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EDITORIAL

U

n any més, com és habitual en aquesta secció editorial, ens fem ressò
d’aquelles actuacions i activitats que han esdevingut significatives en la tasca del
Museu. L’any 2000 presenta un balanç molt positiu tant pel que fa a la recuperació,
documentació i conservació del patrimoni, com pel que fa al servei al públic amb la
programació d’exposicions, actes i visites guiades.
Cal remarcar que el Museu va començar l’any amb la inauguració d’una exposició
permanent a la masia de can Miravitges, gràcies a la incorporació d’una cinquantena
de quadres i un conjunt de mobiliari, objectes i altres estris del fons del patrimoni de
la família Ros, cedit per la Generalitat. D’altra banda, el programa d’exposicions temporals ha estat un dels més rellevants, amb un total de sis mostres, com a resultat de
la voluntat de donar a conèixer el fons que el Museu salvaguarda i que mai no havia
estat exposat, principalment per la manca d’una sala permanent, i alhora de posar a
l’abast del públic la història més recent de la nostra ciutat, amb l’exposició «Badalona, segle XX. Els barris», d’elaboració pròpia i produïda amb l’objectiu que, a partir
del febrer de 2001, itineri pels diferents centres cívics de Badalona, per tal d’aconseguir-ne la màxima difusió.
També ha estat un any molt positiu pel que fa a l’èxit aconseguit amb el programa de
visites guiades al patrimoni. Cal destacar, d’una banda, l’increment espectacular de
participants a les sortides culturals per conèixer la història i el patrimoni de Catalunya, amb les visites al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, al Museu de la
Ciència de la Caixa, al Museu Nacional d’Art de Catalunya, al Museu Molí Paperer
de Capellades, al Museu de Sitges, a la Colònia Vidal i Mines de Cercs i la ruta del
Modernisme per la Garriga. D’altra banda, aquest any s’ha de remarcar la incorporació a l’oferta de visites guiades al patrimoni, de la visita a la fàbrica Anís del Mono,
5

ja que la demanda del públic ha superat les expectatives, tant pel que fa a aquest any
com per a l’any 2001. En termes generals es pot afirmar que l’increment de públic del
Museu ha estat espectacular respecte a anys anteriors.
Durant aquest període el Museu de Badalona ha atès més de 80.000 usuaris, que l’han
visitat i han participat en el conjunt d’actes i activitats organitzats pel Museu (termes
i exposició permanent, exposicions temporals, visites guiades al patrimoni, sortides
culturals, cursos, cicles de música, actes, jornades de portes obertes, utilització de la
sala d’actes per altres entitats i grups...), incloent-hila consulta d’estudiants i de públic
en general a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona.
Paral·lelament a l’organització de les activitats realitzades, el Museu ha continuat treballant en la recuperació, conservació, documentació i investigació del patrimoni
arqueològic, historicoartístic i documental. Han passat a formar part del fons del
Museu, per mitjà de transferències municipals i de donacions d’empreses i particulars,
més de 30.000 imatges –negatius, paper i diapositives–, pintures, maquinària industrial i objectes d’ús personal. S’han registrat i documentat més de 1.500 peces, s’ha
iniciat un projecte d’informatització digital de l’Arxiu d’Imatges i s’han publicat
diverses edicions de caràcter divulgatiu i científic, com el crèdit variable Catalunya
segle XX. Badalona, un segle de ciutat, llibre que inicia una nova línia de materials
didàctics que volem potenciar. També cal destacar el premi Anuaria atorgat a l’empresa badalonina Dortoka i al Museu per la realització del cd-rom Les Termes, editat
l’any passat.
Pel que fa al patrimoni arqueològic, aquest ha estat un any molt significatiu per la
importància de les restes trobades, com van ser els mosaics de la casa romana-2 del
carrer Lladó, les dues esteles funeràries ibèriques al jaciment de la plaça Font i Cussó,
i, per últim, les restes de la fonamentació del teatre romà. Amb tot això, no podem
oblidar el material (ceràmiques, vidres, monedes, metalls, etc.) procedent de les excavacions d’urgència realitzades durant aquest període, que sumen un total de més de
800 m2 de zona excavada.
La col·laboració amb altres institucions també ha estat un dels objectius d’aquest any
i s’han signat nous convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Escola de Restauració de la Diputació de Barcelona i el diari El
Punt del Barcelonés Nord –que ens ha cedit el fons fotogràfic de Revista de Badalona (1941-1994) i d’El Punt (1994-1995). S’han establert col·laboracions amb el Centre de Restauració de Sant Cugat de la Generalitat, i s’ha concretat la col·laboració de
la fàbrica de l’Anís del Mono per a la convocatòria d’una beca d’investigació i per
organitzar visites.
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LA CERÀMICA DE VERNÍS NEGRE:
TESTIMONI DELS INICIS DE LA CIUTAT DE BAETULO
M. CARME JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

S

ota l’actual Badalona es troben les restes del
nucli romà que va donar origen a aquesta ciutat ens referim a
la ciutat de Baetulo.
¿S’han preguntat mai, passejant pels carrers d’aquesta ciutat,
quines restes es troben sota els seus peus o sota alguns dels
edificis actuals, o com vivien i qui eren els nostres avantpassats romans?
L’interès que entre els habitants de Badalona ha despertat des
d’antic el seu passat romà ha donat lloc a una intensa activitat investigadora que es remunta al segle XVIII, però ha estat
sobretot al llarg del segle XX que aquesta investigació ha
donat els seus principals fruits.
QUÈ CONEIXEM D’AQUESTA CIUTAT ROMANA I
QUINS SÓN ELS TESTIMONIS PRINCIPALS DE QUÈ
DISPOSEM?
Tenim dues fonts principals per conèixer el passat de la ciutat
de Baetulo: les escrites i les materials.
Si repassem els textos clàssics trobem els primers testimonis
escrits sobre l’existencià d’aquesta ciutat en l’obra de Pomponi Mela, De Chorographia1, de l’any 43-44 d.C. i més tard en
l’obra de Plini el Vell, Naturalis Historia2, de l’any 77 d.C.
L’altra font escrita que evidencia l’existència de la ciutat és

l’epigrafia. Disposem de diferents testimonis en aquest sentit
dels segles II i III d.C. Baetulo va passar a ser municipi amb
la concessió del Ius Latii a les províncies hispanes a final del
segle I d.C. i fou a partir d’aquest moment que la ciutat
comença a presentar una organització municipal que es veu
constatada en l’epigrafia, on es fa referència a diferents
càrrecs i institucions municipals i també a càrrecs relacionats
amb el culte imperial.
Però les fonts escrites no són sempre del tot fiables si no van
acompanyades d’una base material que en confirmi les dades.
En el cas de Baetulo, la constant activitat que des del camp de
l’arqueologia s’ha portat a terme a Badalona i que s’ha intensificat en els darrers trenta anys, ens ha permès disposar d’un
coneixement millor d’aquesta ciutat, ja que les campanyes
arqueològiques no han significat exclusivament la recuperació de materials i d’estructures, sinó també la interpretació i
l’estudi d’aquestes.
Un dels materials recuperats, l’estudi del qual ens ofereix una
informació privilegiada sobre els orígens i la vida dels primers
habitants de la ciutat, és la ceràmica de vernís negre, material
sobre el qual centrarem aquest article. L’estudi d’aquest material
s’ha realitzat sobre la base de dos conjunts clarament diferenciats dels quals parlarem amb posterioritat: el conjunt denominat de fons Museu i el material procedent d’excavacions realitzades en els darrers anys3.
7

A priori aquesta ceràmica és fàcilment identificable en els
contextos arqueòlogics en què es troba, ja que presenta unes
característiques fàcilment reconeixibles. El nom donat darrerament per la majoria dels investigadors que ens dediquem a
l’estudi d’aquesta producció, ceràmica de vernís negre, ja és
representatiu d’un dels seus trets principals: el vernís negre o
amb tonalitats properes al negre que cobreix totalment o parcialment les peces.
Si ens endinsem en el món d’aquesta ceràmica, abans de parlar del perquè de la seva importància i en quins contextos la
trobem relacionada a la ciutat de Baetulo, cal destacar que es
tracta d’una producció que ha despertat interès entre els investigadors molt tardanament, ja que es tracta d’un material ceràmic amb escassa decoració que resultava poc atractiu enfront
d’altres produccions, com per exemple la terra sigillata.
En canvi, en els darrers anys, aquesta tendència ha canviat per
diferents motius: en primer lloc, perquè s’ha produït un gir en
els estudis ceramològics pel qual s’ha deixat de donar importància a la peça com a objecte aïllat i, en canvi, s’ha revaloritzat
molt més el paper de les peces dintre d’un context determinat.
La peça té sentit perquè forma part d’un conjunt que ens pot
aportar informació no tan sols cronològica, sinó també, sobre la
vida i els costums de la gent que la feia servir.
En segon lloc, aquest material ceràmic s’ha revelat en els darrers
anys com un fòssil director important a l’hora d’estudiar el període tardorepublicà, és a dir, principalment els tres primers
quarts del segle I a.C., moment clau del procés de la romanització, sobretot a la zona on està ubicada la ciutat de Baetulo, la
Laietània, ja que suposa l’acabament d’un món, l’iber, i l’arribada i la fundació de noves ciutats on es produirà una con vivència entre dos pobles diferents i hi haurà un important inter8

canvi cultural, que sovint s’ha tendit a presentar com d’una sola
direcció.
Cal tenir en compte que la denominació de ceràmica de vernís negre s’està imposant darrerament entre els investigadors,
mentre que fins ara aquesta producció havia estat coneguda
amb el nom de ceràmica campaniana, fent referència a un dels
seus llocs d’origen, la zona de la Campània, a Itàlia. De tota
manera, també cal dir que, amb els anys, aquesta denominació havia perdut el seu significat intrínsec per convertir-se en
una manera de denominar el tot a partir d’una de les parts.
PERÒ, QUÈ ÉS LA CERÀMICA DE VERNÍS NEGRE?
Doncs, quan parlem d’aquest conjunt ceràmic, de fet, ens
estem referint a una vaixella de semiluxe que està composta per unes formes determinades, plats, bols... que varien
lleugerament d’aspecte físic, tot i que mantenen els trets
fonamentals segons el taller o el moment en què van ser
produïts.
Els grups, dins aquesta producció, que ens interessen en
relació a la ciutat de Baetulo són els que van ser denominats
per J. P. Morel, un dels principals investigadors en el camp
del vernís negre, com a «grups universals». 4 Aquests grups
són els denominats campaniana A, B i C. Durant molt de
temps es van veure com a conjunts homogenis que proce dien d’un únic taller i que corresponien a cronologies diferents, tot i que hi havia períodes en què alguns d’aquests
grups coincidien. Però les darreres investigacions han evidenciat el fet que ens trobem davant d’una realitat més complexa i que dintre de cada un d’aquests grups universals hi
ha diferents produccions, amb unes característiques simi lars, que provenen de diferents tallers.

L’any 1998 es va celebrar a Empúries una taula rodona 5 on
vam participar alguns dels investigadors dedicats a l’estudi
d’aquest material ceràmic, no tan sols de la Península, sinó
també de França i Itàlia, i es va veure la necessitat de crear
una nova terminologia que s’adeqüés més a la realitat, és a
dir, que s’identifiquessin els diferents tallers existents i que
s’atribuís el nom d’aquests tallers als materials que tinguessin
les característiques exclusives de les produccions que s’hi
haguessin fabricat. Però el debat encara continua, ja que fins
que no es tinguin més dades sobre cada un dels tallers productors i es pugui identificar cada una de les produccions a
partir de l’argila emprada per a la fabricació i del vernís, no
es podran diferenciar els grups que realment formen el que
coneixem com a ceràmica de vernís negre.
Per aquest motiu, en les investigacions que s’han portat a
terme sobre el vernís negre de Baetulo,6 ens hem decantat per
mantenir els grups universals, però definint en cada cas el lloc
de procedència, els diferents tallers o zones de producció
identificades, les característiques de cada producció i els problemes que encara queden per resoldre en aquest sentit.

només ens interessen les dues darreres fases: la fase clàssica
o mitjana i la fase tardana, ja que són les produccions que trobem constatades en el material de vernís negre estudiat. Les
produccions associades a les fases anteriors apareixen de
manera molt puntual. On sí que es constata una major presència de materials associats a aquestes fases anteriors és entre el
material trobat al turó d’en Boscà, lloc on es localitza el
poblat iber existent a les proximitats de la zona on posteriorment serà fundada la ciutat romana i que és abandonat amb la
fundació d’aquesta.9
Els materials de la fase clàssica o mitjana són produïts entre
el 180 i el 100 a.C. En aquests moments el vernís negre domina els mercats occidentals. Es caracteritza perquè el vernís
adopta un to negre blavós o grisós amb freqüents taques vermelles, especialment a la zona del peu, però també a les carenes i als extrems de les vores. En aquests moments, es produeix una ampliació de les formes respecte a les fases anteriors. Trobem les formes Lamb10. 5, 6, 7, 8, 25, 27ab, 27Bc,
27c, 28 ab, 31 a, 33b, 34ab, 36, 55, M. 68, M.342111.

Començarem amb la denominada campaniana A. És un material que comença a produir-se entorn del segle III a.C. i arriba fins a època tardorepublicana. Es caracteritza per presentar una pasta de color vermell marronós o vermell rosat, de
fractura regular. El vernís pot presentar algunes variacions,
però normalment és brillant, de vegades amb tonalitat vermellosa o grisa, generalment com a conseqüència de la mala cocció o per problemes en el moment de la immersió de la peça
en el vernís.7

Els materials de la fase tardana són produïts entre el 100 i el
30 a.C. i conviuen temporalment amb les produccions de
campaniana B. No tan sols hi conviuen, sinó que en aquesta
fase s’adapten formes pròpies de la campaniana B. Sembla
que seria entorn del primer quart del segle I a.C. quan de
manera generalitzada es produiria la substitució de la campaniana A, per la B. Alguns exemples d’aquest fet els trobem en
jaciments com Valentia o Burriac (Cabrera de Mar). En el cas
del jaciment de Baetulo encara no s’ha trobat cap nivell on
s’observi aquesta substitució.

L’investigador J.P. Morel 8 va realitzar una subdivisió cronològica d’aquest grup, però en el cas de la ciutat de Baetulo

Les característiques d’aquesta producció són, d’una banda,
l’ús d’un vernís molt metal·litzat o de reflexos grisosos i irisa9

cions, una pasta amb tonalitat ataronjada i, en la majoria de
casos, pastes que presenten tons vermell-vinosos o marronosos. Arcelin,12 també estudiós del vernís negre, destaca el fet
que els materials d’aquesta fase cap a mitjan segle I a.C. tenen
cada vegada més tendència a esdevenir parcialment marrons,
més o menys vermellosos, la qual cosa s’ha d’interpretar com
una pèrdua de qualitat. Aquest fet s’atribueix normalment a un
intent per part dels artesans d’allunyar-se dels tons metal·litzats i retornar al negre, però fracassen en l’intent, perquè els
surten uns vernissos amb una tonalitat marronosa.
Les formes més típiques d’aquesta fase són la Lamb. 5/7, la
6, la 27Bb, la 27c, la 31b, la 36, la Morel 113, la Morel 2632,
la Morel 2943 i la 2974.
Un dels problemes que queda pendent de resoldre respecte a
aquesta producció és si, com s’havia pensat fins ara, es tracta
d’una producció amb unes caracterítiques en general molt
homogènies o si es poden identificar i diferenciar diferents
tallers de producció, com passa en el cas de la campaniana B.
A continuació ens centrarem en el cas de la B. Aquest grup és
sense cap mena de dubte, el més complex, ja que sota aquesta denominació s’engloben molts tallers diferents que encara
no estan clarament definits, però alguns dels quals presentarem a continuació, tenint en compte la postura que hem adoptat en relació al debat terminològic obert entre els investigadors, que hem presentat amb anterioritat.
Distingim bàsicament els grups següents: la campaniana Betrusca, la B-oide i produccions de petits tallers com les calenes de relleus aplicats, les aretines de vernís negre i el que
sembla ser una producció de tipus local, les imitacions de B
en pasta grisa.
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A què ens estem referint en cada cas? En el cas de la B-etrusca,
provindria, com el seu nom indica, de la zona d’Etrúria i presentaria les característiques que tradicionalment se li han atorgat
a la B autèntica: vernís amb un to negre o negre blavós i pasta
dura de color beix o groguenc. Els tallers encarregats de la producció d’aquests materials serien continuadors de la tradició
torèutica i dels tallers de la Malacena. Es fa difícil determinar el
lloc exacte de procedència d’aquesta producció. Una de les possibles solucions per trobar-ne el centre productor seria resseguir
el camí fet per aquests materials des del lloc on han estat trobats,
principalment campaments militars, fins al lloc de procedència.
Encara queden molts interrogants per resoldre respecte a aquesta producció. Cronològicament se situa entre el 150 i el 50/25
a.C. i les formes principals són: la Lamb. 1, 2, 3, la 5 i la 7 i,
menys freqüents, les formes 4, 6, 1/8, la 10 i la 127.
En el cas de les produccions B-oides, cal precisar que ori ginàriament J.P. Morel va donar aquesta denominació a les
produccions de la zona de la Campània que imitaven la campaniana B. El problema d’aquest terme és que finalment es va
convertir en un calaix de sastre on anava a parar tot el que no
era campaniana B-etrusca. A més, no es tracta d’una imitació,
com apuntava Morel, sinó més aviat, com proposen Adroher
i López Marcos,13 d’una producció amb el mateix repertori
formal que la B-etrusca, perquè es va produir un moviment
d’artesans d’Etrúria cap a la zona de la Campània.
Sota aquesta denominació trobem un conjunt de produccions
amb una certa uniformitat produïdes a la zona de la Campània septentrional i el Laci meridional. Les característiques
d’aquests materials són vernissos amb tonalitats grisoses,
marrons, olivàcies o morades. Vernissos que, d’altra banda,
són deficients en la zona del peu. Les pastes tenen un color
beix amb tendència cap al color rosat.

Alguns investigadors han tendit darrerament a relacionar
aquesta producció amb la zona de Cales. Però, tot i que les
darreres investigacions semblen apuntar la possibilitat de l’existència de diferents tallers en aquesta zona que podrien
estar produint aquests materials, encara no hi ha prou evidències per englobar tot el conjunt de materials que hem situat
sota la denominació de B-oides dintre del grup de les ceràmiques calenes. Un dels impediments en aquest sentit és que
encara no s’han identificat els forns a la zona de Cales, on
aquestes produccions haurien estat fabricades. El repertori
formal seria el mateix que el de la B-etrusca, però cronològicament el situaríem una mica més tard, dins el segle I a.C.
Quant a les altres produccions de què hem parlat, estan bastant
ben identificades: aretines de vernís negre, ceràmiques calenes
amb relleus aplicats i les imitacions de B en pasta grisa.
Les aretines de vernís negre es caracteritzen per presentar un
vernís negre intens i una pasta de color beix, dura i amb matisos
ataronjats. El seu repertori es redueix a dues formes, la Lamb. 7
i la M. 2650. Té unes característiques que la fan fàcilment identificable: un petit graó a la part interna del peu i la presència de
segells amb lletres, sovint en nombre de quatre, que presenten la
mateixa orientació. Aquesta producció, tant en el jaciment de
Baetulo com en jaciments propers, com és el cas d’Iluro (actual
Mataró), comença a aparèixer en contextos de mitjan segle I a.C.

una pasta amb tonalitat grisa i que externament o bé no presenten vernís o bé adopta una tonalitat blavosa i un tacte sabonós. Les formes que reprodueix principalment són la 1 i la 7.
Aquesta producció, tant en el cas de la ciutat de Baetulo, com
en el de jaciments propers cronològicament o geogràfica ment, com Pollentia o Burriac, comença a aparèixer en conjunts del segon quart del segle I a.C.
L’última de les produccions anomenades universals és la
campaniana C. En aquest cas serem breus, ja que la presència
d’aquesta producció al jaciment de Baetulo és purament testimonial. Es produeix a l’illa de Sicília, concretament a Siracusa, entre l’any 100 i el canvi d’era. El moment de màxima
difusió és la segona meitat del segle I a.C. Segurament és per
aquest motiu que té poca difusió en aquesta zona, ja que en el
moment que comença a arribar, ja s’està produint un canvi de
gust entre la població, s’està abandonant el consum de la vaixella de vernís negre i s’està introduint un nou tipus de vaixella, la terra sigil·lata, fet que, en el cas de la ciutat objecte
d’estudi, es produeix entorn del 30 a.C.14

Les calenes de relleus aplicats són produccions antigues, possiblement anteriors a les calenes sense decoració, i en fem
referència perquè, dintre del conjunt del fons Museu, va
aparèixer un fragment aïllat.

Grosso modo, aquestes són les diferents produccions de vernís
negre trobades a la ciutat de Baetulo. Si visiten l’exposició permanent del Museu de la ciutat de Badalona podran veure
alguns exemples de recipients pertanyents a aquesta producció
que han estat trobats a diferents sectors de la ciutat, però
aquests materials exposats no són els únics conservats, sinó que
n’hi ha molts més. D’altrabanda, com ja hem apuntat amb anterioritat, els materials associats a la ciutat es divideixen bàsicament en dos conjunts que analitzarem a grans trets a continuació: l’anomenat fons Museu i els materials d’excavacions.

