els 10º, i és una mica més inestable que gener.
En la gràfica evolutiva podem veure que la màxima als
anys setanta era de 13º, metre que als noranta era de
15º. Això significa un augment de gairebé dos graus, tot
i que la mitjana només ha augmentat un grau. Podem
comprovar que les línies de tendència són convergents,
és a dir, l’amplitud tèrmica disminueix i la temperatura
mitjana augmenta.

No hi ha cap any que destaqui per les seves baixes tem-
peratures respecte als altres, i en el mes de febrer no hi
ha cap any amb temperatures mitjanes sota zero, men-
tre que al gener sí.

Si ens centrem en les precipitacions, veurem que, com
hem dit abans, febrer és un mes molt sec (com es pot
veure en el climograma de Badalona): les precipita-
cions no superen els 70 mm de pluja excepte els anys
1982 i 1987, en què podem observar dues puntes ben

102



diferenciades. Hi ha anys molt secs com el 1972, el
1974 o el 1989.

Març: El més indecís

Mitjana de temperatura: 11,93º
Quantitat de pluja: 41,5 mm
Dies de pluja: 9

Ens enfrontem amb un climograma mensual força esta-
ble quant a temperatures, tot i que en el climograma
sembla que hi ha una tendència ascendent; i si ens
fixem en la gràfica evolutiva comprovarem aquesta
tendència: veurem que l’amplitud és menor (línies con-
vergents) i la mitjana augmenta al voltant d’1,5º. Això
vol dir que tenim un març progressivament calent.

No trobem cap cicle de pluviositat, ja que, quant a plu-
ges, el març és molt indecís: hi ha anys en què plou
força (al voltant dels 80-100 mm) i hi ha anys que quasi
no plou, com per exemple el 1995 (0,9 mm en tot el
mes). Això ens indica que els anys amb poca pluja s’in-
tercalen amb els «passats per aigua», i remarca la difi-
cultat de previsió de pluges al març. No es pot valorar
una tendència cíclica de pluges en aquest mes.

Abril: Abril també... és indecís

Mitjana de temperatura: 13,6º
Quantitat de pluja: 44,4 mm
Dies de pluja: 11

Aquest sí que és un mes molt estable quant a tempera-
tures, ja que fins i tot en la gràfica evolutiva es veu que

les temperatures oscil·len molt poc (es troben al voltant
d’uns 13-15º). Tot i això, es continua donant l’escalfa-
ment que hem vist en els mesos anteriors, d’un grau
aproximadament, i s’observa una reducció poc signifi-
cativa de l’amplitud tèrmica.

Igual que el mes anterior, abril és molt inestable pel
que fa a pluviositat; tot i que en aquest cas podem
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intuir unes repeticions periòdiques de punta de pluja
els anys 1969, 1978, 1989 i 1996 (cicle de 8-10
anys), també destaquen els anys 1971 i 1972 i tren-
quen aquesta possibilitat de trobar-nos amb un cicle.
Si ens fixem en els valors més baixos de les pluges
en el climograma d’abril, veurem que l’any que plo-
gué menys fou el 1983, seguit del 1987, amb 3,7 i 6,6
mm respectivament. Com podem apreciar en la grà-
fica, no són unes quantitats tan baixes com les de
febrer o març.

Maig: Sense títol

Mitjana de temperatura: 16,76º
Quantitat de pluja: 52,2 mm
Dies de pluja: 12

La temperatura torna a ser molt estable, però no tant
com en el mes anterior. Les temperatures es mouen
entre els 14 i els 18º. Les dues primeres setmanes
(per norma general i mirant la gràfica de totes les
mitjanes) són més fredes, mentre que cap al final ja
es nota l’arribada de l’estiu. Hi continua havent la
variació de més o menys un grau respecte a la mitja-
na al llarg dels 30 anys. Hi ha un curiós augment de
l’amplitud tèrmica, que fa que aquest grau de varia-
ció no sigui tan notable en aquest mes, ja que el
marge de trobar-nos amb diferents temperatures s’ei-
xampla.

Quant a les pluges, ens tornem a trobar amb períodes
secs que s’intercalen amb els humits. Hi ha quatre
anys de gran pluja:1972, 1977, 1984-5 i 1991; hi ha
un any que destaca per ser especialment sec: el 1997.

Si mirem, però, el climograma de Badalona, veurem
que maig introdueix el període de sequera típic de
l’estiu, i que és un mes força plujós respecte als
altres.