Finalment, trobem les anomenades imitacions de B en pasta
grisa. Són imitacions locals que es caracteritzen per presentar

Amb anterioritat hem parlat del gran interès que des d’antic
ha existit per recuperar el passat de la ciutat i també de la
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intensa tasca investigadora que s’hi ha portat a terme en aquet
darrer segle. Però dins de la investigació hem de parlar també
de dos moments diferents, la línia de separació dels quals
podem situar entorn dels anys setanta.
El material recollit abans d’aquesta data és el que hem
denomi-nat material de fons Museu i està format per materials que es troben sense context estratigràfic. Aquest material va ser donat al Museu pràcticament en la seva totalitat
per Josep M. Cuyàs i Tolosa. Una part ja havia estat estu diada per J. Guitart en la seva obra Baetulo: topografía
arqueológica, urbanismo e historia, de l’any 1976, i la
resta de materials, donats l’any 1977, han estat estudiats
amb posterioritat,15 juntament amb una revisió de l’estudi
fet per J. Guitart.
El que destaca principalment d’aquest conjunt és la seva
homogeneïtat. Tret d’alguns materials més antics, que apareixen de manera puntual i que podrien procedir del turó d’en
Boscà, per la seva cronologia i per la coincidència d’algunes
formes, la resta, tot i no tenir context estratigràfic, per les
característiques que presenta, sembla haver estat trobat en
contextos pertanyents a la ciutat.
Dintre del conjunt predomina el grup de la campaniana B, i
dintre d’aquesta, el subgrup que hem denominat B-oide.
Constatem la presència de ceràmica pertanyent a la campaniana A de la fase tardana, que presenta majoritàriament
aquelles característiques atribuïdes a materials trobats en
contextos de mitjan segle I a.C. La presència, tant de la Betrusca com de la Campaniana A mitjana o clàssica, així
com dels altres grups presentats amb anterioritat (aretines
de vernís negre o imitacions de B en pasta grisa), és bastant
reduïda.
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Quant a les formes predominants, destaquen principalment
els plats i els bols, és a dir, les formes obertes. Això ens estaria indicant una possible tendència de la població, que possiblement prefereix aquestes formes dins el repertori de vernís
negre i que, en canvi, fa servir altres produccions ceràmiques
per a altres usos.
El que també observem en algunes produccions de les trobades
en aquest conjunt són restes de grafits ibers en el fons extern
dels recipients. Aquesta dada pot ser interpretada de dues
maneres: o es tracta de materials que procedeixen del turó d’en
Boscà o bé ens estan parlant ja d’un moment de convivència
entre els dos pobles dins de la nova ciutat fundada.
Aquest material, per les característiques que hem apuntat, no
ens pot aportar gaire informació cronològica ni informació
sobre la ciutat, ja que en desconeixem la procedència exacta i
els materials als quals anava associat. L’únic que podem dir
és que, comparat amb materials contextualitzats, presenta
unes característiques molt semblants a conjunts que es troben
cronològicament entorn de mitjan segle I a.C.
L’altre conjunt de materials de vernís negre de què disposem
i l’estudi en profunditat del qual pot aportar molta informació
respecte a la ciutat de Baetulo, sobretot en relació als seus orígens i primers anys, és el format per materials que trobem en
context, és a dir, els materials procedents de diferents excavacions arqueològiques realitzades d’una manera més acurada i prolífica a partir de la dècada dels setanta.
Però no tot el material trobat en estratigrafia és significatiu.
En aquest sentit, ens interessa principalment l’estudi d’a quells conjunts on el material més modern trobat és la ceràmica de vernís negre, ja que en un estrat, el material que dóna

la cronologia sempre és aquell més modern. Per tant, estem
parlant de nivells de la ciutat romana anteriors al 30 a.C., perquè, com ja hem apuntat amb anterioritat, a partir d’aquesta
data comencem a trobar fragments de ceràmica terra sigillata, i aquest és, doncs, el material més modern i el que a partir
d’aquest moment ens dóna la datació de l’estrat.
Fins ara només han estat estudiades algunes de les excava cions que presenten aquestes característiques, però encara
queda molta feina en aquest sentit.
Alguns d’aquests nivells més antics de la ciutat romana de
Baetulo estudiats fins ara, es troben sota edificis actuals molt
importants, com l’edifici d’Hisenda o l’Hospital Municipal,
situats en el que seria la zona del Dalt de la Vila i les seves
proximitats.
Ens centrarem concretament en els resultats de l’estudi del
vernís negre trobat en l’excavació d’Hisenda 85 i comple mentarem aquests resultats amb els d’altres excavacions estudiades. Aquesta anàlisi del material en el seu context (el fet
que es trobi en context és molt important, ja que la resta dels
materials que s’hi troben associats ajuden a precisar-ne la cronologia) ens ha permès observar diferents cronologies.
Tindríem un primer moment que es trobaria localitzat en llocs
molt concrets del solar excavat, que ens donaria una cronologia entorn del 80-70 a.C. Un moment que, en aquest sector,
només presentaria materials, però que no estaria associat a
cap mena d’estructura. Cal tenir present que, tot i que podríem interpretar la inexistència de poblament dins aquesta cronologia, també podria ser que en altres sectors encara per
estudiar trobem alguna mena d’estructura associada a aquest
moment. Per tant, és una dada que encara està per concretar,

tot i que en aquesta franja cronològica ja trobaríem una activitat associada a la ciutat. Una altra excavació, només estudiada parcialment i que ens pot aportar informació en relació
a aquest moment que fins ara sembla ser el més antic, és la
d’Hospital 89.
Les característiques del conjunt de vernís negre trobat són
una presència encara important de ceràmica campaniana A
amb els trets de la fase clàssica o mitjana i amb formes també
pròpies d’aquest moment, tot i que ja amb predomini de la
campaniana B sobre la A. Una dada que contribueix a concretar aquesta cronologia és la presència d’un fragment d’imitació de B en pasta grisa.
En un horitzó cronològic més ampli, entre el 70 i el 50 a.C.,
trobem les primeres estructures, en aquest cas, restes de
paviments que semblen haver estat construïts i abandonats
durant aquest període. Per tant, possiblement ja en aquest
moment hi ha algun tipus d’hàbitat, tot i que no sabem si ja
dins el que seria el traçat urbà de la ciutat o anterior a
aquest. Aquí, el predomini de la B-oide sobre les produc cions ja és clar, tot i que encara hi ha presència de campa niana A, principalment tardana.
Finalment, trobem nivells que situem cronològicament entre
el 50 i el 30 a.C., que, per l’abundància de materials i per la
relació que presenten respecte a les estructures trobades, estarien situats probablement ja dins el que seria el traçat urbà de
la ciutat fundacional. Aquests nivells també presenten un predomini de campaniana B i, dins d’aquesta, del subgrup de les
B-oides. Respecte a les altres produccions, trobem campaniana A tardana amb característiques de mitjan segle I a.C., fragments d’imitacions de B en pasta grisa i algun fragment d’aretina de vernís negre.
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Altres excavacions on ha estat trobat aquest nivell és en el
solar de Bapark, en l’excavació realitzada l’any 1985, que es
troba situada a la part sud del solar d’Hisenda i que seria la
continuació natural dels nivells trobats en aquest sector.
També es van localitzar nivells amb aquest horitzó cronològic
en una excavació realitzada al carrer de les Eres l’any 198586, on trobem estructures, concretament dos murs fent cantonada, que queden dintre del que seria l’hipòtesi urbanística de
la ciutat i que estan construïts sobre un estrat d’anivellació
que presenta aquesta mateixa cronologia.
Com en el cas del fons Museu, si analitzem el tipus de formes
predominants, observem que les més constatades són les formes obertes, és a dir, els plats i els bols, cosa que reafirma la
nostra teoria respecte al fet que s’utilitzaven principalment
aquestes formes d’aquesta vaixella, mentre que recipients
amb altres usos eren agafats d’altres produccions ceràmiques.

tudiar, d’una banda, els orígens de la nostra ciutat i, de l’altra,
la relació establerta entre els ibers i els nous pobladors itàlics,
just en el moment d’entrar en contacte aquestes dues cultures.
Futures investigacions, tant en el camp del vernís negre per tal
d’arribar a un consens quant a la terminologia i a la definició
dels diferents tallers de producció, com en relació amb aquests
nivells on la presència de vernís negre és significativa, ens permetran tenir un millor coneixement dels orígens de la nostra ciutat, és a dir, de la ciutat romana de Baetulo, ja que avui dia encara queden molts interrogants per resoldre.
Notes:
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Materials del fons del Museu
Lamboglia 1
B-oide

B-etrusca

1. ct-06367

2. ct-06118
1-2. Lamboglia 1/Morel forma 2323-2331.
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Lamboglia 2
B-etrusca

B-oide

3. ct-06588

4. ct-00112

Lamboglia 3
B-oide

B-etrusca

6. ct-6567

5. ct-6566

Lamboglia 4
B-etrusca

B-oide

7. ct-00117

8. ct-00117

3-4. Lamboglia 2/Morel forma 1222. 5-6. Lamboglia 3/Morel forma 7544. 7-8. Lamboglia 4/Morel forma 1412-1416.
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Lamboglia 5
B-etrusca

B-oide

10. ct-06681

9. ct-06736

11. ct-00276

Lamboglia 7
B-oide

12. ct-00079

B-etrusca

13. ct-006843

Lamboglia 10

15. ct-00078

14. ct-6821

Pasquinucci 127

B-oide

B-oide

16. ct-06649

17. ct-10304

9-11. Lamboglia 5/Morel forma 2255. 12-15. Lamboglia 7/Morel forma 2282-2284-2286. 16. Lamboglia 10/Morel forma 3451. 17. Pasquinucci 127.

17

Lamboglia 1/8
B-oide

18. ct-00187

Imitació de B en pasta grisa

Aretina de vernís negre

19. ct-00156

20. ct-00068

21. ct-10305

18. Lamboglia 1/8/Morel forma 2566. 19-20. Lamboglia 7 i Lamb. 5 (imitació de B en pasta grisa). 21. Aretina de vernís negre.
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Forma 5/7

Campaniana A Tardana

22. ct-012069

Lamboglia 36
Campaniana A Tardana

23. ct-00252

22. Morel forma 5/7. 23. Lamboglia 36/Morel 1312-1314.
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Lamboglia 25

Lamboglia 6

Campaniana A

B-etrusca

25. ct-00253
24. ct-06141

Lamboglia 23
Campaniana A

26. ct-06139
24. Lamboglia 25/Morel forma 2784. 25. Lamboglia 6/Morel forma 1431-1441. 26. Lamboglia 23/Morel forma 1120.
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LA FIGURA HUMANA A BAETULO
REPRESENTACIONS EN OBJECTES QUOTIDIANS
MONTSERRAT COMAS I SOLÀ

L

a figura humana ha estat motiu de representació
tant pels grans artistes com pels petits artesans en totes les èpoques i en totes les cultures. Els romans no van ser pas una
excepció, ja que en moltes de les seves manifestacions, ja
siguin artístiques, simbòliques, religioses o socials, es troben
exemples d’imatges que representen éssers mitològics, déus,
deesses, personatges de la vida quotidiana, emperadors o
emperadrius. La figura humana està representada tant en escultures, en mosaics, pintures murals i monedes, com en petits
objectes de la vida domèstica. No hi ha límits, ni de materials
ni d’espais, per decorar les peces i reproduir-hi la figura humana: és una constant.
En aquest estudi sobre la presència de la figura humana en els
objectes arqueològics trobats a la ciutat romana de Baetulo, hem
deixat de banda les grans representacions escultòriques fetes en
marbre o els relleus figurats, així com les pintures murals i els
mosaics, perquè ja entren dintre del concepte de grans obres
d’art, que solien formar part de la vida oficial o pública. Ens
ocuparem només d’aquells petits objectes de la vida quotidiana
sobre els quals es troba representada la figura humana en qualsevol de les seves vessants. Es tracta, generalment, de senzills
objectes que formaven part del mobiliari domèstic. Alguns, realitzats amb una finalitat exclusivament de culte, presenten divinitats diverses en actituds i escenes característiques de la seva
personalitat, i d’altres tenen una funció simplement decorativa i
utilitzen la figura humana per il·lustrar escenes, oficis o actituds
de personatges anònims, sense cap ànim d’individualitzar-los.

En un altre apartat observarem la figura humana des de la perspectiva del retrat, que té l’exemple més clar en la moneda.
SUPORTS
A Baetulo hem trobat 86 representacions de la figura humana
repartides sobre una gran diversitat de peces de l’àmbit
domèstic que serveixen de suport a aquestes decoracions i
que hem agrupat en set conjunts: llànties, vaixella de taula,
objectes d’abillament personal, antefixes, figures i aplics,
exvots, i monedes.
Les llànties
Representen un 39% del material estudiat. És un dels
objectes més senzills on es troba representada la figura
humana amb més abundància. Les llànties, aquests petits
objectes, generalment fets de ceràmica a motlle, que s’utilitzaven per il·luminar, solien estar decorades amb motius
que no tenen cap relació amb l’ús a què es destinava la
llàntia, ja que els fabricants, a l’hora d’escollir la decora ció, només intentaven aconseguir un producte que cridés
l‘atenció del comprador procurant representar-hi els motius
que estiguessin més de moda en aquell moment. El que sí
podia succeir és que l’usuari de la llàntia tingués algun
propòsit concret respecte a la seva utilització i triés, per
tant, una decoració o una altra, la que millor s’adaptés als
seus gustos o afeccions.
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Vaixella de taula
És un 8% del material estudiat. A mesura que avançava l’Imperi, les vaixelles de taula es varen anar sofisticant, ja que l’aristocràcia romana demanava cada vegada més refinament i
originalitat. Per aquest motiu, les ceràmiques es varen
començar a decorar amb diversos motius, un dels quals serà
també el de la figura humana, sobretot en algunes peces de
ceràmica del tipus terra sigil·lata, o en petits vasets de ceràmica de parets fines, encara que també hi ha gerres de ceràmica comuna i de bronze que tenen les nanses amb representacions de rostres humans. En alguns vasos de vidre que servien per complementar les taules ben parades, també es troben decoracions de figures.
Objectes d’abillament personal
Llàntia de ceràmica decorada amb una escena de lluita de gladiadors.
Museu de Badalona. Fotògraf: P. Padrós.

Les decoracions, sobretot de les llànties, eren, doncs, un
índex dels gustos de l’època, i les escenes que s’hi repre sentaven servien perquè la societat romana, en especial les
classes baixes, coneguessin, a través d’aquest senzill ins trument, les obres artístiques i els mites literaris reservats
al públic culte. Hem de tenir en compte que, en el cas de
les llànties, hi jugaven un paper important els grans tallers
i els motlles que fabricaven, ja que d’aquests motlles, després en sortirien gran quantitat de llànties amb els mateixos
motius representats, que s’exportarien arreu de l’Imperi.
Era una manera de traslladar i difondre al poble senzill les
grans obres d’art i els mites de moda de les classes altes.
Les decoracions de les llànties venien a ser una mica com
«l’art pobre».
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És un 5% del material estudiat. Hi ha uns tipus d’objectes utilitzats per a l’abillament personal que també se solien decorar, sobretot aquells que sovint feien servir les dones romanes,
els més usuals dels quals són les agulles per aguantar el
cabell. Aquestes agulles tenen el cap generalment decorat,
moltes vegades amb representacions humanes, com per
exemple un cap de dona, o bé una figura femenina completa.
Els amulets o penjolls simbòlics també podien tenir figuracions humanes, i els més habituals eren els que reproduïen
fal·lus, que s’utilitzaven com un símbol de fecunditat.
Antefixes
És un 5% del material estudiat. Les antefixes eren unes plaques de terracota que es posaven verticalment al final de les
cornises de les teulades i que servien per amagar l’extrem de
l’última filera de teules i proporcionar una visió molt més

Exvots
Són el 4% del material estudiat. Les persones que sofrien
algun tipus de malaltia solien reproduir la part del cos afectada, generalment en ceràmica, però a vegades també en bronze, i en feien donació al temple i als déus per demanar-ne la
curació o, en el cas d’haver-se curat, per agrair els seu guariment. Aquestes reproduccions s’anomenen exvots, i les parts
del cos més representades eren normalment les cames i els
braços. Encara que sigui parcialment, són representacions de
la figura humana i copien les formes anatòmiques reals, motiu
pel qual també els hem inclòs en aquest conjunt.
Monedes
Dibuix amb la representació d’una teulada amb un antefixe. Il·lustració:
F. Riart.

acabada dels edificis. Aquestes peces presenten sempre decoracions humanes, genera1ment una cara, gairebé sempre d’un
personatge mitològic que sol ser una Gorgona o un Sàtir.
Petites figures i aplics
Són el 6% del material estudiat. Els objectes que hem vist
fins ara decorats amb figures humanes, tenien tots una funcionalitat específica (llànties per il·luminar, vaixella per
menjar, agulles per al cabell, etc.), però hi han uns altres
tipus d’objectes que no tenen, per ells mateixos, cap fun ció: són les petites figures de terracota o els aplics de bronze, os o altres materials, que representen divinitats o per sonatges mitològics, que estaven destinats al culte i a través del qual els romans invocaven els déus o s’hi encomanaven.

A Baetulo hi ha una gran col·lecció de monedes, la majoria
de les quals porten gravades representacions de la figura
humana, com és habitual en aquest tipus d’objectes. En
l’anvers s’hi solen representar les imatges dels emperadors,
mentre en el revers s’hi representen imatges de déus i deesses, al·legories o figures mitològiques. Com que es tracta
d’un material tan abundant, hem seleccionat un lot de divuit
monedes de les quals només farem referència a l’anvers, on
hi ha gravada una àmplia representació d’imatges d’emperadors que serveixen per mostrar, no solament un altre
objecte que va servir de suport per reproduir-hi la figura
humana, sinó també una altra vessant d’aquestes representacions: el retrat.
Aquestes divuit monedes reprodueixen el rostre de quinze
emperadors en l’època en què varen tenir el poder, i les
cares de tres emperadrius que, d’alguna manera, es van distingir per tenir una personalitat pròpia. De totes les representacions humanes que es troben en els diferents suports
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un element de poder amb una gran capacitat de difusió i per
aquest motiu, mitjançant la seva propagació, no solament es
popularitzava la imatge de l’emperador, sinó també la del
seu poder.
TEMES
Els temes on apareix la figura humana com a protagonista
de moltes escenes o com a personificació d’un símbol, són
molt diversos a Baetulo, i els hem dividit en tres grans
apartats.
Mitologia i divinitats

Moneda amb la cara de l’emperador Adrià. Museu de Badalona. Fotògraf:
A. Cartagena.

esmentats anteriorment, podem observar que les imatges
dels emperadors en els anversos de les monedes són un
veritable exemple de la voluntat de plasmar la cara d’un
personatge real, actual i conegut pel poble. En les monedes,
el rostre de l’emperador no s’idealitzava, com se solia fer
en les grans estàtues dels emperadors que adornaven els
edificis públics i els carrers de les ciutats, sinó que les faccions del personatge, maques o lletges, i l’expressió de la
seva cara, es reflectien amb total realisme. La moneda era
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Els romans adoraven amb gran respecte déus i deesses ja
que la religió constituïa una part molt important de la seva
vida anímica, i també coneixien bé els grans mites i llegendes mitològiques que s’havien anat popularitzant al llarg
dels temps. Per aquest motiu, a Baetulo, trobem que el tema
amb participació de la figura humana més representat en els
petits objectes de la vida quotidiana és aquell que fa
referència als personatges vinculats a la religió i la mitologia, i que es presenten amb una gran diversitat d’imatges.
Aquestes figures estan representades gairebé sempre amb
els mateixos atributs, amb el mateix tipus de vestit, amb les
mateixes actituds, que són les que identifiquen els perso natges, i les escenes on apareixen solen ser sempre molt
semblants, quasi idèntiques, fent referència molt clara a una
iconografia concreta. La voluntat de repetir els motius i no
variar-los, de copiar els gestos i les escenes, segurament
respon a la intenció que el públic pugui reconèixer els personatges a través de la seva pròpia llegenda. El que sí es pot
dir és que aquests petits objectes domèstics amb representacions de figures lligades a l’àmbit religiós ens permeten

apropar-nos una mica més al món de les creences, dels cultes domèstics, de la superstició o de la llegenda, que, per ser
temes tan immaterials, d’altra manera, ens serien molt difícils de comprendre.
Dintre del tema dedicat a mitologia i divinitats, hem dividit
les figures que apareixen representades en quatre categories:
–Déus i deesses, on s’inclouen totes les figures que representen divinitats del panteó romà, generalment assimilables als
anteriors déus grecs.
–Divinitats orientals, un apartat on hi estan representades les
divinitats de procedència oriental, que en el nostre cas són
sempre egípcies.
–Al·legories, on es presenten les figures que, d’una manera
metafòrica, representen idees abstractes.
–Personatges mitològics, on es recullen totes les figures
humanes que, sense tenir categoria de déus, pertanyen al món
del mite i de la llegenda heroica.

Aplic de bronze amb el bust del déu Eros nen. Museu de Badalona. Fotògraf: F. Tarrats.

DÉUS I DEESSES:

Helios

Eros

És la personificació de la llum i del sol en l’aspecte purament astronòmic. Diu la llegenda que cada matí, precedit
pel carro d’Aurora, Helios, arrossegat per cavalls molt
ràpids recorre el centre del cel per un camí estret. Camina
durant tot el dia i al capvespre arriba a l’oceà on es banyen
els seus cavalls fatigats, mentre ell es retira a descansar en
un palau d’or. L’endemà, de matinada, torna a marxar per
fer el mateix recorregut. Tot i que sovint es considera
Helios l’ull del món, el que tot ho veu, la seva importància
com a déu és secundària i sol aparèixer com un servidor
dels déus, com una espècie de funcionari dedicat a fer de
lluminària. Es representa com un jove fornit de gran belle-

Eros és el déu grec de l’amor que a Roma s’anomenava Cupido i és com un geni que fa d’intermediari entre els déus i els
homes. Va néixer de la unió entre Poros (el Recurs) i Penia (la
Pobresa), i potser per això, empès per la necessitat (pobresa),
sap imaginar sempre un mitjà per afrontar-la (recurs). Se sol
representar com un nen proper a la pubertat, normalment alat,
amb l’arc i les fletxes, que es diverteix portant el desassossec
als cors, ferint-los amb les seves sagetes, o bé inflamant-los
amb la seva torxa. Es troba representat en sis llànties, dos
aplics i una ceràmica.
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sa i virilitat, amb cabellera ondulada i una corona amb cinc
raigs sobre el cap. Es troba representat en dues llànties.
Júpiter
Assimilat al déu hel·lènic Zeus, Júpiter és el gran déu per
excel·lència del panteó romà i la divinitat central que, juntament amb Minerva i Juno, formava la tríada capitolina.
Apareix com la divinitat del cel, de la llum diürna, del
temps atmosfèric, del llamp i del tro, i va arribar a ser considerat com el poder suprem i el president del consell dels
déus, del qual emanava tota l’autoritat. Com a déu del Capitoli romà, Júpiter va ser, durant la República, la divinitat a
la qual els cònsols, en començar el mandat, dirigien primer
les seves pregàries, els vencedors li oferien les seves corones triomfals i se li consagraven les víctimes rituals. Júpiter representava també la garantia de la fidelitat dels tractats i presidia les relacions amb altres nacions. Tant era el
seu prestigi, que durant l’Imperi alguns emperadors varen
intentar ser la seva pròpia encarnació, com per exemple
August i, més tard, Calígula. Se’l representa com una figura majestuosa, amb barba i cabellera abundant, assegut en
un tron amb un raig o amb una àguila, que és el seu ocell
preferit, símbol de majestat i poder. Es troba representat en
dues llànties.
Apol·lo

Figura de terracota amb la imatge del déu Apol·lo. Museu de Badalona.
Fotògraf: F. Tarrats.
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Era fill de Zeus i Leto, que el va anar a parir, perseguida per
Hera, la deessa gelosa, a una illa a la qual Apol·lo va ano menar Delos, «la brillant». És el déu del sol, de les coses
bones, de la música, de la poesia, de l’eloqüència, dels pastors i de la medicina. Però era també un déu guerrer capaç
d’enviar amb l’arc i les sagetes una mort ràpida i dolça. Va

tenir innombrables amors, tant amb nimfes com amb mortals, tant amb dones com amb homes. A poc a poc, Apol·lo
es va convertir en el déu de la religió òrfica i al seu nom es
va associar tot un sistema meitat religiós, meitat moral, que
prometia als seus iniciats la salvació i la vida eterna. Se’l
representa com un jove imberbe, perquè el sol no envelleix,
bell, alt i amb rínxols negres de reflexos blavosos «com els
pètals del seu pensament». Sol portar l’arc i les sagetes, símbol dels raigs solars, o bé una lira que representa l’harmonia
celestial. Es troba representat en una llàntia i una figura.
Hèrcules
És el nom llatí del déu Hèracles, que va ser l’heroi més popular de la mitologia clàssica, i representa el símbol de l’alliberació i de la recerca de la immortalitat per mitjà de l’esforç
heroic i suprem. Diu la llegenda que quan era nen es va alletar del pit d’Hera, la deessa gelosa i la seva pitjor enemiga,
mitjançant un estratagema: varen apropar el nen fins al pit de
la deessa dormida, i quan aquesta es va despertar, el va llançar
lluny d’ella, però ja era tard, el nen ja havia pres la llet que va
fluir, i va deixar una estela en el cel: la Via Làctia. A mesura
que va anar creixent va adquirir una talla extraordinària i es
començà a fer famós per les seves gestes, la seva força i la
seva valentia, fins que, en un atac de bogeria enviat per la
deessa Hera, va matar tots els seus fills. Per tal d’expiar
aquests crims, Hèrcules va ser condemnat a realitzar dotze
grans treballs, pels quals és conegut. Va morir quan, per intentar apagar el foc que el cremava, es va llançar a un riu i es va
ofegar. Les aigües del riu, però, varen conservar l’escalfor,
cosa que donà origen a les Termòpiles, lloc on encara hi ha
unes fonts termals. Se’l representa com l’ideal del vigor i la
força masculina, amb expressió seria, barba arrissada, coll
curt i cap petit. Es troba representat en una llàntia.

Lars
Són els déus romans familiars, encarregats sobretot de vetllar en l’àmbit domèstic, i també de protegir les cruïlles dels
camins. Eren esperits benefactors que tutelaven la casa i la
seva gent i cada llar tenia els seus propis Lars, els quals
encara que en realitat no tenien una categoria divina autò noma, eren considerats forces immanents de la llar. Per
aquest motiu eren objecte de culte en els atris de les cases,
on cada dia la família romana, en despertar-se i a l’hora de
menjar, pronunciava pregàries i els oferia encens. Es representen en forma d’adolescents vestits amb túnica curta lligada a la cintura, com correspon a divinitats àgils i alegres,
i solen portar un corn de l’abundància a la mà mentre fan
equilibris sobre la punta d’un peu. Es troben representats en
una llàntia.
Fortuna
És la deessa que arbitra els destins humans i que personifica
la circumstància capriciosa i movible que es manifesta en la
vida dels homes, distribuint a caprici els béns i els mals. El
culte a aquesta divinitat va ser introduït pel rei Servi Tuli, del
qual es diu que la deessa estava enamorada i que acostumava
a entrar a casa seva per una finestreta. Es representa quasi
sempre amb ales, amb els ulls embenats, amb el corn de l’abundància, i a vegades amb un timó, símbol de poder i decisió, i una roda que significa la volubilitat de les seves resolucions. Es troba representada en una llàntia.
Victòria
És la deessa grega Nike i representa la personificació de la
victòria, però té una significació abstracta i poca història mitolò27

senten de diferents maneres al marge de la forma humana, ja
que, a vegades, tenen forma de gos o de serp, cosa que delata el seu caràcter infernal. Es troben representades en una
llàntia.
DIVINITATS ORIENTALS
Harpòcrates

Llàntia decorada amb la figura de la deessa Victòria. Museu de Badalona.
Fotògraf: P. Padrós.

gica. Segons la tradició va ser la companya de jocs de la deessa
Palas Atenea, i se la representa vestida amb pèplum, amb ales i
volant amb gran rapidesa. Es troba representada en una llàntia.

És una divinitat oriental que personifica al déu-sol Horus, el
déu falcó egipci considerat el protector de la monarquia, però
representat amb aparença infantil. Era fill de la deessa Isis, i
la història explica que va venjar la mort del seu pare Osiris,
déu del sol nocturn, assassinat pel seu germà. És conegut
també com el déu del silenci, i per aquest motiu se’l representa amb la mà esquerra darrere l’esquena i amb la dreta
sobre la boca fent el gest característic d’imposar silenci. Es
troba representat en una llàntia i una figura.
Anubis

Erínies
En la mitologia grega, eren divinitats violentes identificades
amb les fúries romanes, i per aplacar la seva còlera terrible
se les anomenava també Eumènides, que vol dir bondadoses. Són tres divinitats primitives que no reconeixen l’autoritat dels déus joves i que no tenen més llei que elles mateixes. Varen néixer de les gotes de sang que impregnaren la
terra quan va ser mutilat Urano pel seu fill Cronos. La seva
missió era venjar el crim dels homes, protegir els sagrats
drets de la família i defensar la llei i l’ordre social, perse guint tot aquell que el pertorbava, fent-lo embogir i tortu rant-lo. Eren, en definitiva, les divinitats dels càstigs infernals que defensaven les lleis i l’ordre de la natura. Es repre28

Déu egipci dels morts i dels funerals que va tenir un culte
molt antic i dilatat. A vegades se’l presenta com a fill d’Osiris i d’altres com el seu germà, però sempre directament relacionat amb el mite osíriac segons el qual s’encarregà dels
funerals d’aquest déu. En el judici de la mort, Anubis era qui
tenia cura de pesar el cor del difunt en una balança. Es representa sempre com un home amb el cap de gos o de xacal. Es
troba representat en dues llànties.
Isis
Aquesta deessa egípcia és la divinitat més venerada entre els
antics. Representava el principi femení universal, fecund i

generador de la natura, i regnava sobre el mar, sobre els fruits
de la terra i sobre els morts. El seu culte es va difondre per
tota la Mediterrània i penetrà a Grècia i Roma, des d’on els
seus misteris varen arribar fins a la Gàl·lia i la Germània. El
panteó egipci la presenta com l’esposa d’Osiris, que va morir
assassinat per Seth, el déu de les ombres, i a qui va venjar el
seu fill Horus. La deessa Isis es representa amb el signe jeroglífic del seu nom sobre el cap i amb dos corns bovins que
emmarquen un sol. Es troba representada en una llàntia.

AL·LEGORIES
Àfrica
És la personificació de la província romana d’Àfrica. Es
representa, simbòlicament, en forma del bust d’una dona,
rodejat de dos ullals d’elefant i una trompa. Es troba representada en dues llànties.
Hispània
És la personificació de la província romana d’Hispània. Es
representa, simbòlicament, en forma del bust d’una dona que
aguanta una branca d’olivera, mentre al seu darrere hi ha un
conill corrent. Es troba representada en una llàntia.
PERSONATGES MITOLÒGICS
Sàtir
Els sàtirs eren genis de la natura, esperits del bosc que formaven
part del seguici de Dionís i que també s’anomenaven dimonis del
bosc, lloc on vivien. Eren sensuals, agressius i vils i se solen representar al camp, on beuen i ballen incansablement, mentre persegueixen les mènades i les nimfes, víctimes sempre de la seva lascívia. Són personatges molt populars en el temari iconogràfic
romà i se solen representar molt peluts, amb les orelles en punxa,
en forma de boc o amb la part inferior del cos en forma de cavall.
Es troba representat en tres antefixes, dues llànties i dues ceràmiques.
Silè

Antefixe de terracota amb el cap d’un satir. Museu de Badalona. Fotògraf:
F. Tarrats.

És un ésser mitològic que s’identifica amb el sàtir quan és
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vell i és la personificació del vell viciós, lasciu i embriac.
Forma part de l’innombrable seguici de Dionís, al qual es
deia que havia educat. Es representa sempre com un homenet vell, molt lleig, calb, amb el nas arremangat i una gran
panxa, cavalcant un ase sobre el qual ni tan sols s’aguanta,
ja que està borratxo. Es troba representat en un aplic i dues
nanses.
Gorgona
Era el nom genèric que es donava a les tres germanes Gorgones: Sthénos, Euryale i Medusa. Eren filles de dues divinitats
marines i representaven tres monstres que vivien a l’occident
més extrem, no gaire lluny del regne dels morts. Les dues primeres eren immortals, però Medusa no. Es representaven en
forma de figura femenina, amb el cap rodejat de serps, grans
ullals semblants als del senglar, mans de bronze i ales d’or. Es
troba representada en dues antefixes.
Medusa
Era la Gorgona per excel·lència, era mortal i es representava de la mateixa manera que les seves germanes: el cap ple
de serps, grans ullals i ales d’or. Els seus ulls treien guspires i la seva mirada era tan penetrant que convertia en pedra
a qui els mirava. Tothom sentia horror i espant vers ella,
només Posidó, el déu que regna sobre el mar, no va témer
unir-se a Medusa, i la va deixar embarassada. L’heroi Perseu
va ser l’encarregat de matar Medusa, a la qual va tallar el
coll, defugint-li la mirada darrere del seu escut. Del coll
obert de Medusa, en varen sortir dos fills: Pegàs, el cavall
alat, i Crisaor, «l’home de l’espasa d’or». Deia la llegenda
que, fins i tot després de tallat, el cap de medusa conservava el poder de petrificar qui la mirava. Es troba representa30

da en una llàntia.
Mènades
Eren les bacants divines que seguien Dionís o Bacus, del qual
van ser les dides. Posseïdes per aquest mateix déu, els va
infondre una espècie de bogeria mística que les feia ballar i
cridar desordenadament enmig d’un frenesí delirant. Simbòlicament, les Mènades personifiquen l’esperit orgiàstic de la
natura, dels plaers, de la gràcia femenina, de la joventut i de
l’alegria bàquica. Se solien representar nues o vestides només
amb un vel, sempre ballant danses violentes. Es troba representada en una llàntia i una antefixa.
Acteó
Personatge mitològic amb una llegenda relacionada amb la
deessa Diana. Diu la faula que Acteó era caçador i que un dia
va sorprendre Diana banyant-se nua en la font. Irritada, la
deessa el va castigar convertint-lo en cèrvol i provocant els
seus cinquanta gossos contra ell. Aquests, en no reconèixerlo, se’l varen menjar, i durant tota la nit el varen estar buscant
endebades per tot el bosc, mentre omplien l’aire amb els seus
gemecs. La recerca de l’amo va portar els gossos a la caverna on vivia el centaure Quiron, el qual, per consolar-los, va
esculpir una estàtua amb la imatge d’Acteó. Aquest mite ha
fet d’Acteó la personificació de la natura que es marceix en
l’època canicular: els seus cinquanta gossos representen, precisament, els cinquanta dies que duren els rigors estivals. Es
troba representat en una ceràmica i una llàntia.
Endimió
Era un jove i bell pastor que va inspirar una violenta passió a la
deessa Selene, la Lluna. Cada nit, ella baixava a contemplar-lo

prudència. Es troba representat en una llàntia.
Lupercs

Llàntia de ceràmica decorada amb la figura del jove Endimió dormint.
Museu de Badalona. Fotògraf: P. Padrós.

Són una confraria de sacerdots que celebraven el culte al
déu Faune, que era el que protegia els boscos, els prats, els
camps i els ramats i representava la vida nòmada i pastoral.
El 15 de febrer, en les festes anomenades lupercalia de
Roma, els lupercs feien una processó, en la qual, dos joves
revestits amb pells de cabra, fuetejaven amb corretges les
dones que volien ser fecundes. Se solien representar amb
estructura humana però amb el cap de cabra. Es troben
representats en una llàntia.
VIDA QUOTIDIANA

i va demanar i obtenir de Zeus que el jove conservés la seva
bellesa per sempre, sumint-lo en un somni etern. Representa,
per tant, la personificació del somni i també del sol ponent que
se submergeix en les aigües de l’oceà per dormir en el si de la
nit. Se’l representa sempre estirat, amb un braç sota el cap, i
dormint plàcidament. Es troba representat en una llàntia.
Ulisses
És un dels més famosos herois grecs. Rei d’Ítaca i espòs de
Penèlope va ser immortalitzat pel poeta Homer en els poemes
de La Ilíada i sobretot de L’Odissea, del qual és protagonista.
Ulisses és un dels personatges més atraients de l’antiguitat
clàssica i ocupa un dels llocs més importants en el cicle èpic,
en la tragèdia i en la lírica. Representa, a més d’un heroi
mític, un home que posseeix tant el vigor físic com el moral,
i que, a una gran audàcia, hi contraposa sempre l’enginy, el
sentit del càlcul, la flexibilitat i l’equilibri. Per totes aquestes
virtuts és la personificació més perfecta de l’habilitat i la

La figura humana, en la seva vessant més senzilla i més naturalista, apareix també representada a Baetulo en molts objectes i utensilis domèstics o en petites figures realitzades amb
una finalitat artística. Són sempre representacions que copien
personatges de la vida quotidiana o bé presenten escenes que
formen part de les activitats lúdiques dels romans. Gràcies
als detalls que aquestes representacions ens ofereixen, ja
sigui en tot allò que fa referència al vestuari, pentinats, joies,
etc., com pel que es refereix a les actituds i a les expressions
dels personatges, podem fer-nos una idea molt precisa de
com era i com vivia una societat tan complexa com la romana. Observant atentament tots aquests objectes decorats amb
figures humanes, ens adonarem que no hi ha res tan clar ni
tan poc enganyós com una imatge, a vegades minuciosament
reproduïda.
En aquest apartat dedicat a la representació de la figura
humana en escenes de la vida quotidiana, hem fet tres divisions, segons les situacions en què apareixen els personat31

els gladiadors entre ells o amb animals salvatges. Les curses de
carros també constituïen un espectacle molt popular, se celebraven en el circ, un espai allargat al voltant del qual els aurigues, dalt dels carros i amb les regnes enrotllades a la cintura,
havien de donar set voltes per tal de completar la cursa. La
popularitat d’aquests jocs es fa palesa en la gran quantitat de
representacions que hi ha sobre el tema, les quals, en la seva
gran majoria, es troben sobre llànties, fet que no té una explicació concreta i que possiblement obeeix a un costum o a una
moda. Aquestes escenes representen un 44% del total i es troben sobre onze llànties, una figura i dues ceràmiques.
PERSONATGES DIVERSOS

Figura de terracota amb la figura d’un personatge de faccions negroides.
Museu de Badalona. Fotògraf: F. Tarrats.

ges:
–Activitats lúdiques: gladiadors i curses de carros.
–Personatges diversos.
–Escenes eròtiques.
ACTIVITATS LÚDIQUES
Els temes relacionats amb l’amfiteatre i el circ han proporcionat una gran quantitat d’escenes decoratives que són el testimoni de l’afecció que generaven aquests tipus d’activitats en
època romana. Els combats de gladiadors, els anomenats munera, eren uns dels espectacles més populars i la multitud, rics i
pobres, acudien en massa a l’amfiteatre per tal de veure lluitar
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La plàstica representava també una gran varietat de personatges anònims corresponents a diversos estaments socials, possiblement fets sense cap intenció d’individualitzar una escena
concreta, sinó simplement amb una voluntat de plasmar la vida
quotidiana. Així, trobem representats en diferents objectes, una
galeria de personatges que il·lustren la vida d’una ciutat: togats,
esclaus, dones, màscares teatrals, exvots, etc. Hem inclòs en
aquest apartat tant les màscares teatrals, com els exvots, ja que,
encara que no representen cap personatge real i només intenten
reproduir un rostre amb l’expressió exagerada, en un cas, o una
part del cos malalta en l’altre, pensem que són també l’exponent d’una manera de reproduir la figura humana. Aquestes
escenes representen un 52% del total i es troben sobre una antefixe, tres figures, dues llànties, dues ceràmiques, tres agulles i
tres exvots.
ESCENES ERÒTIQUES
El sexe és un dels motius decoratius preferits per la plàstica romana. Tant les escenes de contingut eròtic, com la

Amulet de bronze amb dos fal·lus. Museu de Badalona. Fotògraf: F.
Tarrats.

reproducció aïllada d’alguns òrgans sexuals, es plasmen
amb una gran llibertat i realisme i denoten una expressivitat absolutament desinhibida. La vida amorosa dels romans
és força coneguda gràcies a la literatura i a l’art, que des criuen aquestes relacions com una activitat absolutament
desacralitzada i la mostren sense cap pudor, com un aspecte més de la vida. Tant les relacions homosexuals com les
heterosexuals es reprodueixen amb igual llibertat i són la
prova que aquestes relacions eren considerades absoluta ment habituals.
D’altra banda, el caràcter religiós i simbòlic que tenia el
fal·lus en la mentalitat popular romana, es fa palès en la gran
quantitat de representacions on aquest element apareix decorant objectes senzills utilitzats en la vida quotidiana. El fal·lus
simbolitzava el poder fecundant de la natura i es considerava

Llàntia de ceràmica decorada amb una escena eròtica. Museu de Badalona.
Fotògraf: P. Padrós.
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Dibuix d’una escena eròtica representada en una llàntia. Museu de Badalona. Il·lustració: F. Riart.

que protegia els habitants de la casa de les malediccions i
desgràcies i afavoria les benediccions i els favors. Per aquest
motiu, quan el fal·lus es representava aïllat, tenia un significat màgic més que no pas un valor decoratiu.
La gran majoria d’escenes eròtiques es troben representades, sobretot, en les llànties de ceràmica, on apareixen diferents i variades maneres de consumar l’acte amorós. Alguns
vasos ceràmics presenten també aquest tema en les decoracions, però en menor quantitat, i també trobem una bona
quantitat de penjolls, amb la reproducció d’un o més fal·lus,
que s’utilitzaven com a amulets. Aquestes escenes repre senten un 41% del total i es troben sobre tres ceràmiques,
una figura, quatre llànties i tres penjolls.
EL RETRAT
La voluntat de plasmar amb realisme la figura humana té la
seva màxima expressió en el retrat. En època romana
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aquesta expressió la trobem plasmada sobretot en dos
suports: l’escultura i la moneda. Pel que fa a les imatges
dels personatges representats en l’escultura, en tractar-se de
l’obra d’un artista, no sempre eren la reproducció exacta de
la realitat, sinó que moltes vegades els autors d’aquestes
estàtues es deixaven portar, ja fos per la seva inspiració, ja
pel seu interès, ja per les indicacions de qui encarregava
l’obra, i idealitzaven les cares o l’aspecte del retratat amb
la finalitat d’embellir-lo o afavorir-lo. En canvi, la moneda,
en època romana, és un dels exemples més clars de veritable retrat, ja que se solia gravar la imatge real dels emperadors, i d’alguna emperadriu, en una de les cares, sense falsificar cap dels seus trets característics i precisament amb la
voluntat de presentar la seva fesomia autèntica perquè tothom la reconegués. La moneda romana representa, doncs,
un element a través del qual s’han pogut conèixer els veritables rostres dels governants romans, és com un àlbum de
fotografies, on estan immortalitzades les imatges dels
emperadors que varen tenir el poder durant el llarg període
en què es va desenvolupar l’Imperi romà.
CONCLUSIÓ
La constatació tan nombrosa i variada de la presència de
representacions humanes en els petits objectes arqueològics
trobats a la ciutat romana de Baetulo, ens proporciona una
sèrie de reflexions. En primer lloc, comprovem que els
artesans d’aquella època no varen tenir cap tipus de límit a
l’hora de reproduir la figura humana. Varen utilitzar tot
tipus de suports: llànties, vaixelles de taula, figures, pen jolls, agulles, antefixes, exvots, nanses, màscares i monedes; varen treballar tota classe de materials: argila, vidre,
pedra, bronze i os; i varen basar-se en un gran ventall de
temes: mitològics, religiosos, al·legòrics, vida quotidiana i

retrat. Hem observat, també, que aquests tipus de representacions s’aniran repetint al llarg dels anys, sense que variïn
notablement, ni des del punt de vista formal, ni pel que fa
al conceptual, i podran canviar només alguns elements per
raons de moda, però seguint sempre una tradició i una iconografia establerta.
Cadascuna d’aquestes representacions es pot analitzar des de
dos aspectes: un es refereix a l’objecte sobre el qual es troba,
i l’altre al significat de l’escena o el personatge que repro dueix. Respecte al primer, hem comprovat que les llànties són
el suport més utilitzat per representar-hi la figura humana i
constitueixen un 53% del total del material estudiat. Les
segueixen, en quantitats ja molt menors, les figuretes i aplics i
les ceràmiques (15% i 13% respectivament). Pel que fa als
temes, observem que els més representats són els que fan
referència a les divinitats (55%) i es troben gairebé tots sobre
llànties, mentre els temes basats en escenes de la vida quotidiana suposen un 45% del total del material i estan sobre
objectes més variats: ceràmiques, antefixes, figures, aplics,
etc. La presència de tantes llànties decorades, fet també constatat en molts altres jaciments, és un indicatiu del que ja
apuntàvem en l’apartat en què presentàvem les llànties. És a
dir, que aquest objecte senzill, encarregat d’il·luminar les habitacions de les cases i fabricat en sèrie des dels tallers especialitzats, es començà a difondre àmpliament, decorat amb tot
tipus d’escenes, sobretot les religioses, a partir de l’últim quart
del segle I a.C. i no deixarà de fer-ho en tota l’època romana.
Era un objecte popular, barat, que generalment es decorava
amb escenes copiades de la gran iconografia de moda en cada
moment i que va constituir una petita forma d’art que, amb
aquest humil suport, arribava al poble.
Quant als temes, es fa evident que aquells que fan referèn-

cia a les divinitats i als mites són els més abundants en la
iconografia romana que decora aquests petits objectes
domèstics. És un fet lògic si tenim en compte que la religió,
la superstició, la fantasia i la màgia omplien gran part de la
vida i del pensament dels romans i que era un tema que es
popularitzava, sobretot, a través de les imatges dels déus als
qui veneraven i de les escenes mítiques que recordaven els
herois i les seves gestes. Quant als temes de contingut eròtic, són igualment molt populars, sobretot també en la decoració de les llànties i en la representació de molts penjolls.
El sexe, desproveït de qualsevol significat moral, es representava com una escena més amb total naturalitat, i el
fal·lus era utilitzat com un amulet per obtenir els beneficis
de la natura.
Respecte a les monedes, a part de constituir un valor de
canvi i de recaptació d’impostos, van ser el millor mitjà de
propaganda que va tenir al seu abast el govern. A través de
la moneda, Roma va difondre el seu poder arreu de l’Imperi, així com l’èxit de les seves conquestes, i va ser la manera més eficaç de mostrar als ciutadans la imatge de l’emperador amb tot el seu realisme i el seu poder. Aquest realisme en els rostres dels emperadors plasmats en les monedes,
és el gran exemple del que seria el retrat en època romana i
suposa, per tant, la possibilitat de conèixer realment el personatge, les seves faccions, la seva expressió, els defectes,
la bellesa, els pentinats i els adornaments de les persones
més poderoses de l’Imperi romà. És apassionant intentar
reconèixer, per exemple en el gest de Calígula, la seva
rauxa de bogeria, o en el semblant de Claudi la seva maduresa, o en el de Trajà la seva expressió d’home culte. Igual
que amb el retrat d’algunes emperadrius que, pel sol fet de
estar representades en les monedes, ja hem d’entendre que
tenien prestigi i poder per elles mateixes, com per exemple,
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Faustina la menor, de rostre benevolent, la dona de Marc
Aureli, l’abnegada esposa que acompanyà el seu marit en
les campanyes. La moneda, doncs, és l’objecte més fidel a
l’hora d’estudiar el paper de les representacions de la figura humana.
Al marge de la informació que aporta l’estudi de totes
aquestes peces decorades, tant pel que fa a l’objecte en si,
com pel que es refereix a la naturalesa de les representacions
o a la freqüència de les escenes i personatges reproduïts, hi
ha un altre factor molt important a considerar, que és l’ajuda que aquestes representacions suposen per al coneixement
de la societat romana. Ens referim a la gran quantitat d’informació que l’observació detallada dels personatges ens
aporta respecte als costums, creences, mites, hàbits, cultes,
ritus, maneres de vestir, pentinats, feines, activitats lúdi ques, sentiments, expressions etc., d’una societat tan complexa com la romana. Els artesans romans varen reproduir
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en els personatges que decoren aquests petits objectes quotidians, tot el realisme formal que ells veien en aquell
moment reflectit en l’ambient que els rodejava. No ens referim solament als personatges i a la seva manera de vestir,
pentinar-se o d’adornar-se, sinó també als elements que
moltes vegades acompanyen les escenes: taules, cadires,
interiors de cases, utensilis, portes, finestres, edificis, etc.,
els quals ens il·lustren, amb gran precisió, la manera de
construir, de menjar, de comportar-se i, en fi, de viure, dels
homes i de les dones de fa dos mil anys, en l’època en què
Baetulo era una ciutat pròspera de la costa laietana.
Nota:

Aquest estudi va donar lloc a una exposició amb el nom:
«Déus, deesses i emperadors. Vida quotidiana a Baetulo»,
que s’ha pogut visitar al Museu de Badalona des del mes de

EL MARQUÈS DE MONT-ROIG

1

MARTÍ ROM

F

ins fa uns anys, quan venies de Barcelona per
l’autopista A-19, trobaves una primera sortida que anunciava
l’avinguda del marquès de Mont-roig (ara és Badalona sud).
Un cap de setmana que aneu a Sitges, si passegeu per aquell
carrer (perpendicular al mar) farcit de bars i restaurants,
podreu comprovar que també duu aquell nom.
Antoni Ferratges Mesa (Santiago de Cuba, 13/5/1840–Barcelona, 21/2/1909) era diputat a Corts pel districte de Granollers, al qual aleshores pertanyia Badalona, quan va rebre
el títol de marquès de Mont-roig (11/7/1887). Va ser el
representant d’aquell districte pràcticament des del 1871 al
1898.
ASCENDENTS: L’AVI, NOTARI DE MONT-ROIG
Joan Baptista Ferratges fou notari i secretari de l’Ajunta ment de Mont-roig del 1790 al 1811. Estava casat amb Bernarda Ballester Casañas, de Sitges. Mont-roig (6.000 habitants) està situat a uns quinze quilòmetres al sud de Reus, el
seu terme municipal arriba al mar i llinda al nord amb Cambrils i al sud amb Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. És
conegut per ser el lloc on anava Joan Miró a passar llargues
temporades i on pintà molts dels seus famosos quadres. A
principi del segle XIX ja era un poble important (2.000
habitants) i tenia servei diari de tartanes amb Reus, que fins
entrat el segle XX era la segona població en nombre d’habitants de Catalunya.