Juny: Cada cop més tempestes

Mitjana de temperatura: 20,37º
Quantitat de pluja: 46,6 mm
Dies de pluja: 10

El juny és el mes en què comencem a notar l’esclat del
bon temps. Les temperatures són càlides i acollidores,
al voltant dels 20º. I potser per això, és en aquest mes
quan notem més l’escalfament de l’aire al llarg de
l’estudi. L’augment en la gràfica evolutiva és de gai-
rebé 2º, encara que es manté l’amplitud tèrmica.

I si juny és un mes calorós, també és la frontera entre el
període humit i el període sec en el climograma de
Badalona.

La precipitació disminueix bastant, tot i que si
mirem el climograma del mes veurem que de l’any
1968 fins al 1987 hi ha un període de poca pluja, tot
i que hi ha una punxa de 100 mm aproximadament
l’any 1977. 

Després d’aquest període de sequera ens trobem amb
un augment considerable de la precipitació l’any
1988, que arriba als 90 mm. A partir d’aquí ens tro-
bem amb anys alternatius, entre els quals destaca
però, el juny de l’any olímpic, en el qual es van
registrar 170 mm.
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Juliol: El més sec

Mitjana de temperatura: 23,59º
Quantitat de pluja: 18,9 mm
Dies de pluja: 6

El més destacable del juliol és que és el mes més sec de
l’any. Si ens fixem en el climograma de Badalona, veu-
rem que és en aquest mes quan trobem l’únic període
àrid a la ciutat.

Les temperatures màximes són molt altes, i arriben, en
alguns casos, als 30º. Les temperatures mitjanes, però,
es van mantenint constants, entre els 22 i els 27º. Si
anem a la gràfica evolutiva, veurem que hi ha un aug-
ment de quasi 2º en la temperatura, tot i que hi ha una
estabilització quasi horitzontal de les mínimes i un
increment lineal de les màximes. Amb tot això podríem
dir que, en un futur, no baixarem dels 20º i la mitjana
de màximes superarà els 28º.

Al juliol trobem també un possible cicle de pluja.
Sembla que es produeix una repetició de punxa de
pluja cada 5-6 anys: fixem-nos, doncs, en els períodes
1970-76, 1976-81, 1981-87, 1987-92 i 1992-97. Si es
mantingués aquesta tendència, podríem afirmar que
l’any 2002 tindríem un juliol plujós.

Agost: Més calor!

Mitjana de temperatura: 24,10º
Quantitat de pluja: 54,4 mm
Dies de pluja: 9

Agost és el mes més calorós de l’any i el més represen-
tatiu de l’estiu. Les temperatures ballen entre els 22 i
els 27º, tot i que, com al juliol, es poden donar tempe-
ratures instantànies iguals o superiors als 30º. Tenim un
augment de 3º en els 30 anys, és a dir, estadísticament,
cada 10 anys la temperatura d’agost augmenta un grau.
Les línies de tendència de la gràfica evolutiva són con-
vergents, per tant, cada cop fa més calor.

Pel que fa a les pluges, podem dir que el mes d’agost és
incert, és a dir, hi ha períodes secs i altres d’humits. Els
períodes humits durant els anys estudiats han estat:1971-
73, 1975-77, 1980-85 i 1995-96, amb punxes en els anys
1968, 1988 i 1990. Com es pot comprovar, no podem tro-
bar cap relació periòdica entre els períodes humits, i per
tant, no podem dir que hi hagi un cicle de pluges.

Hem de dir que les pluges, no tan sols a l’agost sinó en
tot l’estiu, es manifesten majoritàriament en forma de
tempestes o ruixats espontanis.

Setembre: Arriba la tardor

Mitjana de temperatura: 21,44º
Quantitat de pluja: 67,3 mm
Dies de pluja: 9

S’ha mantingut estable la temperatura (només ha aug-
mentat un grau), a causa del microclima de la zona medi-
terrània, que fa de barrera contra l’escalfament de la tem-
peratura. Curiosament, les línies de tendència són diver-
gents. Mirant el climograma mensual, veiem que les tem-
peratures comencen a baixar respecte a les de l’agost o el
juliol, i que segueixen una línia bastant rasa.
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Quant a les pluges, podem dir que setembre és un mes
força humit (de fet, un dels més humits) i que hi ha
molt pocs períodes secs. L’any 1994 destaca amb una
punxa de pluja de 200 mm. Els anys secs més accen-
tuats són: 1968, 1970, 1977, 1980, 1982, 1983, 1987
i 1997. Tots els altres anys són humits, és a dir, en el
climograma, la línia de les precipitacions està per
sobre de la de les temperatures.