El segle XIX va començar amb la Guerra del Francès i va acabar amb la pèrdua de les colònies. A principi de 1811, Tarragona era l’única ciutat de Catalunya que encara no estava en
mans dels francesos, i el general Suchet l’assetjava amb un
exèrcit de 40.000 homes. En aquesta situació, alguns homes
de Mont-roig s’apoderaren d’un comboi d’avituallament dels
francesos, i el general, com a represàlia, ordenà saquejar el
poble de Mont-roig. Era el dia de Corpus (13/6/1811) quan els
francesos es van endur uns cent homes del poble, tres dels
quals foren afusellats i un d’aquests fou Joan Baptista Ferratges. «No se detuvo aquí la saña del mariscal, hizo sensible su
fiereza a la familia de la infortunada victima, saqueando y
destruyendo su hacienda...».2 Fou un assaig del que quinze
dies després, el 28 de juny, farien en la conquesta de Tarragona. Quan l’agost de 1813 els francesos es retiraren del Camp
de Tarragona deixaren rere seu un país desolat.3
Ferran VII cerca el poder absolut i inicia la persecució dels
liberals. Ho aconseguirà amb la invasió francesa dels Cent
Mil Fills de Sant Lluís (1823), i l’absolutisme no conclourà
fins a la mort del rei (1833). La nissaga Ferratges havia quedat escapçada: tan sols en quedaren dos nois i tres noies. El
més gran era Joaquim i el més petit, Ferran, que havia nascut
el 1809. «Cuando el Duque de Angulema (1823) pretendió
imponernos el régimen absoluto, Don Joaquin Ferratges...
creó a sus expensas un cuerpo de voluntarios... no dio un
momento de paz a su actividad en la organización de la
defensa...».4 Va morir al fort de l’Oliva, a tocar de Tarragona.
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a los dominios de su majestad en América... ». El viatge a
Amèrica es feia amb veler i durava uns setanta dies.

Antoni Ferratges, marquès de Mont-roig, en una imatge de 1869. Arxiu del
Congrés.

Aleshores només quedà un fill baró: Ferran Ferratges Ballester, que en aquell moment tenia catorze anys.
EL PARE: AMERICANO
Eren anys durs: el 1828 una pedregada va enfonsar un xic més
la pagesia del Camp de Tarragona, i aleshores aquell jove
Ferratges decidí emigrar influït per les notícies dels americanos de Sitges, el poble de la seva mare. Tenia dinou anys quan
s’embarcà cap a Santiago de Cuba.5 A la seva «Llicència per
a marxar a Amèrica» (19.7.1828) es diu que era «sujeto de
buena vida, fama y de costumbres cristianas, y honrados procederes sin que tenga impedimento alguno para poder pasar
38

Allà es va casar, el 21 de maig de 1838, amb Magdalena Mesa
Fàbregas, i van tenir un primer fill: Antoni Ferratges Mesa
(13/5/1840), que seria el primer marquès de Mont-roig. Després varen venir dos fills més, Ferran i Joaquim, i una filla,
Anna. Els catalans tenien un pes important en la política i l’economia de Cuba, on era comú dir «ir al catalán de la esquina» per esmentar que anaven a comprar. Ferran Ferratges fou
«Regidor perpetuo de Santiago de Cuba, Juez prior del Tribunal de Comercio, Diputado de la Real Junta de comercio y
Tesorero de la de Carreteras...».6 També van anar a Cuba els
seus nebots, fills de la seva germana Carme, Joan i Gaietà
Tarrida Ferratges (1844 i 1850). Aquests, cosins del marquès,
seran persones importants: el primer fundarà el Círculo Español de Santiago de Cuba (1869) i el segon retornarà i serà
alcalde de Sitges del 1872 al 1881.7
Ferran Ferratges, el 1848, va enviar el seu fill Antoni, que
tenia nou anys, a estudiar a Barcelona. A l’inici de la dècada dels cinquanta ja feia uns vint anys que estava a Cuba:
era el moment de pensar en el retorn. Possiblement hi aju daren els terratrèmols que sacsejaren Santiago (20/8/1852),
i el consegüent còlera. Sabem que el 1856 Ferran Ferratges
vivia a Barcelona, al carrer Ample, núm. 3 (el carrer dels
financers), i que anava sovint a Mont-roig, on tenia propietats, com la casa pairal, al carrer Major, núm. 16, i el mas
d’en Ferratges que edificà a la finca que tenia a mig camí
entre el poble i el mar. El 1910, un cop mort el seu fill, la
compraria el pare del pintor Joan Miró —que hi aniria per
primer cop el 1911 per recuperar-se d’unes febres— i en
endavant, serà el mas Miró. L’edifici annex, corresponent
als masovers, fou immortalitzat en el famós quadre «La

JOVENTUT D’ANTONI FERRATGES
A la península es vivien anys difícils: les dues primeres guerres carlines (1833-40 i 1848-49), la regència de Maria Cristina de Nàpols, i el regnat d’Isabel II (1843-68). Mentre, sorgien intents liberals per redreçar aquell règim absolutista.

El mas Ferratges de Mont-roig, que actualment és conegut com a mas Miró
perquè fou adquirit pel pare del pintor Joan Miró. Fotògraf: Martí Rom.

Masia» (1921). Molt a prop d’aquest hi ha l’anomenat mas
d’en Romeu, que era propietat d’un altre sitgetà americano,
Bartomeu Romeu Casañas. Aquest fou veí de Mont-roig des
de 1852, i el 1869 era jutge del poble. El segon cognom d’aquest i el de la mare de Ferratges coincideixen i possible ment eren parents. Veurem després com el fill, Gaietà
Romeu Benaprés, serà alcalde de Mont-roig i farà la petició
del títol de marquès per al diputat Ferratges (1886). Casualment aquest mas d’en Romeu també ha estat immortalitzat
per Joan Miró en tres teles de 1918: «La casa de la palmera», «Hort amb ase» i «La rodera» (frontalment, de costat i
des de darrere). La palmera identificava que era una casa
d’americanos.8 La relació entre Mont-roig i Sitges es devia
establir a principi del segle XIX per la importància que tenia
la vinya al primer poble i la fabricació de bótes de vi que es
feia al segon.9

Antoni Ferratges Mesa «rodeado de todas las comodidades
que su posición le permitía, empezó desde niño por rechazar
instintivamente la esclavitud, ese lunar que afea las instituciones civilizadas, que... no han emancipado la africana raza
de la oprobiosa tutela a que se encuentra reducida por la
blanca...».10 Es llicencià en dret a la Universitat de Barcelona. «Fue nombrado Tesorero General del Comité Directivo
que se organizó para el socorro de los enfermos y heridos en
la guerra de Africa...»11; era la campanya del 1859-60 amb
les famoses batalles (Tetuan i Wad-Ras) dels voluntaris catalans a les ordres del general Prim.
«Ha figurado, desde muy joven en los comités políticos, afiliado al partido progresista, habiéndose hecho notar en el
Comité provincial de Barcelona, del que fue secretario...».12

Placa de carrer que Sitges té dedicat al marquès de Mont-roig. Fotògraf:
Martí Rom.
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Els «progressistes» eren els liberals radicals. Es tractava d’un
partit heterogeni, format per la nova burgesia industrial i amb
implantació popular, que la intransigència de la corona
empenyia cap al radicalisme. Ferratges feia « brillantes y
fogosos discursos... muchos de alta trascendencia política y
social por defender en ellos la emancipación gradual de los
negros...»,13 i afegia que això l’honorava, ja que era «poseedor de un gran número de esclavos» a les seves possessions a
Cuba. A les grans finques on es conreava la canya de sucre o
el cacau, o als ingenios on es manufacturava el sucre, hi treballaven esclaus portats d’Àfrica. Els liberals, el 1870, promulgaran la llei que concedia la llibertat als esclaus menors
d’11 anys i als majors de 60. L’abolició definitiva no arribarà
fins al 1886 de la mà del liberal Germán Gamazo, precisa ment molt lligat a Ferratges.
Antoni Ferratges va col·laborar «pecuniariamente y personalmente al triunfo de la idea liberal en las calamitosas recientes épocas de teocracia y vergonzante absolutismo...».14 Als
anys seixanta, el partit progressista (Prim, Sagasta, etc.) estava en permanent conspiració i des de 1865 se succeïren diversos pronunciamientos, cosa que portà alguns polítics a fugir a
França, com fou el cas del mateix Ferratges. Finalment, el
setembre de 1868 s’esdevé la «Gloriosa revolución de septiembre» de Prim i Serrano, i la reina Isabel II abandona
Espanya. A les eleccions de gener de 1869 guanyen els liberals. Serrano serà el regent, i Prim dirigirà el govern (Sagasta
serà ministre de Governació). «Un trono secular, cae; y de
entre sus ruinas surgen nuevas ideas... El principio de la
libertad y la democracia se encarna en las leyes... Entre [la]
brillante pléyade de jóvenes... figuraba nuestro dignísimo
Diputado...», diu El Eco de Badalona del 14 d’agost de 1885.
En aquelles eleccions de gener de 1869 Ferratges fou elegit
diputat per Vic i començà així una llarga carrera política.
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EL DIPUTAT FERRATGES
Espanya continua de trasbals en trasbals: els liberals «s’in venten» un rei, Amadeu de Savoia (1870-73), és assassinat el
general Prim (30/12/1870), que era l’home fort, i es proclama
una I República que durarà onze mesos (1873). Són també els
anys de la primera Guerra de Cuba (1868-78) i de la tercera
Guerra Carlina (1872-76). Finalment, el 1875 s’esdevé la restauració monàrquica amb Alfons XII, que regnarà fins a la
seva mort, el 1885. Molt enrenou.
Ferratges, com a diputat per Vic, exercí des del 16 de febrer
de 1869 fins al 2 de gener de 1871. Després «fue nombrado
Gobernador Civil de Gerona, cargo que desempeñó con
aplauso de toda la Provincia...»,15 del 13 de gener al 28 de
març. A continuació fou elegit, per primer cop, diputat pel
districte de Granollers 16 i va ser Secretari del Congrés. Va
dimitir el 22 de gener de 1872 en ser nomenat Secretari de la
Presidència del Consell de Ministres. El 1871 començà la
seva important relació amb Badalona, que no conclouria fins
a la seva mort, el 1909. A les eleccions del 2 d’abril de 1872,
repeteix l’acta de diputat pel mateix districte.
En aquells anys de la I República i la posterior ocupació del
poder pels conservadors (Restauració), Ferratges es va dedicar als afers relacionats amb el ferrocarril. A les eleccions del
20 d’abril de 1879, pel districte de Granollers hi ha una lluita
aferrissada entre Ferratges i el candidat ministerial Mariano
Maspons. Segons El Eco de Badalona del 20 d’abril, Maspons
va obtenir 1.032 vots i Ferratges 482, i aquest va reclamar l’anul·lació per irregularitats. En el número corresponent al 21 de
juny, llegim que «ha sido declarada grave el acta de Granollers... ni uno solo, entre los 15 que la componen [la Comissió
d’Actes], ha votado a favor... aguardando... la correspondien-

Plec de l'acta de l'escrutini general del districte de Granollers, pel qual es
presentava Antoni Ferratges. Arxiu del Congrés.

te anulación por parte del tribunal...». Un any després, el 21
de maig de 1880, el setmanari diu que « ha sido rechazada
unánimemente por el Gobierno la candidatura del señor Maspons, aceptándose la del Sr. Ferratges...». Eren eleccions de
sufragi censatari (sols podien votar els que justifiquessin un
nivell de contribució rural o urbana) i hi eren comuns les pressions governamentals i les tupinades (tirar a la urna un feix de
paperetes del candidat propi o trencar l’urna que previsiblement era un feu del contrari). Quan manaven els conservadors
(Cánovas), permetien que guanyessin alguns diputats carlins, i
quan ho feien els liberals (Sagasta) sortien un grapadet de
republicans.
El context polític canvia. El 19 de maig de 1880 Sagasta uneix
les famílies liberals creant el partit fusionista, i a les properes
eleccions, del dia 21 d’agost de 1881, accedeix al poder.

Ferratges, sempre per Granollers, torna a sortir. També fou elegit per Santiago de Cuba, que era la seva ciutat natal. Aquests
anys vuitanta foren importants en la seva carrera política. «Los
diarios de Madrid dicen estar designado nuestro amigo... para
ocupar la Subsecretaria de la Presidencia del Consejo de
Ministros...»,17 «Acaba de ser nombrado Director General de
la Deuda».18 Aleshores va dimitir de diputat. A l’elecció parcial del 18 de març de 1883 va ser novament elegit. El diputat
Ferratges tenia un pes important en la política: «Después del
Distrito de Villanueva y Geltrú (Víctor Balaguer), el único
político que, en verdad, puede afirmar que cuenta con la elección asegurada en Cataluña gobierne quien gobierne, es el Sr.
Ferratges...».19 Repeteix a les generals del 27 de març de
1884; però hi va haver tèrbols intents d’aconseguir l’anul·lació
d’actes de poblacions afins a Ferratges. Els contraris «en cierto importante pueblo... tuvieron que tomar todos, el día de las
elecciones, un trote con honores de escape para evitar la silva
mas estrepitosa del siglo...».20
En morir Alfons XII, el 25 de novembre de 1885, els dos
líders, Cánovas i Sagasta, van firmar un pacte acceptant l’alternança en el poder de conservadors i liberals. S’inicia la
regència de Maria Cristina d’Habsburg. Cánovas havia estat
l’home de la Restauració i Sagasta ho serà de la Regència. Els
governs de Sagasta (1885-90) van fer les lleis d’associacions
(30/6/1887), del jurat (20/5/1888) i del sufragi universal masculí (9/6/1890). Ferratges, que havia estat proper al general
Prim, va passar a l’òrbita de Sagasta. És nomenat cap de la
Secretaria del Consell de Ministres l’11 de desembre de 1885,
i repeteix com a diputat a les eleccions següents, del 4 d’abril
de 1886. «Varios diarios consideran seguro el nombramiento... para el cargo de Gobernador Civil de Madrid...», ens diu
El Eco de Badalona de 26 de juny de 1886. En el mateix setmanari, el 7 de setembre de 1886 s’esmenta que era Director
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de Política de la Presidència del Consell de Ministres, i es
parla d’ell com a Director General del Deute (11/12/1886). La
seva figura política tenia, doncs, un pes considerable.
MARQUÈS DE MONT-ROIG
El 6 de desembre de 1886 l’alcalde de Mont-roig, Gaietà
Romeu, va enviar al Ministeri de Gràcia i Justícia la petició
que li fos concedit un títol nobiliari a Antoni Ferratges. En
aquest text s’exposen els fets més importants dels seus ascendents i d’ell mateix. L’acompanyava un altre text, de 4 de
desembre de 1886, signat per l’alcalde de Badalona, Francesc
Guixeras, on es detallaven les actuacions que havia fet en
aquesta localitat i a la comarca. Deia El Eco de Badalona del
12 de gener de 1887 que «el Consejo de Estado ha informado favorablemente...». La reina regent li concedirà l’11 de
juliol el títol de marquès de Mont-roig. Aquest devia presentar alguna incompatibilitat amb el de diputat, ja que «se da
como probable el reemplazo en Méjico del señor Becerra
Armesto, por el Director General de la Deuda, señor Ferratges...».21 Finalment dimitirà el 2 de desembre de 1887. A les
eleccions parcials per Granollers del primer de gener de 1888
«resultó elegido... Don Joaquín Ferratges y Mesa, hermano
de nuestro hijo adoptivo y persona residente en Cuba... »,
mentre que Antoni Ferratges fou elegit senador per Zamora el
20 de febrer de 1889. Devia ser per la relació amb el polític
liberal castellà Germán Gamazo (1838-1901), amb el qual
havia coincidit en afers del ferrocarril i que, als anys noranta,
tindria un gran protagonisme en la vida política.
A les eleccions del primer de febrer de 1891 torna per Granollers, i també a les del 5 de març de 1893. Són anys de predomini liberal, durant els quals s’inicien moviments de renovació
en els partits polítics. El 1892 el grup de Silvela se separa dels
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conservadors i deriva cap al centrisme. Pel que fa als liberals, el
grup de Gamazo (en el qual hi ha Ferratges) es distancia de
Sagasta. Ferratges serà escollit senador per la província de Barcelona (26/4/1896), i per darrer cop diputat per Granollers
(27/3/1898). Són anys de trasbalsos: el 1895 es produeix l’aixecament armat de Cuba, i el 1898 es perden les ultimes colònies.
En aquest context s’esdevé la dissidència del grup de Gamazo,
que dóna suport al govern de Silvela. Quan el 1901 mor Gamazo, Maura queda com a cap del seu grup. En pocs anys moriran
els grans líders: el conservador Cánovas en un atemptat l’agost
de 1897 i el liberal Sagasta el gener de 1903. Amb el segle
comença un nou període de la vida política espanyola.
Antoni Ferratges va renunciar a diputat el 30 de maig de 1898
en haver estat nomenat senador vitalici el 19 d’abril, càrrec
que mantingué fins a la seva mort, el 1909. Van ser, doncs,
quaranta anys dedicats a la política: de 1869 a 1909.
FERRATGES I EL FERROCARRIL
Fa poc es commemoraven els 150 anys dels ferrocarrils
espanyols (peninsulars), el primer dels quals fou el de Barcelona-Mataró, que començà a funcionar el 28 d’octubre de
1848, finançat pel «cubà» mataroní Miquel Biada. A Cuba
feia deu anys que ja en tenien (19/11/1837), el «ferro-carril»
permetia traslladar el sucre ràpidament fins als ports per
embarcar-lo cap a Europa.
Quan l’americano Ferran Ferratges torna a Barcelona (1852)
inverteix en els ferrocarrils. El trobem a la Junta directiva del
«Proyecto de fusión de las empresas de ferro-carriles de Barcelona a Mataró y Gerona, y de Barcelona a Granollers y
Gerona» (1860). «Por la posición de su padre, que era uno
de los primeros accionistas de Ferro-carril de Barcelona a

Francia... uno de los hechos que más elocuentemente hablan
a favor... es el sin numero de proposiciones que ha presentado en el Congreso pidiendo autorizaciones para la construcción de Ferro-carriles y tranvías...».22
Fins al 1869 trobem Ferran Ferratges a les Memòries anuals d’aquella companyia;23 i el seu fill Antoni se’l cita com a vocal de
la Junta Directiva (27/3/1867). Com a diputat fa múltiples gestions, tal i com es pot veure en els llibres d’Actes d’aquella companyia, en els quals hi ha gran quantitat de citacions: «procure
dominar las influencias contrarias que se pongan en juego...»
(31/.10/1872), «han sido oportunos los encargos hechos al Sr.
Ferratges... así como tan acertado el nombrarle... representante
de la Compañía...» (8/1/1872). També hi ha citacions del «badaloní» Evarist Arnús: «pago en cupones a través del Sr. Arnús de
las cuotas del empréstito nacional...» (28/1/1874).
Antoni Ferratges també fou «tesorero general de los obligacionístas del ferrocarril de Córdoba a Málaga, director del de Barcelona a Francia y del de Valencia a Almansa y Tarragona,
Consejero de los de Mollet a Caldas, Valladolid a Rioseco, y
Barcelona a las minas de San Joan de les Abadesses».24
BADALONA
Aquell text que l’alcalde Guixeras adjuntava a la petició d’un
títol per a Antoni Ferratges, deia: «Desde los comienzos de su
vida política... solo ha sabido dispensar favores y beneficios,
captándose de esta manera universales simpatías... debe asimismo esta comarca a su iniciativa el verse hoy cruzada por
tres importantes líneas férreas como son la de Mollet a Caldes,
la de Granollers a Sant Joan de les Abadesses y la de Sant
Martí a Llerona, para las cuales muy especialmente para la
segunda supo conseguir del Gobierno importantes auxilios y

contribuyó con los suyos a la primera, sin olvidar la activa
parte que tomó también en la construcción del tranvía de vapor
que une esta villa con Barcelona... En momentos tristes y calamitosos... ha procurado eficaz socorro, alcanzando varias veces
condonaciones de contribución...» Finalment fa una llarga
exposició de les societats badalonines que li donaven suport.25
Badalona va tenir gran importància en la vida del diputat
Ferratges. La relació devia venir per la seva amistat amb Evarist Arnús (1820-1890), també liberal i relacionat amb el
ferrocarril. L’activitat financera d’Arnús li havia permès obtenir una gran fortuna i realitzar diverses inversions, com la
compra de la famosa finca de Badalona (1859). Fou també un
gran filantrop, i en aquest sentit cal citar la construcció de
l’Asil de Sant Andreu de Badalona. Casualment, la primera
cerimònia religiosa a la capella fou la boda de la filla de l’exalcalde de Badalona Josep Caritg, els padrins de la qual van
ser el propi Arnús i l’alcalde Guixeras en representació de
Ferratges, mentre que la boda va ser celebrada per « el exCanónigo de Santiago de Cuba señor Verjan...»26 Recordem
que el diputat Ferratges havia nascut en aquella ciutat.27
Ambdós personatges, Arnús i Ferratges, estaran lligats a la resolució d’un tema d’important repercussió social per a Badalona:
el llegat Roca i Pi. Vicenç de Roca i Pi (1780-1852) era un americano que deixà una fortuna «a favor de los pobres enfermos
domiciliados en Badalona». Això va dur un llarg plet entre la
família i l’Ajuntament. El diputat Ferratges, des de la seva posició privilegiada a Madrid, mourà fils per tal de solucionar el
tema a favor del poble badaloní. «Badalona no olvidará nunca
al señor Ferratges... ha logrado conseguir uno de esos triunfos
populares...».28 La data de la sentència final fou el 29 de desembre de 1886, i en un resum històric publicat el 13 d’agost de
1926 pel setmanari El Eco de Badalona se citen Ferratges,
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Arnús i els alcaldes liberals d’aquell període Guixeras i Pere
Renom, com «los campeones del legado Roca y Pi».
Escampades per El Eco de Badalona, hi trobem un grapat de
notícies sobre Ferratges: «recientemente gestionando para que
tuviesen resolución altamente satisfactoria dos importantísimos
asuntos pendientes en el Ministerio de Hacienda...» (6/5/1882),
«ha logrado que Badalona tuviera ayuntamiento militar de
Marina...» (29/9/1883), «esta semana puede ser recogida la
biblioteca que el gobierno... merced a las gestiones del Sr.
Ferratges, concedió a nuestra villa con destino al MuseoBiblioteca...» (4/4/1885), «la carretera que debe unir nuestra
villa con Mollet se gestiona eficazmente...» (19/6/1886), «El
titulo de Excelencia con que el Gobierno acaba de distinguir a
Badalona... es debido a las gestiones al efecto practicadas...»
(15/12/1888) i conseqüència de la visita de la regent Maria Cristina havia realitzat a Badalona. Algunes actuacions són de caire
filantròpic: «una reciente prueba... es la de haber cedido una no
despreciable cantidad para con su importe colocar veinte farolas-candelabros para el alumbrado en el paseo de la playa...»
(27/7/1882). I, una de curiosa: «en el salón de billar que existe
en la quinta del Sr. Arnús, hojeando un álbum vimos el siguiente pensamiento: “Si Badalona tuviese dos Evaristo Arnús y
España varios Badalona, Badalona seria feliz y España nación
de primer orden”, Antonio Ferratges...»(16/3/1889).
També n’hi ha sobre les seves visites: «La venida... realizada
el sábado anterior fue un verdadero acontecimiento... ”
(13/1/1883), “llegaron a nuestra villa... [el] Marqués de Montroig, acompañado de su simpática esposa... [también] vinieron sus hermanos D. Joaquin... y D. Fernando en la actualidad Fiscal en la Audiencia de Valencia...» (10/11/1887), «se
le obsequiará con un banquete en la magnifica quinta [d’Arnús]...» (23/9/1890), «a mediados de la entrante semana lle44

gará a la vecina capital el señor Sagasta, al que acompañaran varias personas importantes, entre las que se encuentra
D. Antonio Ferratges...» (18/10/1890).
En El Eco de Badalona del 3 de maig de 1882 hi ha la crònica del Ple de l’Ajuntament en què fou nomenat fill adoptiu:
«Los señores Guixeras y Masolivé presentaron la siguiente
proposición... si alguien hay que se haya hecho merecedor en
esta villa de distinción tan señalada, es indudablemente nuestro digno representante en las Cortes... el Ayuntamiento la
tomó en consideración por unanimidad...». I, en el del 14 de
febrer de 1885 se cita la proposta que en la Sala de Plens se
situïn «los retratos de los bienhechores», els germans Roca i
Pi, i dels dos fills adoptius Evarist Arnús i Antoni Ferratges.
Aquests retrats, pintats a l’oli, es conserven actualment a la
masia de can Miravitges que depèn del Museu de Badalona.
Ferratges també fou nomenat fill adoptiu de Sitges, Granollers, Santa Coloma de Gramenet i Sant Feliu de Codines.29
Com a agraïment a les seves gestions, en un altre Ple
(30/11/1887) se li va dedicar un carrer: «sería ingrata si no le
demostrase su eterno reconocimiento por los muchos y grandes beneficios de que es deudora». Seria el carrer del Diputat
Ferratges. Era alcalde el liberal Francesc Viñas Renom. Uns
deu anys després, aprofitant que Antoni Ferratges havia deixat
de ser diputat (era senador), l’alcalde conservador Pere Folch
va canviar el nom del carrer pel de la Independència (Ple del
28/4/1896), i quan retornaren els liberals, amb aquell mateix
alcalde, se li posaria definitivament el nom de Marquès de
Mont-roig. Fou molt celebrat: «pueden calcularse en unos
6.000 los manifestantes, y en unos 500 los amigos que componían la comitiva... [Ferratges] llegó [en tren]...», més endavant
es parla d’un «banquete monstruo» seguit de diversos parlaments, i «terminado el banquete... [se dirigieron] al extremo de

la calle del Arrabal... con objeto de derribar la mentada lápida de la calle de la Independencia y sustituirla por la de Marqués de Mont-roig...».30 Eren picabaralles típiques a l’Espanya
de final del segle XIX.
ELS DESCENDENTS
Antoni Ferratges, marquès de Mont-roig, es va casar amb
Maria Concepción Domínguez Corvan el 21 de maig de 1879.
Diu l’enciclopèdia Espasa que era «descendiente de una familia ilustre... distinguióse por sus servicios humanitarios durante el cólera de 1885, mereciendo que por dicha causa la ciudad
de Badalona la nombrara hija adoptiva... Con distintos seudónimos ha publicado varias críticas de arte». Varen tenir un únic
fill, Álvaro Roberto Ferratges, que seria el segon marquès i que
fou diplomàtic destinat a Portugal i a Canadà.

años en las fábricas; esta misma ley señala cinco horas de trabajo para los niños menores de catorce años y para las niñas
menores de trece... Pues bien nada de eso se cumple...».
D’altra banda, el badaloní Ponç Serrat ens ha llegat el testimoni següent sobre la personalitat d’Antoni Ferratges: «es un
cumplido caballero. Afable en el trato, sincero, cortés, fino,
atento, de carácter dúctil y conocedor al mismo tiempo de las
cosas y de los hombres, sabe granjearse las simpatías y aprecio de cuantos le tratan... Felices los hombres, que, como
Ferratges, logran merecer el afecto y consideración de sus
conciudadanos».32
Notes:
1.

Aquest text és la síntesi d’un treball més ampli que s’ha publicat a la
revista Ressò mont-rogenc de 1998 a 2000.

L’actual marqués (el quart), Jaime Castillo Ferratges, viu a
Madrid. Heretà el títol, que fou ratificat en el Boletín Oficial
del Estado del 28 de març de 1996, de la seva tia Carmen
Ferratges Otero.

2. Text de l’alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la peti-

ADDENDA

4.

Unes pinzellades sobre les seves idees: «Los pueblos donde la
mujer no esta instruida... son pueblos bárbaros... brindo por los
obreros todos... unos de la pluma, otros de la lanzadera, otros
de la inteligencia...».31 A la sessió del Congrés del 14 de març
de 1887 va fer dues preguntes, una sobre el «límite de horas de
trabajo en toda clase de fábricas», afegint-hi que defensa el
«criterio que el operario emplee ocho horas para el trabajo,
ocho para el estudio, ocho para el sueño», i l’altra era sobre «el
incumplimiento de la ley reguladora del trabajo de los niños...
[que] prohibe terminantemente la presencia de menores de diez

ció del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).
3.

Informacions de: RIBA I MESTRES, Francesc. Història de Mont-roig
(1894, editat el 1983).
Text del alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la petició del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).
5. Citat a JOU ANDREU, David. Els sitgetans a Amèrica (1994), pàg. 384.

En la relació de «Llicències per a marxar a Amèrica, segons l’Inventari de
processos judicials i actuacions davant la cort del batlle»: «natural de Montroig i veí de Sitges», anava a la casa Masó, Roig i Cia., i l’avalen Josep
Masó, Francesc Piqué i Joan Garrigó.
6. Text de l’alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la peti-

ció del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).
7.

Informacions de l’Arxiu Municipal de Sitges. He d’agrair la col·laboració de Xavier Miret.
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8.

Actualment existeix a Mont-roig un itinerari Miró (3MR: Mirar Miró
Mont-roig), en el qual estan inclosos els dos indrets esmentats. Per a més
informació: tel. 977 17 94 68/977 83 70 05.

sident del Centro de Estudios del Ferrocarril Español, que m’ha permès
consultar els llibres d’actes de les companyies del ferrocarril.
24.

9.

La principal indústria de Sitges a inici del segle XIX era la dels boters, que
feien bótes i portadores per transportar el raïm de les vinyes als cellers. Diu Emerencià Roig en Sitges dels nostres avis (1934, reeditat el 1994): «proveïa moltes
cases exportadores de vins establertes al Penedès i al Camp de Tarragona...».

Text de l’alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la
petició del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).
25.

Recopilació dels trets biogràfics dels diputats de les Corts Constituents
de 1869.

Són: «el Juzgado Municipal, el Centro Industrial, el Fomento de la
Agricultura, el Ateneo Obrero, el Casino Recreativo, el Casino de España, el casino “La Febre”, la Sociedad Cooperativa “La Bienhechora”,
la Sociedad Cooperativa “La Verdadera Fraternidad”, la Hermandad
de San Anastasio, la de San Pancracio, la de San Pedro, la de San Antonio, la de la Virgen de los Desamparados, la Sociedad “Las Tres Clases
de Vapor”, la de Obreros Cristaleros, la de Albañiles, el Coro Badalonés (sociedad coral), el Coro del Alba (también sociedad coral), la
Sociedad de Tejedores a mano, el Comité Liberal Dinástico, el Republicano Posibilista, el Republicano Democrático Federal, y el Coro de
Marina...».

13.

Ibidem.

26.

14.

Ibidem.

27.

15.

El Eco de Badalona, 14.8.1885.

10.

Recopilació dels trets biogràfics dels diputats de les Corts Constituents
de 1869.

11. Text de l’alcalde de Mont-roig, Gaietà Romeu, que acompanyava la peti-

ció del títol de marquès per al diputat Antoni Ferratges (6.12.1886).
12.

16.

Les informacions sobre les eleccions al Congrés i al Senat les he pogudes completar amb les informacions facilitades respectivament per Margarita Barguilla i M. Ángeles Valle de Juan.

17.

El Eco de Badalona, 4.11.1882.

18.

Ibidem, 17.2.1883.

19.

Ibidem, 29.3.1884.

20.

Ibidem, 3.5.1884.

21.

Ibidem, 9.7.1887.

22.

Ibidem, 14.8.1885.

El Eco de Badalona, 3.4.1886.

Les informacions sobre Badalona procedeixen del fons de la Biblioteca
i l’Hemeroteca de l’Arxiu Històric Ciutat de Badalona, al Museu. També he
de reconèixer l’ajut de Margarida Abras i Montserrat Carreras.
28.

El Eco de Badalona, 4.11.1882.

29.

Sobre Antoni Ferratges, cal citar diversos textos importants publicats a
El Eco de Badalona. En el del 3/5/1882, Josep Masolivé fa la crònica del
nomenament de fill adoptiu. Podem trobar un resum de la seva vida fet per
Ponç Serrat al del 14/8/1885; la sèrie de sis articles publicats amb el títol
d’«Hacer historia» («Qui més hi fa més hi perd»): 19.2, 26.2, 5.3, 12.3,
18.3 i 25.3 del 1898. I, finalment, la reproducció íntegra del seu discurs
contra les tesis lliurecanvistes del Tractat comercial amb Anglaterra, que
enfonsava la indústria catalana (7 i 14.8.1886).
30.

El Eco de Badalona, 5/2/1898.

31.

23. Aquestes dades les he obtingudes gràcies a l’ajut de Carles Guasch, pre-
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Ibidem, 15.3.1884. Crònica de la inauguració de l’escola de la «Cooperativa La Bienhechora».

32.

Ibidem, 14.8.1885.

ESPORT I TRADICIÓ:
CINQUANTA EDICIONS
DE LA TRAVESSIA DE BADALONA
JORDI ALBALADEJO I BLANCO
Canto Yvonne,
la nedadora de quinze anys,
vencedora de les curses del Sena.
Canto Yvonne,
de qui els joves sins durs,
guantats per la mallota mullada,
se dirien de bronzo.
Eugeni d’Ors1

L’

admiració per les fites esportives, la joventut, l’expressió d’unes qualitats físiques fonamentades en la constància de
l’entrenament, han estat motius d’inspiració dels poetes des de la primera Olimpíada a Grècia l’any 776 a.C. La natació, l’esport més
complet dels existents, ha esdevingut en l’època contemporània una
de les pràctiques més populars i reconegudes entre el conjunt de la
societat. En aquest article recollim uns quants aspectes relacionats
amb la seva implantació a Badalona, principalment els vinculats a la
natació al mar. Abans, però, unes breus notes ens situaran en el tema.

masses. L’avanç de la societat contemporània va permetre crear uns
nous hàbits amb què fruir del temps lliure i dotar la població catalana,
cada cop més urbanitzada, d’espectacles i referents comunitaris. D’altra
banda, alguns autors han interpretat que la noció de rècord, el desig de
triomf, les idees de progrés, de treball i esforç responien a unes formes
i valors derivats de l’emergent societat industrial.2

PRIMERS PASSOS DEL MÓN DE L’ESPORT A BADALONA

Si ens apropem a les primeres dècades del segle XX podem constatar com
les esglésies van deixar de ser els edificis més grans i concorreguts de les
poblacions en favor dels camps de futbol i els estadis atlètics. Aquest fet
afermava el començament d’una nova època, vitalista i engrescadora.

Al primer quart del segle XX a Catalunya es va estendre la implantació
de l’esport modern, d’àmbit competitiu i convertit en un espectacle de

La moda anglesa de l’esport modern, exportada arreu dels països
occidentals, va comptar amb l’ajuda d’altres elements que van
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escampar una imatge socialment admesa de l’esport. L’aplicació del
positivisme al món de l’exercici físic i del lleure n’és un, que va motivar Ambrosio Carbonell -un republicà amb voluntat d’avantguarda- a
obrir a Badalona l’anomenat Gimnasio Higiénico (al carrer del Pilar,
núm 22; l’actual carrer d’Arnús), l’any 1880.3 La utilitat higienista de
reforçar el cos era un expressió més de la preocupació científica per
millorar la salut de la ciutadania.
També en sintonia amb els canvis socials que s’experimentaven, el
mateix any 1880 van obrir els «baños de pila y oleaje» de Francesc
Fonollà. Coneguts pel sobrenom de can Titus, el negoci acollia un
nou ús del litoral on gaudir del bany al mar i a la sorra com uns espais
saludables i d’esbarjo.
L’escriptor Nèstor Luján ens parla de «la talassoteràpia –thalassa en
grec significa mar, terapia, tractament–» que d’antic les fonts clàssiques recomanaven (Aristòtil, Ciceró...), i que l’home havia retrobat
en entrar al segle XX.4
La competència a can Titus va arribar abans d’acabar el segle, quan
el juny de 1898 van inaugurar-se els moderns banys de La Concha
Badalonesa. Aquest balneari acollia força visitants barcelonins mitjançant un acord amb la companyia MZA de ferrocarril que oferia
tarifes reduïdes als banyistes forasters.
Les primeres associacions i clubs esportius badalonins van proliferar
a començament del segle XX: el Foot Ball Club Badalona (1908, tot
i que des de 1903 hi havia una penya local de futbol), el Betulo Sports
(1912), el Sport Ciclista Badalonés (1916), el Foot Ball Club Cata lunya (1918), el Club Natació Pop (1918), el Foot Ball Club Llevant
(1921), el Foot Ball Club Artiguense (1921)...5
La proximitat i l’atractiu del mar per als banyistes va convertir la
pràctica de la natació en un esport que va arrelar entre els badalonins
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i el 1919 s’organitzaren les primeres curses locals. Seguint l’exemple
dels primers clubs de natació catalans, com el Club Natació Barcelona (1907) i l’Atlètic (1913), l’agrupació Pop, fundada el desembre de
1918, va ser la primera impulsora de festivals de natació a la ciutat.
Com que no disposava d’una piscina on realitzar les proves, aquestes
tenien lloc al mar en espais delimitats.
L’afany per fruir del mar i la competició empenyien aquells badalonins fins a aconseguir el seu objectiu: popularitzar la natació a la nostra ciutat.
L’INICI DE LA NATACIÓ AL MAR A BADALONA
Els badalonins havien pogut veure uns exemples agosarats de travessies a mar lliure quan l’agost de 1911, el barceloní Enric Claret havia
sortit nedant de Barcelona i després de 3 hores i 30 minuts havia arribat a Badalona; una altra fita va ser la travessia nedant Barcelona-El
Masnou (1918), que no va ser completada pels dos únics participants,
ja que passat Badalona el vent de llevant va remoure la mar. 6 Sens
dubte, unes gestes que avui dia encara ens deixen perplexos.
El juliol de 1919 l’Agrupació Pop va celebrar el primer festival de
natació al mar, on destacava la Copa Vicenç Bosch, cedida pel propietari de l’Anís del Mono. El setmanari badaloní Joventut, un dels
primers que van dedicar una secció estable als esports, va destacar
com a guanyador de l’esmentat premi, Fonolleda. En les proves de
cursa lliure i de resistència van guanyar respectivament Joan Costa i
Barrera (conegut pel sobrenom de Guiloba) i Walter Leopold. La tradicional Festa Major de la ciutat (14-17 d’agost) del mateix any va
donar l’ocasió a l’agrupació Pop d’organitzar unes curses de velocitat al mar de 60 metres, amb una copa i medalles ofertes per l’Ajuntament. Dins el programa de festes també estava inclòs un concurs de
natació de resistència i velocitat, i un partit de waterpolo en les instal·lacions del Club Natació Barcelona (aquesta entitat comptava des

de l’any 1908 amb la piscina coberta de l’Escollera, la primera que va
construir-se a Espanya).7
El CN Pop va contribuir, el febrer de 1921, a la constitució de la
Federació Catalana de Natació Amateur, entitat destinada a desenvolupar la natació arreu de Catalunya. La primera junta, on destacaven
els dirigents dels clubs capdavanters Barcelona, Atlètic i Sabadell, va
comptar com a Tresorer amb Vila, representant del Pop
Entre els nedadors badalonins d’aquesta primera època, el més
important era Joan Costa (Guiloba), un noi molt vinculat a les activitats marítimes, ja que era pescador i fill de pescadors. Als seus èxits
locals, cal adjuntar-hi el rècord de Catalunya i d’Espanya dels 400
metres braça de pit (7 minuts i 12 segons), registrat l’any 1920, i el
títol de campió d’Espanya, també amb l’estil braça de pit, aconseguit
en les aigües del port de Barcelona el 1922.
La natació badalonina proporcionava, així, un reconegut esportista
local, un referent casolà del nedador olímpic més destacat en la dècada dels anys vint, Johnny Weissmuller (el primer nedador que baixà
d’un minut els 100 metres lliures, superant l’invencible hawaià Duke
Paoa Kahanamoku). La posterior carrera cinematogràfica del nedador
nord-americà el convertí en una de les estrelles de Hollywood, la
imatge per excel·lència de Tarzan.
La popularitat del bany i de la natació va fer proliferar algunes entu siastes penyes d’aficionats, com les de l’Arqué, la Penya ni Cinc, i l’Agrupació Pop, que comptava entre els seus socis amb el mestre Pompeu
Fabra. Per familiaritzar els minyons amb el medi aquàtic hi havia algun
monitor de natació, però també bona part dels banyistes aprenia a nedar
de forma més instintiva o amb l’ajut de les carbasses que feien surar el
cos. El costum del bany s’estenia a l’estiu entre els treballadors fabrils
que realitzaven capbussades quan tocaven les sirenes al migdia. Els
records de Maria Gili Pujol ens parlen d’un hàbit semblant: «Quan de

Arribada d’una cursa de natació, 193?. Museu de Badalona. Arxiu J. M.
Cuyàs i Tolosa. Fotògraf: Josep Cortinas.

jove, a les dotze del migdia, quan a la parada [de peix] ja no hi havia
tanta feina, m’escapava per banyar-me... Portava el banyador sota la
bata i cap al mar a banyar-me. Estava negra com el carbó.»8
Tornant al nivell associatiu de l’esport badaloní, el 21 de juny de
1930 va tenir lloc la inauguració de l’edifici del Club Natació Badalona, entitat que havia estat fundada un any abans, el 1929. El club
comptava amb 180 socis, quaranta casetes individuals, tres sales de
dutxes i una sala de reunions, i tenia el seu emplaçament al carrer
d’Eduard Maristany a tocar el Mercat del peix, avui dia la piscina
municipal descoberta (abans, temporalment, el club s’havia instal·lat
al costat de l’actual restaurant El Pescador).
Mentre el CN Badalona preparava les seves activitats esportives, l’agrupació Pop va organitzar, els dies 7 i 8 de setembre de 1930, la cele49

bració dels Campionats de Catalunya a mar lliure. Les diferents proves competitives van aplegar un gran nombre de públic que fins i tot
va dificultar-ne la realització.
Poc després, el 23 d’octubre -malgrat haver entrat la tardor-, va tenir
lloc una primera cursa al mar organitzada pel Club Natació Badalona. La prova formava part dels actes d’homenatge de la ciutat al
capità Enric Blanco, la seva dona i la seva filla, que havien travessat
l’Atlàntic amb una petita embarcació sense motor. Els nedadors van
haver d’anar i tornar entre la seu social del club (l’edifici avui dia és
un gimnàs privat en els números 71-73 del carrer d’Eduard Maris tany) i l’agrupació Pop (que tenia el lloc de reunió en unes casetes de
bany al davant de l’estàtua de Roca i Pi de la Rambla).9
LA TRAVESSIA A BADALONA NEDANT
L’any 1931 el Club Natació Badalona, presidit per Juan Vilà i Güell,
va emprendre la iniciativa d’organitzar la primera travessia a la ciutat nedant. La cursa sortia de la platja davant del camp del Club de
Futbol Badalona (a la zona de Manresà) i arribava fins a la seu del
CN Badalona. El guanyador de la travessia va ser Mestres, un nedador barceloní del Club Natació Atlètic; el segon classificat i primer
local va ser Teixidor. Els nedadors següents a arribar van ser els badalonins Sabater, Lecho, Petit... i la Victòria Poquet, una de les primeres badalonines practicants d’una disciplina esportiva a la ciutat. La
senyoreta Poquet era una jove promesa, ja que el mes de setembre
anterior havia aconseguit la quarta posició femenina en la Travessia
al port de Barcelona (cursa que s’integrava dins la programació de la
Festa de la Mercè).10
Des d’aquest punt d’arrencada, les edicions de la travessia nedant van
adquirir cada cop major importància, ja que es convertiren en un dels
actes de la Festa Major, i esdevingueren el referent immediat de la
natació badalonina.
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Entre les proves esportives que també organitzava el CN Badalona,
podem ressenyar la celebració de curses de 50 metres al mar. L’any
1932 la classificació de la prova infantil que aplegava els futurs nedadors locals va ser: 1. Joan Traité, 2. Antoni Ricart, 3. Andreu N. Queralt, 4. Joan Plana, 5. Blanquita Poquet. 6. Josep Garzon, 7. Lluïsa
Giró, 8. Paquita Parés, 9. Josep Alañá. La formació dels esportistes la
portaven a terme dos col·laboradors barcelonins del club: Ruddy
Schultz (que va ensenyar a nedar crol els més petits) i Martin Her bolzeimer (monitor de natació i preparador físic).
El Concurs de Primavera, que se celebrava quan començava l’època de
bany al juny, en l’edició de 1935 ens permet anotar els millors nedadors
badalonins del moment i el nivell que tenien: en la cursa de 50 metres
al mar, el guanyador va ser Francesc Fonollà amb una marca de 34
segons, el segon va ser Schurman (35 segons) i el tercer, Plana (35,8
segons), seguits de Munells, Milian, Llobet, etc. En la prova dels 400
metres lliures Fonollà va repetir triomf (6 minuts 30 segons), el segon
va ser Shurman (7 minuts 3 segons), el tercer Stol·ler...
La continuïtat de la Travessia de Badalona nedant va veure’s paralitzada fins després de la Guerra Civil. No obstant això, l’estiu de 1936,
als jardins confiscats de can Solei de Baix va posar-se en funciona ment una piscina, que fou utilitzada per l’equip de natació del CN
Badalona: Francesc Fonollà (Titus), Joan Teixidó, Lluís Bigas,
Borràs (Borrasset), Clariana, Antoni Ricart, Sampere, Neus Torres,
les germanes Poquet i les Sampere...11
Si bé els plans per construir una piscina a Badalona al llarg dels anys
trenta o els primers passos del Patronat Local d’Educació Física i
Esports van quedar aturats per la guerra de 1936-1939, els primers temps
del franquisme van suposar una regressió en el món de les associacions
esportives. Una anècdota explicativa de l’ambient als anys quaranta, en
la memòria del veterà soci del CN Badalona, Benet Artola, va tenir lloc
quan el president de l’entitat, Juli Nyssen, va entrevistar-se amb l’alcal-

La tradicional Travessia de Badalona va desaparèixer del calendari
català a mitjan anys seixanta a conseqüència del nivell de contaminació de la platja badalonina. Els abocaments industrials a la zona del
barcelonès i les clavegueres de la ciutat que desembocaven directa ment al mar convertiren la platja en un espai altament degradat. Una
claveguera immensa a l’aire lliure.