Octubre: El més plujós

Mitjana de temperatura: 17,71º
Quantitat de pluja: 74,9 mm
Dies de pluja: 10

En el mes d’octubre veiem que les temperatures del
climograma mensual són gairebé invariables i for-
men gairebé una línia recta. De fet, si ens fixem en
la temperatura mitjana de la gràfica evolutiva veu-
rem que la línia oscil·la molt poc, sempre per sota
dels 20º (excepte l’any 1997), per la qual cosa
podem dir que octubre és un mes bastant estable
quant a temperatures. Pel que fa a l’augment de tem-
peratura, podem dir que es manté la tendència a
l’alça d’un grau, tant en la màxima com en la míni-
ma i en la mitjana.

Parlant de pluges, l’octubre és el mes més humit, i ho
veurem més clar si ens fixem en el climograma de
Badalona. Tot i fixant-nos en el climograma del mes,
no podem observar cap mena de repetició cíclica,
però podem veure tres puntes que destaquen corres-
ponents als anys 1979, 1987 i 1994, totes tres supe-
riors als 200 mm.

Novembre: Fa fred i plou poc

Mitjana de temperatura: 13,51º
Quantitat de pluja: 55,1 mm
Dies de pluja: 9

Les temperatures continuen baixant respecte als altres
mesos, tal i com veiem en el climograma de Badalona,
però dins el propi mes es mantenen entre els 12 i els 15º.
En la gràfica evolutiva podem veure un gran augment de
la temperatura al llarg dels 30 anys, i que la mitjana puja
ben bé 1,5º. L’amplitud tèrmica disminueix, portant-nos
cada vegada cap a un novembre més càlid.

Novembre se’ns presenta com un mes força humit,
comparant-lo (en el climograma) amb mesos com
febrer o juny; tot i que si mirem en el climograma men-
sual, veurem que no és un mes excessivament plujós:
en el climograma de Badalona podem veure que
novembre és humit gràcies a les grans punxes dels anys
1982-83 i 1996, però especialment del període 1988-
90, ja que el 1988 es van recollir més de 275 mm, una
quantitat considerable a Badalona. Com a anys secs
podem destacar: 1975, 1978, 1981 i 1992.

Desembre: Per Nadal…

Mitjana de temperatura: 10,85º
Quantitat de pluja: 44,8 mm
Dies de pluja: 8

Les temperatures baixen i les mitjanes es mantenen al
voltant d’uns 10º, quasi igual que al gener. Ens tornem
a trobar, doncs, davant d’un mes fred. Mirant en la grà-
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fica evolutiva, podem veure que curiosament l’ampli-
tud tèrmica augmenta, i la temperatura global continua
pujant. Podem dir, llavors, que desembre segueix amb
la tònica general d’aquest escalfament.

Desembre és un mes força inconstant pel que fa a les plu-
ges: ens trobem amb anys secs i amb anys molt humits,
com per exemple els anys 1970, 1971, 1991 i 1996. Com
a anys secs podem destacar el 1974, el 1982, el 1988 i el
1993. Desembre es pot considerar un mes humit.

3. ANÀLISI DE LA FREQÜÈNCIA DE PLUGES

En la Meteorologia, un dels factors que preocupa més a
la gent és saber si plourà o no. En les prediccions
actuals es pot arribar a preveure amb certa fiabilitat
dins un marge de 72 hores abans que es produeixi el
fenomen.

Però què passa si hem d’organitzar un acte a l’aire lliu-
re amb setmanes d’antelació? Hem de preveure un local
cobert o tenim elements de judici per preveure si
plourà? La resposta és que no tenim cap element de
predicció que sigui al 100% fiable, però sí podem fer la
valoració estadística adient, un cop vista la freqüència
de pluges dels últims 30 anys.

Per fer-ho, s’ha considerat que la variació estacional al
llarg de l’any s’ajusta, pràcticament, a la situació del
calendari. És per això que hem valorat els dies que s’ha
enregistrat precipitació, independentment de la quanti-
tat recollida (ja que ens interessa saber si plourà, no la
quantitat).

Segons la gràfica de freqüències de pluviositat anual,
deixant a part el 29 de febrer,3 observem que cap dia al
llarg dels 30 anys supera la freqüència de 20, molt pocs
dies igualen o superen la de 15, i cap dia ha estat total-
ment sec durant els 30 anys. Per tant, la gran majoria de
dies presenten una freqüència de pluja situada entre 12
i 6 al llarg dels 30 anys.