La travessia de Badalona, any 1941. Hi són retratats els badalonins J. Traité (primer a l’esquerra) i F. Fonollà (primer a la dreta). Fotògrafia: Família Traité.

de del moment per fer-li veure la necessitat d’una piscina a la ciutat.
L’autoritat municipal, molt coneguda per la seva austeritat, sense pensars’ho dos cops li va deixar anar: «vostè em parla d’un safareig gran que
li diuen piscina, és que no tenen prou aigua a mar?». Definitiu.
La manca d’una piscina va empènyer el nedador badaloní amb major
projecció, Francesc Fonollà, a passar al Club Natació Barcelona. En
les seves instal·lacions li va ser possible entrenar en condicions i, fruit
de la seva qualitat com a esportista, va assolir diferents títols a nivell
nacional. Uns altres nedadors locals que sobresortien van ser l’esplèndid fondista Joan Traité i el jove Joaquim Alsina, que als dotze anys
va ser el participant més jove de la Travessia al port de Barcelona
(3.800 metres) de l’any 1941. Alsina va guanyar una copa atorgada pel
rei de Suècia, però l’esdeveniment va tenir una curiositat afegida: en
la mateixa cursa, Joan Traité havia entrat setè de la general i, preocupat pel petit Alsina, va tornar a llançar-se a l’aigua per trobar-lo i, una
vegada ho aconseguí, l’acompanyà fins a l’arribada.12

Si bé la pèrdua de la platja era ja un fet irremeiable que les autoritats
franquistes tant locals com superiors havien consentit, també cal dir
que durant la Festa Major de 1964, s’havia inaugurat la piscina municipal descoberta. La instal·lació, tot i no ser coberta -la majoria de
noves piscines a Catalunya ho eren- assegurava la continuïtat de la
natació a Badalona quan era imprescindible disposar d’una piscina
per seguir l’estela del món competitiu.
Pel que fa a les instal·lacions del Club Natació Badalona, havien quedat
petites i l’entitat va construir un nou edifici. En la inauguració del nou
local el 10 de juliol de 1966, se celebrà una travessia de comiat des de

Travessia de Badalona, any 1965. El badaloní A. Culebras recull la copa de
guanyador. Arxiu C.N. Badalona.
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l’antic local fins les noves instal·lacions al carrer d’Eduard Maristany, 57.13 Hi participaren gran nombre de socis veterans, sèniors, femenins,
infantils... i va ser guanyada pel gran nedador badaloní Antoni Culebras,
que en la seva etapa competitiva al Club Natació Sabadell va millorar el
seu nivell fins a participar en les Olimpíades de Munich-1972.
Hem de fer constar com, al llarg dels anys setanta, la natació badalonina va rebre un impuls amb la posada en marxa des de final de
1971 de la piscina municipal coberta (25 metres i 7 carrers). La
piscina permetia entrenar tot l’any sencer a Badalona sense necessitat que els nedadors haguessin de traslladar-se a d’altres piscines
foranes (només si volien entrenar en piscina de 50 metres) o veu re’s obligats a canviar de club. Amb aquestes noves condicions, el
CN Badalona va poder formar un equip que, sense complexos,
alternava amb els grans clubs catalans i estatals: Ferran López
(Nando), Sergi Navarro, Francesc Morcillo (Popi), Jordi Fonollà
(Fono), Neus López, Teresa Fuertes, Jaume Serra, Màrius Díaz, i
molts d’altres. L’empenta de la natació badalonina va expressar-se
també des de l’any 1973 en una sèrie d’encontres amb el club
francès Cercle de Nageurs Montalbanais. La iniciativa va sorgir de
l’entesa entre el badaloní Joan Puigdemont, resident a la ciutat
francesa, i el directiu del CN Badalona, Benet Artola, que recollí la
idea del primer.
A escala internacional, els practicants de la natació s’emmirallaven
en l’èxit dels nedadors nord-americans (en el cas femení en les nedadores de la RDA), que enlluernaven i ocupaven les posicions capdavanteres d’aquest esport. Les sensacionals set medalles olímpiques (i
sis rècords mundials) del nedador Mark Spitz a Munich-72 han estat
una gesta encara no superada avui dia. Un prodigi.
En arribar la dècada dels vuitanta, una nova generació de nedadors de
la nostra ciutat va prendre el relleu competitiu de l’anterior: Margarita
Pérez, Montse Mateu, Raquel López, José M. González (Chuche), etc.
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LA SEGONA ÈPOCA DE LA TRAVESSIA
Després de vint anys, la travessia nedant organitzada pel CN Badalona va tornar a celebrar-se l’any 1985, un cop el funcionament de les
depuradores del litoral garantiren la qualitat de l’aigua. La prova, que
va disputar-se el mes de juliol, va ser la trenta-cinquena i va estar presidida per Llàtzer Llopart. El recorregut era de 2.000 metres en forma
de circuit d’una volta amb sortida i arribada davant de l’edifici del
Club. L’èxit de participació va validar el retorn de la travessia com
una festa de l’esport i va donar resposta als nedadors especialitzats en
distàncies de fons, revaloritzades pels èxits del genial nedador rus,
Vladimir Salnikov (el primer home que aconseguí baixar dels 15
minuts els 1.500 metres).
Les noves edicions de la jornada esportiva es consolidaren amb la
presidència de l’entitat d’Artur Serra (la travessia va recuperar la seva
primitiva sortida a Manresà i finalitzava a l’entitat de natació). D’altra banda, abans de continuar endavant, és d’interès ressenyar que els
nedadors més importants del CN Badalona a final dels anys vuitanta
i principi dels noranta van ser el tianenc Guillem Masdeu, que aconseguí diverses medalles en els Campionats de Catalunya i d’Espanya,
i Sílvia Ortega, medallista catalana i estatal en diverses proves.
Amb el president Miquel Estruch, el recorregut, sense reduir pràcticament la distància a nedar, va adoptar una nova fesomia en forma de
triangle (semblant al disseny de les regates de patí de vela o wind surf). La prova va guanyar en intensitat en tenir sempre algun dels
tres trams a favor del corrent marí.
Com ja hem esmentat en l’anàlisi de les darreres dècades, la
importància de les travessies a mar obert en la natació de competició
és secundària. Malgrat això, no han perdut pistonada ja que conser ven un aire tradicional (la Travessia al port de Barcelona aquest any
2000 celebra la 73ª edició, la Copa Nadal, la 91ª...) i són un estímul

La «festa major» de la natació catalana: la travessia a l’estany de Banyoles, 1991. Fotògraf: Àngel Albaladejo.

immediat per als esportistes, que poden obtenir diferents recompenses o trofeus més enllà de la lluita habitual contra el crono. D’altra
banda, el seguiment i la participació popular els confereixen una
imatge més propera a la ciutadania.
Les característiques esmentades han trobat diversos elements expressius
al llarg de la segona època de la Travessia de Badalona. D’una banda, la
participació ha aconseguit superar el centenar de nedadors en totes les
edicions des del 1985. Hi han participat esportistes tan importants com
David Meca (nedador del CN Sabadell i campió del món de llarga
distància), gran nombre de nedadors federats de clubs, triatletes, però

també aficionats, veterans... que donen a l’esdeveniment un caire popular i festiu. Cares conegudes i altres de noves que s’hi afegeixen, es
retroben any darrere any en el que es considera una cita del calendari.
Alguns participants es pot dir que arriben a la categoria de clàssics i són
els referents dels nedadors locals més joves: Johny Gómez (Baretta),
David Vergés (Oso), Sergi Torrico, Jordi Albaladejo (Ejo)...
En atenció als badalonins i badalonines que han aconseguit un lloc
entre els més premiats, cal destacar Cristian Díaz (ha aixecat la copa
de guanyador absolut en 6 edicions) i Sílvia Ortega (guanyadora
absoluta en 3 edicions). A més d’elles, altres triomfadors, pel valor de
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Sortida de la Travessia de Badalona, 1999. Fotògraf: Ricardo Díaz.

la seva participació, han estat els paralímpics badalonins Jordi Gotzens, Laura Tramuns i Tania Cerdà.

i la natació: Gual i Lloberes, Josep. «Els banys a través dels temps». En
Carrer dels Arbres, núm. 20, 1980.
9.

Marinada: campionats organitzats per l’Agrupació El Pop, 20.9.1930;
cursa organitzada pel C.N. Badalona, 1.11.1930.
10.

El fil conductor de la trajectòria que hem desenvolupat és, sens dubte,
l’esforç de superació: tant dels responsables que han fet possible les
cinquanta edicions de la Travessia de Badalona, com dels esportistes
que hi han aportat el seu patrimoni més important, la capacitat de
competir.
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PIHER: EXPANSIÓ I CRISI
UNA EMPRESA DEL PERÍODE INDUSTRIAL DE LA POSTGUERRA
CARLES TOSSES
a P.S.V.

E

n un article publicat en aquesta mateixa revista, titulat «La indústria a Badalona, del 1700 al 1936», 1 Montserrat Carreras feia un estudi documentalment acurat de la història de la indústria
badalonina en què subdividia en dos períodes importants la indústria
moderna posterior al període manufacturer anterior al 1840: el pri mer, que va del 1840 al 1900, en què l’arribada del ferrocarril (1848),
la proximitat amb la capital i l’escassetat de sòl d’aquesta feren que
moltes indústries s’instal·lessin a Badalona2; i el segon, des del 1900
fins al 1936, en què es consolida la indústria i s’eixampla gràcies a la
Guerra Gran, la I Guerra Mundial. Trets essencials d’aquesta segona
època són la diversitat de sectors industrials, que ja apareixia ante riorment, malgrat el predomini del tèxtil, i la intensificació en la
mecanització de telers mecànics i fusos (el motor de combustió i el
descobriment i l’aplicació de l’electricitat assenyalen, històricament,
la segona revolució industrial mundial). D’altra banda, és una època
amb una conflictivitat laboral remarcable.
Badalona seguí el seu propi ritme d’industrialització, que no és ni el
de Catalunya ni el d’Espanya. 3 Cada ciutat i regió industrial té els
seus propis períodes. Posem, per exemple, el cas de Salt, al Gironès
que, com Badalona, escapa al model industrial de la capital i de les
ciutats com Sabadell i Terrassa, així com a les indústries de les conques de les valls fluvials.4
En un àmbit més genèric, dins del marc del cinturó industrial barceloní, segons Pere Pascual, 5 el procés d’industrialització català girà,
fins a la I Guerra Mundial, entorn de la indústria tèxtil. Això és aplicable sobretot a Terrassa, Sabadell i Mataró, però no a Badalona on,

com he dit, malgrat el predomini del tèxtil, hi ha un ampli ventall de
branques industrials. A partir de la I Guerra Mundial, però, la situació canvià i les ciutats adquiriren una major diversificació. Aquest
canvi, com ja he assenyalat, i que Pascual corrobora, vingué apuntat
per un factor de caràcter estructural: d’una banda, l’impacte del
desenvolupament de la indústria d’automoció i de l’altra, de l’oferta
d’energia elèctrica, ja sia sobre l’estructura productiva (mecanització
de petites indústries), com pel que fa a les seves aplicacions (enllu menat, fogons i planxes, etc.). Així mateix, Pascual apunta un altre
factor: l’expansió de la demanda de productes manufacturats, béns de
consum durador, derivada de l’increment de la capacitat adquisitiva
dels salaris.6
En aquest article tractaré d’estudiar una empresa modèlica del que
seria una tercera etapa de la indústria, la que neix en la postguerra i
que podríem apuntar que finalitza en la dècada dels noranta. La principal característica d’aquest període és social: el moviment migratori
que provingué dels territoris espanyols i que participà en la vida
industrial. La necessitat d’habitatges i la gran producció d’automò bils, simbolitzada pel Sis-cents, representa l’època del gran desenvolupament econòmic durant el règim franquista, que coincideix amb el
fet demogràfic del baby boom. També entren a les cases televisors,
tocadiscos, rentadores, rentaplats i tot un conjunt d’aparells tècnics
que creen una gran demanda industrial de components electrònics.
Des del punt de vista econòmic aquest període correspon al de la gran
expansió dels anys seixanta, i tingué en la indústria de l’automòbil i
de la construcció dos dels eixos sobre els quals pivotà el creixement
industrial i econòmic del país. Tot i que és prematur classificar perí55

odes, és evident que es tracta d’una etapa industrial nova. L’aparició
de les grans superfícies comercials de Montigalà (Continente,
Toys‘r’us, Ikea, Decathlon, Dino, Aki, Miró, Conforama, Badebaño,
Sofaprix...) i el traspàs o desplaçament de les empreses dels polígons
clàssics assenyala un període nou, després del tercer període, en què
el sector serveis passa a ser gairebé dominant a la ciutat.

cions que faig són relatives, vull dir que encara estan per consolidar.
En aquest tercer període de la postguerra nasqueren moltes indùstries,
mentre que d’altres com Montalfita i el Cristall provenien d’abans de
la guerra. Avui dia se’n mantenen de sòlides, com Oliver i Batlle o
Maderas Alberch, si bé és evident que la indústria a Badalona ha perdut pes i ha canviat quant a característica de producció.

Aquest tercer període és de reflotament de la indústria badalonina, i
Badalona assoleix, al costat d’un gran augment demogràfic, un auge
industrial. Posteriorment a aquesta etapa Badalona ha perdut trets
essencials que la caracteritzaven, com ara el fet de ser ciutat indus trial capdavantera o el fet de ser una les primeres de l’estat a tenir un
ampli ventall de sectors industrials.

La guerra civil del segle XX marca una frontera, en tots els terrenys.
I en l’industrial també. Durant els anys quaranta, per exemple, res sorgiren moltes fàbriques de les colònies industrials, amb l’estructura paternalista que les caracteritzà, molt en consonància amb la pau
de ramat de bens que regnava a l’època. N’hi hagué, de colònies, que
refundaren una església romànica de bell nou, com si estiguéssim al
segle XI. Tot i que hi hagué indústries que, per la seva solidesa, es
mantingueren, com ara la Cros en el servei d’abonaments químics i
l’Anís del Mono, en aquest tercer període de la postguerra s’apunta
un nou descobriment: l’aparició de l’electrònica, fonamental per
cobrir la demanda de components dels aparells electrodomèstics, que
inundaren les llars del país. Dins d’aquest període, el nostre objectiu
és estudiar la Piher.

Quadre 1
ELS MÉS IMPORTANTS DE L’EXPORTACIÓ CATALANA
Número d’ordre del rànquing nacional

17. Hispano Olivetti (Barcelona)
19. Miniwatt (Barcelona)
27. Aceites Catalanes
34. Piher Electrónica
42. Jumberca. Maquinària tèxtil

Valor mercaderies en milions
1972
1973
1.230
721
508
625
667

1.401
1.301
1.066
902
781

Nota: Piher era el número 33 de grups industrials el 1972, amb unes vendes de 1.200 milions comptant exportacions i vendes dins del país.

També cal afegir que l’acabament d’aquest tercer període industrial
badaloní aplega un cicle econòmic mundial, el que va de la postguerra als anys 1980-90, anys en què apareix una nova etapa o fase industrial, poc desenvolupada encara a Badalona, però que es caracteritza
per la revolució de la informàtica. 7 Tanmateix, aquestes classifica56

ELS COMENÇAMENTS
En alguns articles publicats a Revista de Badalona, Joan Abril feia
una petita història de què fou la Piher, quan va néixer i què feia, amenitzada amb anècdotes diverses, algunes de còmiques.8
La Piher va néixer a finals dels anys quaranta, quan Juan Luis
Heredero Martí i el seu amic íntim, Santiago Díaz Mayor, van
començar a fabricar carbó pirolític. Heredero era farmacèutic de
professió i un radioaficionat amb moltes ganes i es trobava que al
mercat espanyol, amb les fronteres tancades a causa de l’autarquia
a què el sotmetia el règim, no disposava de primeres matèries per
desenvolupar les tasques de radioaficionat. Això el va motivar a

EXPANSIÓ

Vista aèria de la fàbrica de Piher a Badalona. D’un fulletó publicitari titulat Piher 25 años, que porta l’eslògan “Piher means progress” (Piher significa progrés).

És evident que Piher va tenir un creixement fulgurant, d’acord amb
els ritmes del temps. Els seus principals clients del país eren les
empreses catalanes constructores d’aparells de ràdio i televisió (Vanguard, Telefunken, Crolls...), en una època en què hi havia molta
demanda i els mitjans de comunicació prenien gran volada. És l’anomenada, posteriorment, societat del consum. Podem preguntar-nos si
aquest fort ritme dels anys seixanta va impedir la solidificació i l’assentament ferm de l’empresa en vistes a les futures crisis.
Quadre 2

inventar les seves pròpies resistències.9 El resultat és que Heredero es va trobar amb la realització d’unes resistències adequades i
aplicables al món dels aparells elèctrics i electrònics, dins d’un
mercat i d’un país totalment verge en la matèria. El que en principi eren unes proves que van reeixir gràcies a la persistència dels
dos experimentadors realitzades a la casa pairal de can Barriga, va
concloure en el lloguer d’una part del soterrani d’una casa de l’a vinguda d’en Martí Pujol. Les comandes començaren a ploure de
tots cantons i es constituí l’empresa Piher, fusió dels comença ments dels cognoms Pipó i Heredero, el 1949. El 1950 comptava ja
amb 32 treballadors. El volum de producció i de venda fou tan considerable que a començament dels anys seixanta, els locals de
Martí Pujol es feren petits i es construí la fàbrica de la riera Canyadó. La demanda era important, la tecnologia era correcta, i això
va obrir camps d’exportació mitjançant la constitució de societats
en els principals països d’exportació. L’empresa a l’estranger no
actuava per representants, sinó que desenvolupava la seva tasca
comercial mitjançant societats anònimes al país corresponent, d’acord amb les principals marques, de primera línia, com ara seria la
Philips. La qual cosa vol dir que Piher oferia una provada garantia
de qualitat exigida per les primeres marques del mercat. Això va
causar un desenvolupament ràpid.

DESENVOLUPAMENT DE PIHER DES DE 1965
Any

Vendes
(milions ptes.)

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

300
350
500
700
800
800
850
1.500
2.250
2.800
3.000

Exportacions Superfícies
(mil $)
(m2)
1,5
2
2,5
2,8
5
5,2
5,5
10
15
19
20

17.500
29.000
29.000
29.000
37.500
51.000
51.000
51.000
60.000
65.000
72.000

Personal
875
1.000
1.000
1.125
1.625
2.875
2.875
3.440
3.300
3.050
2.950

Font: Horizontes, abril 1975.

Piher va tenir diferents fases de creixement. En principi, hi havia dues
grans cases, la casa mare, a Badalona, que, situada a la riera de Canyadó, fou dissenyada pels arquitectes Josep Maria Martorell i Oriol
Bohigas, i la de Tudela, enclavada en un emplaçament navarrès, en
57

Quadre 3
QUADRE D’EMPRESES PIHER (1974)
Societat

Data de fundació

Piher, SA
Piher Navarra, SA
Piher Semiconductores, SA
Piher Electrónica, SA
Piher Ferritas, SA
Mobba, SA (neix el 1929)
Piher Corporation, SA
Piher International Corporation
Piher International GmBh
Piher International Ltd.
Piher International, SA
Piher International SpA
Piher Colombia, SA
Gesmesa

1950
1965
1966
1969
1970
1972
1973
1968
1970
1971
1971
1972
1973
1973

Ubicació

Activitat

Badalona
Tudela
Granollers
Madrid
Cardedeu
Badalona
USA
USA
Alemania
Gran Bretaña
França
Itàlia
Colòmbia
Barcelona

Fabricació de resistències i condensadors
Fabricació de potenciòmetres i resistències
Fabricació de semiconductors
Fabricació d’electrònica professional
Fabricació de ferrites
Fabricació d’aparelles de pesatge i dossificació
Fabricació de resistències
Societat de serveis comercials
Societat de serveis comercials
Societat de serveis comercials
Societat de serveis comercials
Societat de serveis comercials
Societat de serveis comercials
Serveis comercials de Mobba SA

Barcelona
Lliçà de Vall

Fabricació de computadores per a oficina marca FACTOR
Fabricació de ceràmiques tècniques

Personal
1.000
1.100
475
200
70
300
80

80

100

Piher tenia participació a:
TELESINCRO
CEISA
Font: Piher 25 años.

part originada per l’ascendència navarroaragonesa d’Heredero. Fou
construïda el 1965 i batejada amb el nom de Piher Navarra. Tingué
dues etapes: 1a.) 1965-70, amb la direcció de l’empresa duta pel Sr.
Padrós (gerent) i el Sr. Montornès (director tècnic). Com a moltes
empreses, la manca de mà d’obra industrial qualificada va fer que
aquesta primera etapa es caracteritzés per les dificultats d’ensinistrar
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una mà d’obra mancada de formació industrial, però això era molt
freqüent a l’època; 2a.) 1970-75, anys en què es va aconseguir un
augment de la productivitat mercès a l’aplicació de noves tecnolo gies, com l’ús de neumàtica lògica i el canvi de peces en potenciò metres, cosa que eliminava operacions. És en aquesta segona etapa
que la Piher de Tudela començà a donar fruits.

Cada casa del grup disposava de les seves matèries particulars (vegeu
quadre 3). L’empresa de semiconductors de Granollers no era una reproducció de la de Badalona quant a matèria produïda. Piher Ferritas també
era individualitzada. I l’empresa de Madrid tenia un total de 200 treballadors, el 90% dels quals eren enginyers que es dedicaven a equipar la
TVE de l’època d’unitats mòbils de televisió, circuits tancats de televisió
per a hospitals, equips tècnics... Aquesta empresa la va voler comprar
l’INI, en vistes a renovar tot l’equipament de la televisió per cobrir els
mundials de futbol del 1982. L’INI, abans de fer un encàrrec, va preferir
comprar la societat, i com que Piher començava a tenir problemes econòmics, va vendre-li l’empresa de Madrid per tapar alguns forats financers.
Quadre 4
LES PRINCIPALS EMPRESES DE PIHER (1975)
Ubicació

Superficie (m2)

Empleats

Badalona
Mobba
Tudela
Granollers
Madrid
Cardedeu

19.000
9.000
14.000
8.000
6.500
6.000

1.150
325
1.400
600
200
150

Font: Catàleg de propaganda.

En general, però, es tractava d’una expansió organitzada, no caòtica. Piher no va anar més enllà del que requeria el mercat. D’altra
banda, convé remarcar que l’expansió als països estrangers es produí sota el motlle de societats comercials, que no són empreses productives i que solament depenen de la facturació realitzada, malgrat
que, per exemple, la Piher Corporation Woburn tenia una superfície
de 5.000 m2 i 100 empleats, i la de Gran Bretanya, 2.800 m 2 i 40
empleats.

Alguns productes de Piher: resistències de pel·lícules de carbó, relés, potenciòmetres longitudinals i de carbó, condensadors ceràmics tubulars i de
plata, semiconductors de silici, trimmer ceràmic de disc, discos, acabats
metàl·lics. Extret de Piher 25 años.

De totes maneres, el resultat de l’expansió fou que el 1975 Piher arribava als 3.000 empleats, amb una superfície total de 72.000 m 2, un
volum de vendes de 3.000 milions de pessetes, i un volum d’exportacions de 20 milions de dòlars (vegeu quadre 2). El 1974 Piher rebia
de la Piher Corporation un diploma de la Cambra de Comerç de
Woburn (Massachussets). Veiem, per tant, que el 1973, any que
assenyala un començament de crisi, sobretot en les empreses relacionades amb el petroli, no afectà Piher, cosa lògica, ja que era una primera matèria, el petroli, allunyada del producte de Piher.
El problema de Piher no va venir per una expansió excessiva sinó per
unes inversions insuficientment calculades o, si ho estaven, que van
fracassar a la fi. Foren un seguit d’inversions que van descapitalitzar
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21 d’octubre de 1974: Piher rep el Premio Líder de la Exportación. Extret
d’Horizontes, Navidad 1974.

1r. Causa externa: després de l’acabament de les guerres colonials a
Indoxina, els alemanys van començar a vendre tota la seva maquinària sobre producció de condensadors, resistències, etc., ja obsoleta,
als països del sud-est asiàtic. Es tractava de països amb condicions
laborals molt primitives: el pare de família s’aixecava del llit i es
posava a peu de màquina en un soter-rani a fabricar, prenent el relleu
del fill que se’n va al llit del pare. Sense seguretat social, ni vacances,
ni salari mínim. Això suposà una alteració profunda en el mercat. Per
posar una comparació, un paquet de 100 resistències de Piher es venia
a 9 dòlars, mentre que els orientals rebentaven preus venent un paquet
de 500 resistències a 1 dòlar. El resultat fou que Piher va mantenir un
grapat de clients, com ara la Philips o la Grundig, que sol·licitaven
resistències de primera classe per mantenir els seus productes de
prestigi al mercat. Però els productes de segona i tercera fila d’a questes mateixes companyies eren comprats al sud-est asiàtic perquè
ja no requerien la mateixa qualitat, en no portar el nom de Philips o

el grup. D’aquí es va passar a l’emprèstit bancari que, a final dels
setanta, es movia en una inflació exorbitant del 20-22%, i amb molts
problemes laborals. Aleshores, la cosa es complicà molt.
PROBLEMES I CRISI
El 1975 comencen les dificultats per a Piher. L’empresa comença a tenir
problemes i es produeix una reglamentació de treball a totes les empreses del grup. El 1975 hi hagué regulacions laborals. Des de la revista
Horizontes, s’analitzava així la situació i la sortida a la crisi: «Entendemos que la situación ha tocado fondo, por lo tanto a partir de este
momento sólo puede tener tendencia a hacernos salir a flote a medida
que la demanda mundial vaya incrementándose.»10 Però és a partir dels
anys vuitanta que la crisi comença a fer-se punyent. Quines foren les
causes d’aquesta crisi? Podem distingir-ne dues a grans trets, tenint en
compte que un grup d’aquestes característiques no defalleix pel simple
fet d’una mala inversió:
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Piher Corporation Woburn, 5.000 m2, 100 empleats. Extret d’Horizontes,
Navidad 1974.

Grundig. És evident que no podem esperar gran perdurabilitat d’un
producte comprat al port per quatre duros i que no té components de
qualitat, sense passar control ni res de res, i si aguanta mig any ja ens
podem donar per satisfets. És cert que aquesta situació dels països del
sud-est asiàtic va afectar els països occidentals menys preparats
industrialment. Però Piher es mantenia forta. Per exemple, a Itàlia
compraven molt a Piher, i Itàlia formava part dels set països més
industrials del món (USA, Gran Bretanya, França, Alemanya, Itàlia,
Canadà i Japó).
És important afegir una dada: Piher tenia un gran accés a Silicon
Valley, la meca d’or de la tecnologia punta mundial. Piher se subministrava de tecnologia procedent del Silicon Valley. I Piher es fabricava les seves pròpies màquines per desenvolupar el producte, per
tant, sabia el que volia. I ni a Alemanya, ni a França, ni a la Gran Bretanya, ni a Itàlia no hi havia cap Piher, ni tan sols als USA. Hem de
tenir en compte que una empresa d’aquest tipus, amb un còmput global de 3.000 treballadors, tenia un cost salarial enorme i no podia
vendre a les segones marques. Abaratir el preu del producte per tal de
competir amb els orientals suposava vendre més barat i posar-se en
números vermells. Però Piher seguia fent un producte d’alta qualificació i amb un accés directe a les millors tecnologies del moment. I
els seus components eren sol·licitats per les millors marques.
2n. Causa interna: hi hagué tres o quatre grans inversions des del grup
que es van realitzar amb molt bona fe però que tingueren mala sort, o
no estigueren prou estudiades. D’una banda, hi hagué l’intent d’establir una fàbrica als USA i l’intent de tecnificació d’una gran empresa
d’alta fidelitat a Espanya, que era Cosmos. Cosmos no podia competir, amb la seva tecnologia, amb les empreses japoneses que començaven a dominar el mercat, amb un gran rendiment productiu i alta qualitat tecnològica (Sanyo, Sony, Hitachi...). Els accionistes del capital
de Cosmos van entrar en contacte amb els de Piher i van proposar de
dotar d’alta tecnologia la seva empresa, amb un criteri excessivament

optimista. Piher va invertir-hi diners i més diners, sense rendibilitat.
Fins a l’extrem que Cosmos hagué de tancar portes. El mateix va passar als USA. Van tractar de posar-hi una empresa productiva. Però
col·locar una empresa al país més poderós del món, des d’Espanya, no
quallà gaire: un gerent espanyol, dirigents espanyols, comandaments
espanyols i obrers anglonord-americans. La cosa no funcionà. Costà
una fortuna: el muntatge, el manteniment del personal. No tingué una
vida més enllà d’any i mig, i es va vendre per la dècima part del que
havia costat. En fi, un seguit d’inversions que no van arribar a bon
port, van portar el grup a trontollar.
L’ASSUMPTE MOBBA
D’altra banda, tenim l’assumpte de Mobba, empresa badalonina nascuda el 1929 de la mà de Mongé i Barriga, que produïa bàscules
mecàniques. Heredero estava casat amb una filla del senyor Barriga i
quan aquest va morir, Heredero va assumir del sogre el compromís de
salvar una empresa que començava a desestabilitzar-se perquè tenia
una balança purament mecànica, no gens electrònica. Sense la renovació electrònica, Mobba estava condemnada a morir de vella. Amb
Mobba assistim a una operació similar a la de Cosmos (que havia
estat vampiritzada per la potència competitiva nipona), però molt més
dilatada. És a dir, Piher fa una despesa financera enorme, tal com
havia fet a Cosmos. A Mobba, Piher hi fa una inversió extraordinària,
compra accions, una gran injecció de diner, s’hi desplacen enginyers, els proveïdors subministren primera matèria a Piher en funció
Mobba, i potser amb diner Piher. El cas és que Mobba, via Piher, va
construir una balança electrònica competitiva i de qualitat. I quan la
nova balança electrònica de Mobba podia sortir al mercat, després
d’assegurar-se de la qualitat, a Piher se li havien acabat les forces
d’inversió. Esgotada, defalleix. Deixa a Mobba el producte a porta de
carrer, disposat a sortir al mercat. En aquest context arriba a Mobba
un gendre d’Heredero, Antonio Catalán, navarrès, fill dels propietaris
d’un hotel on s’hostatjaven els Heredero quan anaven a Navarra a
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visitar la fàbrica de Tudela. Catalán reuneix diners d’inversors i a través de reunions familiars s’assabenta del problema i compra a Piher
les accions que aquesta tenia de Mobba. Catalán continua el producte de Mobba, aquest surt al mercat i despunta. Catalán, aleshores, ven
les accions als treballadors de Mobba, que es constitueixen en coo perativa. Els treballadors adquireixen Mobba. Catalán, amb els
diners, compra l’Hotel Calderón, i, d’aquí, neix NH Hoteles, una de
les xarxes d’hotels més poderoses de tot l’Estat. NH Hoteles neix,
doncs, amb diners de Mobba i, encara més, amb diners de Piher.
Però quan la balança de Mobba surt al carrer sorgeix un altre problema greu. Quatre o cinc dels enginyers passats per Piher a Mobba
copien els plànols de la balança electrònica i se’ls emporten. S’estableixen a Madrid. Allí, aconsegueixen treure al mercat, mercès als
plànols copiats, la seva balança abans que la pròpia Mobba. Ni tan
sols constitueixen empresa. Donen les peces a fabricar a una altra
empresa o a diversos tallers. Les conjunten i acoblen, cerquen uns
comercials, i a vendre. Sortiren al mercat abans que Mobba. S’enriquiren i després la societat desaparegué. No obstant això, Mobba
tenia un prestigi i un nom dins del mercat industrial i aconseguí resituar-se en el mercat industrial.
EL CAS DEL CONFLICTE AMB ELS USA
3r. Hi hagué un tercer punt, a banda la causa externa oberta per la competència del sud-est asiàtic i les males inversions, que desembocà en la
crisi definitiva: la venda de fàbriques amb les claus a la mà. El sistema,
grosso modo, és que l’empresa (Piher) i el client estableixen un preu:
jo et munto una fàbrica i això val mil milions, posem per cas. Quan
acabi la construcció i entri en funcionament, em pagues.
Algèria s’interessà per una. Piher desplaça homes cap allí. Piher fabrica la maquinària, la repara, no ha de comprar gaire cosa a d’altres proveïdors. Desplaça enginyers, posa en funcionament la fàbrica, ensi 62

nistra els indígenes de com funciona, i quan la fàbrica és a punt per
emprendre singladura, Piher cobra per la instal·lació i construcció de
la fàbrica. Aquest era un nou producte que es va posar en funciona ment, i que era a l’ordre del dia en les grans multinacionals. El govern
cubà, com el govern argelí, va sol·licitar a Piher una fàbrica amb claus
a la mà per a la construcció de components. Aleshores, apareix a Piher
un gerent que realitza una gerència irregular. Es construeix l’empresa
a l’Havana, però amb uns guanys posats en la pròpia empresa i d’altres en interessos personals. Què va passar? Que, d’entre la tecnologia
que es va utilitzar en la producció amb la qual treballava l’empresa, hi
havia un component que es podria considerar d’alt secret dins de la
indústria anglonord-americana, que era utilitzat en el terreny dels
satèl·lits de seguiment o alguna funció similar. La funció del component dins de la seguretat dels USA era considerada secret d’estat pels
anglonord-americans. Aquí cal contextualitzar: ens situem a final dels
setanta aproximadament. En tot cas, estem en el terreny de l’anomenada guerra freda, quan la URSS i els USA es disputen la supremacia
mundial, i la guerra és una guerra d’espies, de secrets nuclears (de
míssils, Salt) i, sobretot, de supremacia tecnològica. És l’època del
teló de ferro. Recordem que Piher s’alimentava d’alta tecnologia del
Silicon Valley. A partir del dia que els americans van assabentar-se que
aquest producte d’alta tecnologia secreta era utilitzat a Cuba, i que des
de Cuba no havia passat encara un dia que ja estava a Moscou, va arribar la defenestració de Piher del mercat americà i del mercat depenent
del mercat americà, i Piher ja no va tenir capacitat per exportar cap
producte als USA. I això suposà oblidar-se, vulgues no vulgues, de la
tecnologia del Silicon Valley.
Això significà un gran problema per a Piher, tenint en compte que un
alt percentatge de les exportacions anaven als USA. Fins al punt que
no podia utilitzar els mitjans de què havia gaudit fins aleshores. Fou,
així, titllada d’empresa maleïda, i si Juan Luis Heredero o qualsevol
membre de l’empresa Piher pretenia entrar als USA anava directa ment a la presó, acusat de delicte.

Piher contractà un dels despatxos d’advocats jurídics, un despatx
multinacional, més importants dels USA, el qual tenia un espanyol
dins de l’assessoria jurídica per tot el tema d’Amèrica llatina. El despatx va gestionar i pressionar amb l’objectiu d’aixecar el càstig però
l’administració nord-americana no cedia, fins que, a la fi, l’assumpte
va passar a mans d’un jutge. Es va explicar, des de Piher, que no hi
havia hagut mala fe, sinó que es tractava d’un gerent que en el trist
afer de l’empresa a Cuba havia actuat d’esquenes al Consell d’Administració de Piher. Tot plegat va suposar anys de paralització tecnològica avançada. Finalment, l’octubre del 1985 va arribar, per via fax,
una nota dels advocats nord-americans on es deia que el jutge havia
pres una decisió: aixecava el vet a Piher, la qual podia tornar a vendre lliurement als USA, pagant una multa de l’ordre aproximat de 300
milions de pessetes. Sols es mantenia l’ordre de presó contra el gerent
que havia fet la mala gestió per a Piher, i que era el responsable de la
confusió. Encara que era una multa important, a Piher la resolució del
conflicte es va celebrar amb xampany, perquè semblava la fi de tots
els problemes, d’un malson; però l’empresa havia arribat a un punt tal
que el gener o febrer del 1986 es va presentar la suspensió de pagaments. No hi hagué temps per redreçar ni la tresoreria de l’empresa
ni la posada al punt de l’alta tecnologia. L’empresa estava ja tocada
de mort. Havien passat quatre o cinc anys, massa temps, des que el
jutge nord-americà va prendre el cas en les seves mans i va dictar
veredicte exculpant Piher, perquè va entendre que l’empresa havia
negligit l’acurança del seu personal i que, per contra, no hi havia mala
voluntat d’enganyar els americans o d’afavorir els soviètics.
Totes les empreses del grup van caure, malmeses com estaven per
hipoteques i deutes. Solament l’empresa de Tudela es va mantenir,
gràcies a la intervenció directa de la Diputació Foral de Navarra, la
qual, sabent que una gran part de la vida del poble i dels encontorns
girava entorn de Piher, que disposava de més de 1.000 treballadors a
l’empresa de Tudela (vegeu quadre 4), hi va abocar esforços i recursos per salvar-la, cosa que va aconseguir, si bé reorientant-la.

El 1988, l’empresa Componentes Electrónicos Badalona (CEBSA) es
féu càrrec dels actius de la Piher, però no prosperà i tancà portes. El
1990, el grup Núñez y Navarro va adquirir les instal·lacions de l’antiga Piher de Badalona, que encara són al seu lloc deu anys més tard.
Notes:
1.

Carrer del Arbres, Revista Anuari del Museu de Badalona , n. 4 L’article conté
bibliografia sobre la industrialització a Badalona. Si el lector vol ampliar sobre
industrialització badalonina s’hi pot remetre.

2. És important de veure, com apunta al final Montse Carreras, que, malgrat la indus-

trialització de la ciutat, Badalona no guanyà una burgesia local forta que la impulsés
en l’empresa cultural com ara succeí a d’altres ciutats, com Terrassa o Sabadell. L’alta burgesia de les grans empreses era barcelonina i restava a la capital .
3. Sobre la industrialització a Espanya al segle XIX hi ha encara dues grans lectures con-

traposades: a) la defensada per Jordi Nadal, que parla del fracàs d’un projecte nacional
de revolució industrial a causa de la inadaptació del sistema polític i social español a les
noves circumstàncies econòmiques derivades de la pèrdua de l’estatus imperial; b) la de
José Acosta, que presenta la imatge d’una nació subdesenvolupada i subjecta a les directrius del capital estranger i als termes d’intercanvi del comerç exterior. Nadal donava
més importància a la pèrdua de les colònies («exogenisme»), mentre que Gabriel Tortella, seguidor d’Acosta remarca com a principal factor d’endarreriment les causes
geogràfiques, sociopolítiques i culturals de la Península («endogenisme»).
4.

Joaquim Nadal i Farreras. «La industrialització al Gironès: l’exemple de Salt»,
Recerques, 6, p. 183-203. Segons Nadal, l’existència d’un corrent d’aigua com a font
d’energia, principalment, i la proximitat de Girona foren factors del petit desenvolupament industrial de Salt.
5. Pascual i Domènech, Pere. «L’avenç tecnològic i el cinturó industrial català. Una

síntesi històrica», p. 71-97, dins La formació del cinturó industrial de Barcelona ,
Institut Municipal d’Història, 1, BCN, Joan Roca i Albert (ed.).
6. Ibíd, p. 95.
7.

Una ràpida ullada a l’índex de valors borsaris del Dow-Jones ens mostra, nítida -
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ment, el que serien les, fins ara, tres etapes industrials: 1a) la clàssica, que comença
a Anglaterra amb el tèxtil i la maquinària respectiva, a més de la màquina de vapor,
i que clou a la segona meitat del segle XIX (no es reflecteix a la borsa); 2a) la que
aporta les innovacions del motor de combustió interna i l’electricitat, amb noves
fonts d’energia (en la gràfica borsària arribaria fins als 1000 punts); 3a) la que sor geix, a partir dels anys vuitanta, amb els ordinadors i que s’expandeix amb les fibres
òptiques, telesatèl·lits i el gran boom que ha experimentat la revolució informàtica.
La consulta d’una gràfica borsària, que no inclou la primera fase industrial, és prou
il·lustrativa d’aquesta evolució. És evident que si bé la borsa segueix un ritme propi,
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també és índex de les cotitzacions de les empreses.
8. Joan Abril. «Piher, I, II, III, IV», Revista de Badalona, octubre i novembre del 1990.
9.

El 1907 Lee de Forest descobreix l’efecte tríode i aconsegueix crear vàlvules
electròniques més evolucionades, fins al punt que s’utilitzen per a certes aplicacions.
El 1947 Shockley, Bardeen i Brattain creen el primer transistor del món.
10. Horizontes, abril 1975.

BADALONA, SEGLE XX.
ELS BARRIS
MARGARIDA ABRAS, MONTSERRAT CARRERAS, M. DOLORS NIETO

B

adalona ha crescut enormement en els darrers
cent cinquanta anys: des de la meitat del segle XIX l’ocupació
humana del territori, amb tot el que comporta de construcció de
ciutat, va fer eixamplar els límits de la població urbanitzada i va
donar lloc al naixement dels barris tal com avui els entenem. En
l’article que presentem, s’expliquen, de forma molt general i
resumida, els diversos períodes en què es va produir aquest creixement i les seves característiques, mentre que al final s’ofereix
una panoràmica, també molt resumida, de cadascun dels barris
en què actualment es divideix la ciutat.1
EL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC I URBANÍSTIC

passà el límit de l’avinguda d’en Martí Pujol i s’habitaren els
carrers del Rector i de la Creu (conegut per Camí Ral o Reial).
A la primera meitat del segle XIX, la fesomia urbana de la
vila no pateix grans transformacions respecte al període anterior. En canvi, a la segona meitat del segle XIX, amb l’arribada del ferrocarril (1848) i la industrialització, s’inicia l’expansió urbana més enllà de les rieres d’en Martí Pujol i de
Matamoros. També creix l’actual barri del Centre i neixen els
de Casagemas, Manresà, el Raval i el Progrés. Aquests dos
últims són els que experimenten un creixement més ràpid i
espectacular amb la instal·lació de nombroses indústries i
habitatges per a obrers.

De Baetulo a Badalona ciutat (fins a 1900)
Badalona és una població amb més de 2.000 anys d’història.
La ciutat va ser fundada pels romans amb el nom de Baetulo
a la primera meitat del segle I a.d.C. i ocupava l’actual barri
del Dalt de la Vila. A l’edat mitjana la població es trobava
situada al voltant de la plaça de la Constitució i de l’església
de Santa Maria. Aquest petit nucli urbà, amb les masies disperses, estava habitat, al segle XIV, per 136 famílies. A l’edat
moderna, l’any 1553, el nucli urbà tenia 51 cases i els veïnats
rurals formats per les masies disperses eren Canyet (18
cases), Llefià (17 cases) i Pomar (19 cases).
Al segle XVIII el creixement urbà provocà l’aparició del barri
de Baix a Mar, ocupat per pescadors i corders. També es tras-

Vista general del Dalt de la Vila i el sud-oest de Badalona cap el 1890. La fotografia ens ofereix el contrast entre la població rural i les noves edificacions de
fàbriques fumejants, fruit del canvi que s’estava operant en el paisatge badaloní de la segona meitat segle XIX. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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Panoràmica de Badalona a principi de segle, en la qual destaquen, d'esquerra a dreta: l'església de Santa Maria, la casa modernista per a Enric Pavillard i l'estació del ferrocarril amb el quiosc de l'Anís del Mono (Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Museu de Badalona. Fotògraf: Àngel Tolrà Viazo.

El 1895 Joan Baptista Pons Trabal, arquitecte municipal, presenta un projecte d’eixample estructurat entorn de dos eixos
consolidats: la carretera reial i la línia del ferrocarril. L’ei xample projectat prolonga la trama urbana cap a Montgat i
Sant Adrià dins la zona plana. Aquest pla només se seguirà a
grans trets.
A final del segle XIX, el principal problema urbanístic és la
falta de vies de comunicació entre els dos principals nuclis de
població: el centre històric i el nou barri industrial i obrer
(actuals Progrés i Raval). El 1897, per resoldre aquesta situació, s’obre una nova via de comunicació, el carrer dels
Arbres, en els terrenys coneguts com la Plana del Corb, entre
el carrer de Sant Ignasi de Loiola i l’avinguda d’en Martí
Pujol. El mateix any 1897 la vila, que ja té 18.165 habitants,
rep el títol de ciutat pel desenvolupament econòmic i
demogràfic experimentat en els darrers anys.
Així, Badalona entrarà al segle XX com a ciutat, però la
població haurà d’afrontar molts reptes. D’una banda, perquè
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arrossega algunes deficiències urbanes, i de l’altra, perquè
encara continuarà creixent.
Immigració i barris disseminats (1900-1939)
La població augmenta amb l’arribada d’immigrants que
vénen de zones rurals de Catalunya, Aragó i València per treballar a la indústria i, a principi dels anys vint, també de Múrcia i Almeria, per treballar a la construcció (metro i Exposició
Internacional de Barcelona) fins que als anys trenta la crisi
econòmica i la Guerra Civil frenen la immigració.
Badalona s’eixampla, hi apareix l’arquitectura modernista i
aviat es consolida com una de les ciutats més grans de Catalunya. S’hi emprenen nombroses obres públiques. El soterrament de les rieres (Sant Ignasi de Loiola, Martí Pujol i
Matamoros) serà la de més envergadura. També es refor men o es construeixen de nova planta diversos equipa ments. L’escorxador, el mercat Torner, el cementiri Nou,
l’Escola Elemental del Treball (actual Conservatori), les

escoles Lola Anglada i Ventós Mir i l’Hospital Municipal
en són alguns exemples.