Per poder diferenciar la franja 12-6, cal veure quins dies
estan en els extrems d’aquesta franja, i fins i tot la supe-
ren o no hi arriben. La taula reflecteix aquesta situació.
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Veient la taula (on només hem agafat els dies que supo-
saven una punxa) trobem algunes dades significatives:

Mesos amb pocs dies de pluja (poques possibilitats
que plogui):

Juliol: és difícil que plogui en les segona i quarta setmanes.
Agost: excepte la segona setmana (tot i que plouria
poca quantitat).
Desembre: és difícil que plogui abans de Nadal i de
Cap d’any.

Mesos amb dies de pluja (possibilitats que plogui):

Abril: no es pot determinar quins dies tenen poques
probabilitats de pluja, ja que no hi ha més de dues repe-
ticions en les freqüències.
Maig: al voltant de Sant Anastasi (11 de maig) hi ha

força probabilitat de pluja, igual que entre els dies 23 i
el dia 26.

Mesos extrems (tenen molts dies secs i molts dies
humits):

Octubre: amb 9 dies del mes per sobre de 12 de freqüèn-
cia i 8 dies per sota, es destaca com a mes extrem. La
segona setmana hi ha molta probabilitat de pluja, mentre
que la segona quinzena, es presenta sense precipitacions.

Observacions:

Març, abril, maig i la primera quinzena de juny presenten
freqüències alternades de dies amb pluja i dies sense.

Com es pot comprovar amb la gràfica suavitzada, el mes
de juliol té dues setmanes sense pluja (marcades al gràfic).
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Més de 12 dies de pluja/30 anys Més de 6 dies de pluja/30 anys T1+T2
Total Total

Gener 13, 17, 20, 21 4 2, 4, 23, 25 4 8
Febrer 13, 27 2 6, 7, 8, 18 4 6
Març 8, 13-15, 21, 24 6 6, 10, 18, 27 4 10
Abril 4, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 28, 29 11 11, 12, 22 3 14
Maig 5, 6, 9, 10-12, 18, 19, 23-26, 31 13 4 1 14
Juny 4, 9, 10, 11, 12, 18 6 24, 28, 30 3 9
Juliol 0 5, 7, 8, 10-14, 20-24, 27-29 16 16
Agost 30 1 1-3, 17-19, 25 7 8
Setembre 3, 4, 12, 13, 19, 21, 29 7 11, 14, 26 3 10
Octubre 4, 5, 9, 11-14, 16, 19 9 6, 23-26, 29-31 8 17
Novembre 5, 7, 8, 11 4 17, 19, 22, 23, 25, 27 6 10
Desembre 0 5, 11, 16, 20, 22-24, 28-30 10 10



Al mes d’agost es diferencia clarament la primera quin-
zena de la segona.

A l’inici de setembre i d’octubre hi ha un augment rela-
tiu de freqüència respecte a la resta de tots dos mesos:
possiblement, el refredament de la terra i el retard en el
refredament de l’aigua del mar provoquin aquestes
puntes del gràfic.

Tal com s’ha indicat, el final de desembre té una baixa
freqüència de pluja.

Tot i això, la gràfica suavitzada redueix la franja de fre-
qüència de pluges a un diferencial entre 6 i 4 dies. És a
dir, en el mateix període observat passem de dies amb
franges entre 6 i 12 a dies amb franges entre 4 i 8. Això
indica que, excepte les puntes de juliol i desembre (per
sota) i d’abril-maig i setembre-octubre (per sobre), la
resta de l’any presenta poca amplitud en la freqüència
(6 de màxima en 30 anys vol dir un 20% de variació).
Tot això ens fa pensar que, en general, i sense ànim de
predicció exacta, a Badalona plou cada dia de l’any, en
l’ordre del 25%, és a dir, 5 dies de cada 20 anys.

Prevenció de desastres per la pluja

A causa de tan pocs dies de pluja, i avaluant que quan es
produeix precipitació acostuma a ser força significativa,
cal establir un mecanisme que asseguri la bona conducció
pluvial per a la nostra ciutat. Cal mantenir netes i sense
obstacles les conduccions dels claveguerams; ja que a
Badalona, si ens hi fixem, hi ha carrers del centre (com el
carrer de la Mercè) en els quals les cases encara tenen
guies per posar-hi defenses contra la pluja.

Aquest comentari és per fer notar que la pluja que cau
a Badalona (que té les mateixes característiques que les
pluges de tot el Maresme) no és insignificant, sinó que
quan plou, ho fa molt intensament.

4. CONCLUSIONS CLIMÀTIQUES

Per finalitzar l’estudi climàtic en si, direm que Badalo-
na es correspon perfectament amb el model de clima
mediterrani, com caldria esperar tenint en compte la
seva situació geogràfica; però mirant el climograma, el
diagrama de pluges i la freqüència de pluviositat, s’ha
reafirmat aquesta idea.

Quant a la temperatura, tenim la dada orientativa que,
a Badalona, la mitjana anual és de 16º aproximada-
ment, però hem de tenir en compte que l’amplitud tèr-
mica en temperatures mitjanes és força gran (de 10 a
25º); i així ens trobem amb mesos freds (desembre,
gener i febrer) i amb mesos molt calorosos com són
juliol i agost.

Parlant de pluges, direm que la mitjana anual és d’uns
570 mm durant tot l’any, tot i que mirant el diagrama de
pluges, veiem que hi ha anys molt plujosos i al mateix
temps ens trobem amb anys bastant secs. Tot i això, ens
hem de fixar que només un 36% dels anys estudiats
acumulen pluges superiors als 600 mm, i això significa
un balanç baix de pluges. A més, mirant la línia de
tendència del diagrama, sembla que anem cap a la
baixa.

Parlant de la freqüència de pluges, podem dir que plou
una mitjana de 112 dies a l’any, cosa que estadística-
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ment significa un 30% dels dies, tot i que aquesta dada
no és del tot significativa, ja que en molts dels anys
estudiats no es compleix ni de bon tros. D’altra banda,
en l’apartat de l’anàlisi de les freqüències ja s’han fet
prediccions pel que fa a dies amb possibilitat de pluja
durant l’any.

Quant a mesos secs o humits, podem confirmar la idea
que juliol és el mes més sec de l’any, seguit per juny,
agost i febrer, que destaca per ser un mes d’hivern àrid, i
per tant, la sensació de fred es fa notar amb més intensi-
tat, ja que la humitat relativa baixa. El mes més humit és
octubre, que destaca entre els altres.

Per tant, i tenint en compte el que acabem de dir, podem
esperar tenir hiverns freds (al voltant dels 10-12º de tem-
peratura mitjana), estius temperats (fins a 25º de mitjana)
i una tardor plujosa, especialment el mes d’octubre. Tot i
això, i sense saber-ne el motiu exacte, hem pogut obser-
var i comprovar que al llarg del període estudiat la tem-
peratura mitjana ha anat augmentant (1,5º aproximada-
ment), cosa que confirma l’escalfament de la Terra.

I ara què? Recerca posterior a l’estudi climàtic

El sistema climàtic és canviant, de tal manera que l’estudi
fet en aquest treball està limitat per la disponibilitat d’un
sol segment de dades al llarg del temps. Això vol dir que
si disposéssim de dades des del 1939 (30 anys més enllà),
podríem tenir variacions en la predicció feta. Aquesta
variació no seria significativa de les dades estudiades.

El que sí seria interessant, per confirmar les dades i con-
clusions d’aquest treball, seria fer les accions se-güents:

a) Valoració, dins la pròpia estació, de la relació existent
entre la insolació i l’acumulat de pluges al llarg dels 30
anys per comprovar l’evolució de l’aridesa a Badalona.

b) Comparativa de dades amb altres estacions meteo-
rològiques situades a Badalona, que tinguessin aparells
fiables (termòmetre de màxima i mínima i pluviòmetre)
i que disposessin de dades continuades preses a l’hora
oficial durant un mínim de 10 anys.

c) En col·laboració amb estaments com l’Escola de
Natura, fer cales a arbres vells per veure l’estructura
dels seus anells i confirmar els anys secs o plujosos;
així mateix, es podrien fer cales en profunditat dels llits
de les rieres amb un estudi dels sediments, en progres-
sió cap a la muntanya (des de la costa fins a la muntan-
ya) i evitant les zones urbanitzades.

Notes:

1. Les dades de freqüència de pluja es tractaran en un altre apartat.

2. Aquest any n’és un d’especial, ja que 231 mm d’aquests 725 totals
representen la precipitació del dia 12 de novembre d’aquest mateix
any.

3. Si ens fixem en el gràfic anual, veurem que el 29 de febrer desta-
ca per tenir 25 dies de pluja en els 30 anys. Aquest valor, en realitat
s’hauria de dividir per 4, ja que només hi ha un 29 de febrer cada 4
anys, i és per això que surt tan elevat.
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