(aprovat el 1936), que en alguns aspectes marcarà les pautes de
la ciutat futura, però que globalment no es farà mai realitat.

L’augment de població genera demanda de sòl i d’habitatge, i
creixen alguns barris, com el Centre (entorn de la Plana), el
Gorg (carrer de Tortosa), el Progrés, el Raval i Casagemas
(s’urbanitza la finca de cal General); però no n’hi ha prou, i
es comencen a ocupar zones rurals. Així, a partir del 1910 i
sobretot als anys 1923-26, molts propietaris de terres destinades al conreu les parcel·len i les venen perquè s’hi pugui
construir: són les urbanitzacions particulars. Aquestes urbanitzacions solen ser petites i molt disperses: nuclis de carrers
i cases apareixen per tot el territori, formant barriades diminutes sense cap comunicació entre elles i sovint sense dotació
de serveis.

De les barraques als primers polígons (1939-1960)

D’aquesta manera neixen alguns barris: Artigas (que de
seguida assoleix molta població) i el Remei provenen d’urbanitzacions anteriors al 1923, i entrats els anys vint s’inicia, pel
mateix sistema, l’ocupació dels actuals Bufalà, Coll i Pujol,
Morera, Sant Antoni i Sant Mori de Llefià, el Puigfred, la
Salut, Sant Crist i Sistrells.

Els anys de postguerra són de privacions, sacrificis i misèria;
malgrat tot, Badalona segueix creixent com a centre industrial
i és un punt d’arribada d’immigrants. L’aportació demogràfica d’aquests –que procedeixen, sobretot, d’Andalusia i també
de Castella, Múrcia i la resta de Catalunya– fa doblar la
població en només vint anys.
La ciutat va cobrint la necessitat d’habitatges amb improvisació, un important dèficit de recursos i eines antiquades de planificació. El Pla Comarcal de 1953 és la primera eina de gestió urbanística de la postguerra: zonifica el territori i en defineix els usos (de residència, d’indústria, de tolerància d’habitatge i indústria, de parc urbanitzat, etc.), i projecta la xarxa
viària. Plans parcials posteriors concreten aquest pla.

S’hi obren carrers que discorren a través dels camps, i s’hi fan
cases, que algunes vegades són d’autoconstrucció. Apareixen
els primers nuclis de barraques a Sant Antoni de Llefià i,
sobretot, a la Salut, que creix amb rapidesa. Durant la Guerra
Civil es fan refugis a Llefià, la Salut i Sistrells, que després
s’utilitzaran com a habitatges.
Per ordenar el creixement i per incloure les diverses urbanitzacions en un projecte global de ciutat interiorment ben comunicada, a mitjan anys vint l’Ajuntament encarrega un pla d’ei xample a l’arquitecte municipal. És l’anomenat Pla Fradera

A mitjan anys vint es començà a edificar al barri de Sistrells. Les casetes i
barraques, totalment precàries, oferien aquest aspecte l'any 1952. Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs. Fotògraf: Josep Cortinas.
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Les traces del plànol de la ciutat de l’any 1954 són gairebé
iguals que les del plànol de 1925. No obstant això, si
aquests mostressin els interiors de cada una de les illes de
cases, ens adonaríem que són molt diferents i veuríem com
l’interior dels barris canvia molt més del que assenyalen els
plànols.
A la zona més cèntrica, a final dels anys quaranta, queda
enllestida la plaça de la Plana, definida com un espai principal de la ciutat on s’erigeix un monument a los Caídos, inaugurat l’any 1954. Igualment, a principi dels cinquanta, s’inicia la urbanització i parcel·lació dels terrenys de la Torre Vella
(entre el carrer del Temple i l’avinguda del President Companys i fins a l’actual A-19) que modifiquen fortament el barri
de Dalt de la Vila.
El plànol de l’any 1954 també permet veure la traça en projecte d’una via paral·lela al mar que és previst que travessi la
ciutat, l’avinguda de Navarra que, anys més tard, s’aprofitarà
per fer-hi passar l’autopista.
Algunes zones de Llefià i de la Mora i, sobretot, els vessants
del turó d’en Caritg –tant el del barri de la Salut com el de
Sistrells– s’omplen de coves i barraques. Les antigues cases
senyorials, la Torre Moixó (a la Salut) i can Bufalà, encabeixen progressivament més gent.
Els terrenys de les urbanitzacions projectades als anys vint, ja
mal resoltes en el moment inicial, es densifiquen amb habitatges d’autoconstrucció fets sense permisos, a corre-cuita i
de nit per evitar que l’Ajuntament els enderroqui.
Algunes famílies, amb casa petita i modesta, lloguen una
habitació a aquell que acaba d’arribar i aconsegueixen un
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ingrés suplementari a la seva ajustada economia. Altres
aprofiten la necessitat i inicien noves operacions de par cel·lació i venda de terrenys sense cap infraestructura (i
sense autorització). Els barris de Lloreda i de Bonavista
tenen aquest inici. El greu problema que significa la falta
d’habitatges fa actuar les autoritats municipals, que l’any
1950 cedeixen a l’Obra Sindical del Hogar els terrenys per
construir-hi el primer conjunt d’habitatges de promoció
pública del període a Badalona, el Grupo José Antonio
Primo de Rivera (anomenat avui Baldomer Solà), al barri
del Raval, inaugurat el 1955. Un any més tard, s’inaugura
un altre conjunt de pisos de promoció pública, el Grupo
General Moscardó, al barri de Bufalà, construït per iniciativa del Patronato Local de Viviendas de Renta Limitada.
Finalment el juliol de 1958, el Ple municipal aprova una
divisió de la ciutat en 24 barris.
La invasió dels blocs de pisos i les queixes dels veïns
(1960-1979)
Dues característiques defineixen aquest període d’important
creixement econòmic. D’una banda, un augment continu de la
població, que es dobla en menys de 15 anys, sustentat en una
constant arribada de persones –puja el percentatge de gent
que prové de Catalunya i d’Extremadura, i davalla el procedent de Múrcia–. I, d’altra banda, un augment, també continu,
de noves edificacions destinades a habitatge, de manera que
l’any 1970 més d’un 55% dels habitatges de Badalona han
estat construïts durant els deu anys anteriors.
La localització de l’edificació nova, cal relacionar-la amb l’aprovació dels Plans parcials de desenvolupament del Pla
Comarcal que, de forma detallada, defineixen, illa per illa, els
usos a què poden ser destinades.

Aquesta fotografia, realitzada mentre es feien les obres de pilotatge de l'A-19, permet veure els primers blocs de pisos aixecats a
Llefià. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Ajuntament de Badalona. Fotògraf: Carlos Pérez de Rozas.

Amb alguns matisos, es pot dir que només la franja propera
a la via del tren i els barris de les Guixeres, Pomar de Dalt,
Canyet i Montigalà (aquest barri, per casualitat) se salven de
ser ocupats amb grues, totxos i paletes que, en acabar, deixen uns blocs de pisos allà on abans hi havia una bòbila, un
tros de terra plantada, un tros de bosc o una caseta.

Una part important d’aquests habitatges són d’iniciativa pública i serveixen per eliminar zones de barraquisme (de Badalona,
però molt especialment de Barcelona), per donar aixopluc a
famílies afectades per les riuades de l’any 1962 i per compensar les expropiacions per la construcció de l’autopista. Però la
major part són d’iniciativa privada i a càrrec d’immobiliàries.
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I, mentre les immobiliàries construeixen, s’inicien les queixes
dels veïns, que s’adonen de les greus deficiències de les construccions, d’una nul·la política de serveis (clavegueram, asfaltat, enllumenat, transport públic, equipaments escolars, etc.),
del fet d’haver de conviure amb alts índexs de contaminació
industrial i de com espais destinats a parc o zona verda, de
cop i volta, també s’edifiquen.
Els conflictes dels veïns que es queixen d’una ciutat força
saturada, cada vegada més suburbi, on és difícil viure, formen
part del dia a dia fins a la celebració de les primeres eleccions
municipals democràtiques.
Els primers anys de la democràcia (1979-1990)
La població augmenta moderadament fins a la meitat dels
anys vuitanta, en què comença a descendir. La crisi econòmica internacional iniciada el 1973 afecta molt la indústria
badalonina: la ciutat ja no pot oferir llocs de treball i deixen
d’arribar immigrants, alhora que alguns perden la feina i tornen als seus llocs d’origen. També es redueix el nombre de
naixements en generalitzar-se l’aplicació de mesures de
control de natalitat.
La ciutat pràcticament ja no creix, però experimenta una
transformació profunda. El Pla General Metropolità del
1976 i l’entrada dels ajuntaments democràtics a partir del
1979 marquen els criteris d’aquesta transformació. El Pla
General permet un control més estricte dels usos a què cal
destinar els espais urbans. El règim democràtic recull moltes demandes dels ciutadans, posa fre a l’especulació ferotge dels anys anteriors i presenta nous projectes, com el de
Montigalà i el del port, que seran objecte de polèmica i
debat.
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Vista aèria del parc del Gran Sol, amb els pisos de la Gallina Blanca en primer terme i el poliesportiu de Llefià a l'esquerra. Aquest espai públic és tot
un símbol de la lluita dels veïns, que van aconseguir impedir la construcció
de pisos iniciada el 1975 al solar on actualment hi ha el parc. Ajuntament
de Badalona.

Les primeres intervencions s’orienten a resoldre les mancances de la ciutat i l’estat de degradació d’algunes zones.
Es fan obres d’infraestructura bàsica (clavegueram, enllumenat, pavimentació) i es plantegen canvis urbanístics que
es porten a terme mitjançant Plans especials de reforma
interior.
Es recuperen edificis històrics i s’introdueixen conceptes de
disseny i embelliment per assolir la creació d’espais de
referència dins de cada barri, que serveixin com a punts d’identificació i com a elements d’ordenació de l’entorn.

La construcció del Palau Municipal d'Esports, seu de les competicions olímpiques de bàsquet el 1992, va representar la remodelació de la zona. Museu de
Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Ajuntament de Badalona.

El tancament d’algunes indústries a causa de la crisi econòmica allibera molts espais i facilita el canvi d’ús de moltes zones
que, amb el temps, es destinaran a habitatge, però també a
parcs públics i a serveis. La lluita contra la contaminació transforma la imatge de la ciutat i permet la recuperació de la platja, convertida en espai lúdic per a tota la població.
Milloren les comunicacions amb l’exterior. Es realitza un projecte llargament esperat: el metro arriba a Badalona (1985).
També es construeixen el pont del Molinet i el de Cristòfol de
Moure.

El 1980 s’aprova definitivament la divisió del terme municipal en 34 barris, els mateixos que existeixen actualment,
amb l’única variació del nom del Fondo, que el 1989 és
substituït pel de la Pau. La divisió té en compte criteris de
topografia, de traçat urbà (l’autopista és una barrera important) i d’evolució històrica, i recull també les opinions dels
seus habitants.
Realitzades les millores més urgents, a mitjan anys vuitanta,
la ciutat es comença a preparar per al futur, marcat per la celebració dels Jocs Olímpics.
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Una ciutat per al segle XXI (1990-2000)
El nombre d’habitants continua baixant a causa de diversos
factors, com el descens de la natalitat, l’envelliment de la
població, l’elevat preu de l’habitatge i el canvi de residència
a localitats més petites.
Millora la xarxa viària, cosa que permet connectar diversos
barris de la ciutat que durant dècades havien quedat incomunicats entre ells.
L’anomenada ronda del Mig (avingudes de Bac de Roda,
Bufalà, Vents, Rambla de Sant Joan, Salvador Espriu, Marquès de Sant Mori i Pius XII) permet establir una connexió
directa entre Pomar i Llefià travessant diversos barris. El pont
sobre el torrent de la Font comunica els barris de Bufalà,
Morera i Pomar. La canalització de la riera de Canyadó uneix
els barris de Canyadó i de Casagemas amb Morera i Pomar.
Els laterals de l’A-19 contribueixen a descongestionar el centre urbà i a comunicar millor algunes zones distants. La B-20
o pota nord de la ronda de Dalt permet establir una connexió
ràpida amb Barcelona i a més, enllaça directament la zona
comercial de Montigalà amb la gran àrea barcelonina.
A final dels anys vuitanta la ciutat es prepara per ser subseu
olímpica en els Jocs del 1992. Badalona és la seu de les proves de bàsquet i de boxa i de la vila de premsa. La construcció del Palau Municipal d’Esports, situat al barri de Can Claris, permet rehabilitar una gran espai urbà que, juntament amb
el turó d’en Caritg, forma avui dia una magnífica zona esportiva i de lleure.
Neix un nou barri: Montigalà. L’esdeveniment olímpic n’accelera la urbanització, que comporta construir uns 900 habi72

tatges per acollir els periodistes desplaçats durant els jocs.
Després del 1992 s’hi edifiquen uns 800 habitatges més,
alguns dels quals són de promoció pública.
La construcció o la millora dels equipaments afecta pràcticament tota la població. Queda plantejada per al futur la realització del projecte del port, que transformarà fonamentalment
el barri del Gorg, però que afectarà tota la ciutat.
POBLACIÓ DE BADALONA
1851-2000
Any
1851
1860
1873
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1945

Habitants
5.733
12.060
12.764
14.000
16.000
19.116
20.957
29.361
42.230
48.284
54.001

Any
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

Habitants
61.583
76.331
92.257
125.002
162.888
201.867
227.749
230.817
225.207
216.983
211.702

ELS BARRIS
Artigas
Nombre d’habitants: 4.2902
El nom al·ludeix a Francesc Artigas i Solà, que va ser el promotor de la urbanització de bona part del barri actual, d’acord
amb un projecte aprovat per l’Ajuntament el 1912. Encara que
teòricament formava part de Llefià, de seguida fou un barri

amb personalitat pròpia, ja que estava aïllat de la resta de la
ciutat urbanitzada i envoltat de camps de conreu. Pel que fa al
promotor, sembla que havia tingut relacions de negocis amb
Xile, i això explica que tots els carrers portessin denomina cions relacionades amb aquell país, com Santiago, Iquique o
Valparaíso, algunes de les quals encara perduren avui dia.
El traçat urbà és rectilini i regular, i les cases, arquitectònicament molt homogènies, van ser la forma habitual de construcció
a la zona, fins que als anys seixanta s’hi començaren a edificar
blocs de pisos, especialment als carrers que delimiten el barri.

Però la característica determinant és la seva situació a l’extrem
meridional de Badalona, tocant a Sant Adrià de Besòs, una ciutat a la qual els veïns d’Artigas han recorregut sovint, especialment en el passat, quan les comunicacions amb la resta de Badalona eren més escasses o funcionaven de forma deficient.
Bonavista
Nombre d’habitants: 1.191
És un barri que fa poc més de cinquanta anys que està habitat.
Fins a mitjan anys quaranta, la zona pertanyia a can Pontons,
una masia que existeix encara. Joan Morralla i Sala va adquirir
per compra una bona part dels terrenys que, més endavant, amb
Joan Guilera Molas i l’empresa SA Explotaciones Torreblanca
de Barcelona, parcel·laren i posaren a la venda.
Es pretenia que la urbanització Bonavista (nom que se li va
donar per la panoràmica que s’hi podia contemplar) fos una
zona tipus colònia, amb habitatges a quatre vents i amb
jardí propi, i les primeres cases que s’hi van construir
–situades a l’avinguda de Ros i Güell– van seguir aquesta
tipologia. No obstant això, la progressiva arribada de persones que havien emigrat des d’altres zones d’Espanya,
accelerà la venda de terrenys. Si ben aviat s’hi anaren aixecant les cases que els veïns s’autoconstruïen i que trigarien
força anys a poder millorar, la urbanització dels carrers i la
dotació de serveis no seguiren el mateix ritme. Fou l’associació de veïns, legalitzada l’any 1963, la que va impulsar
la xarxa d’aigua corrent, el clavagueram o la construcció de
les voreres. El PERI de Bonavista, aprovat l’any 1982, posà
fi a una situació que havia estat anòmala des dels inicis.

El carrer de Rafael Casanova, anomenat en un principi de Valparaíso, al barri
d'Artigas, en una imatge de 1930. Marinada, 20.9.1930. Fotògraf: Mauri.

Bonavista té entitat pròpia des de la vigent divisió en barris de
la ciutat, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 19 de febrer de
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1980. En la divisió anterior, de l’any 1958, Bonavista (amb el
nom d’urbanització Morralla) formava part del barri de Canyet.
Bufalà
Nombre d’habitants: 11.867
Tot i l’existència d’un nucli de cases situades a banda i banda
de la riera de Canyet, prop de ca l’Andal, i dels carrers situats
a tocar del carrer de Sant Felip de Rosés, els inicis del barri
de Bufalà cal buscar-los a la dècada dels anys vint, quan
Jaume Bachs, Joaquim de Bufalà i Martí Pujol, propietaris de
la zona, hi promogueren tres urbanitzacions.
Als anys cinquanta s’hi afegí la urbanització Soler Biosca i
també s’enderrocà la masia de can Bufalà per construir un dels
primers grups d’habitatges de promoció pública de Badalona,
«els pisos vermells», que reberen el nom de Grupo de Viviendas
General Moscardó. Uns anys més tard, el 1962, el Ministerio de
la Vivienda, per mitjà de l’Obra Sindical del Hogar, va
començar a construir el polígon El Bruc que, de forma majoritària, serví per acollir gent procedent de zones de barraques de
Barcelona. Des d’aleshores, el barri de Bufalà es va anar desenvolupant amb l’edificació progressiva dels terrenys que havien
estat ocupats per camps, fàbriques i cases residencials.
El nom de la masia Bufalà, que havia estat situada a l’actual
carrer Bailèn i era coneguda pel cognom dels propietaris, serví
per designar el barri en la divisió que es féu l’any 1958, atès que
era el que de forma espontània s’havia anat usant. En els darrers
anys, la canalització de la riera de Canyet, la construcció del pont
sobre el torrent de la Font, l’entrada en funcionament de la B-20,
el desenvolupament del PERI de Montigalà i el Pla especial de
can Pontons han donat peu a un nou període de construccions a
Bufalà, que estan modificant força la imatge del barri.
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Construcció dels habitatges de promoció pública que reberen el nom de
Grupo de Viviendas General Moscardó, aixecats a l'espai que ocupava
can Bufalà, una masia que serví d'habitatge a un important nombre de
famílies després de la guerra. Es van inaugurar l'any 1956. Museu de
Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Ajuntament de Badalona.

Can Claris
Nombre d’habitants: 2.788
Pren el nom de la masia de can Claris, enderrocada el 1973,
que havia estat de la família de Pau Claris (1586-1641), president de la Generalitat durant la Guerra dels Segadors.
Era un barri rural que no es va transformar en zona urbana
fins a la segona meitat del segle XX, quan començà a ser ocupat per indústries i tallers i, després, per habitatges. L’aspecte, que era força degradat, ha canviat molt amb la construcció
del Palau Municipal d’Esports que acollí les competicions de
bàsquet durant els Jocs Olímpics del 1992 i que està situat on
anteriorment hi havia hagut un canòdrom.

En la divisió de barris del 1958, Can Claris formava part de
Sistrells, però la construcció de l’autopista va representar una
important separació física entre una zona i l’altra, i en la divisió de 1980 l’Ajuntament el va reconèixer com un barri amb
entitat pròpia.
Canyadó
Nombre d’habitants: 2.976
Com la riera de Canyadó, que en marca part del límit occidental, el barri pren el nom de la masia de can Canyadó, identificada amb el cognom dels qui en foren propietaris entre els segles
XV i XVIII. L’edifici, molt reformat al segle XVII, en què es va
construir la torre de defensa, constitueix un dels elements més
característics del barri i és actualment la seu del Centre Cívic.
Al llarg dels segles XIX i XX, a la zona, primer dedicada a l’agricultura, s’hi instal·laren algunes indústries, entre les quals destaquen les corderies Ribó i Garriga, aquesta darrera fora dels
límits del barri actual. El 1969 s’hi inaugurà el grup de pisos Sant
Jordi i el barri es va anar consolidant com a nucli d’habitatges,
un ús que comparteix avui dia amb el de les activitats industrials.
Canyet
Nombre d’habitants: 532
Els límits de l’actual barri de Canyet són de l’any 1980.
Comprèn la part alta de les rieres de Sant Jeroni, de Canyet i
de Pomar. El nom sembla que prové de la derivació de la
paraula llatina cannetum (col·lectiu del mot canna), que significa lloc abundant de canyes.
Fins a final del segle XIX el poblament era dispers tot i
que hi havia alguna agrupació: la dels habitatges per a jor-

nalers d’algunes explotacions agrícoles, un petit nucli vora
can Tiano i un altre a la riera, prop del mas Felip i del mas
Pujol. A principi del segle XX s’hi van construir tres nuclis
de cases per a estiueig que prengueren el nom de colònia:
de Sant Antoni, de Sant Jordi i de Sant Jaume, que, amb el
temps, majoritàriament han esdevingut residència habitual.
Tot i que en els darrers anys s’hi han anat aixecant noves
construccions, encara avui és un barri de masies i casetes.
Un cas a part és la urbanització de la Vallensana, situada a la
carena de la serra de les Ermites, que s’anà formant als anys
setanta de manera il·legal i clandestina i que encara avui dia
està en una situació irregular.
La carretera de Montcada, acordada per la Mancomunitat l’agost de 1920 i aprovat el projecte definitiu l’any 1927, ha estat
la via de comunicació bàsica amb la resta de la ciutat durant
bona part del segle XX. Només fa pocs anys que s’hi pot arribar per la vall de Pomar, per la carretera d’accés a can Ruti i,
des dels Jocs Olímpics de Barcelona (1992), per la B-20.
Casagemas
Nombre d’habitants: 6.779
És l’eixample oriental de Badalona, fruit del creixement de la
vila durant la segona meitat del segle XIX. En aquell moment,
la urbanització de la zona de la plaça del Sol, coneguda com a
Camp del General –n’havia estat propietari un general irlandès
que havia lluitat contra Napoleó–, va possibilitar que s’hi construïssin habitatges i alguna fàbrica, com la de can Mercader
(1876), que estava situada on avui hi ha un conjunt de pisos que
foren promoguts per «la Caixa» als anys seixanta. Pel que fa a
l’extrem més oriental del barri, tocant a Manresà, serví per a la
instal·lació d’indústries, com la del Cristall, que actualment
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continua en actiu, o la desapareguda corderia Garriga.
Ja entorn del 1920 es va urbanitzar la zona compresa entre els
carrers de Joan Peiró, Martí i Julià, la carretera i Antoni
Maura, on encara hi havia la finca de cal General, propietat de
la família Casagemas, el cognom de la qual ha servit per
denominar tot el barri. La urbanització fou promoguda per
Josepa, Mercè i Lluïsa Casagemas, germanes del pintor Carles Casagemas (1880-1901), amic de Picasso, que havia fet
amb ell alguna estada a Badalona.
Finalment, el barri també s’estén a l’altra banda de la carretera, on cal destacar el parc de can Solei, la finca de ca l’Arnús,
el camp del FC Badalona i el cementiri Vell o del Sant Crist.
Centre
Nombre d’habitants: 8.540
L’ocupació de la zona, coneguda com l’arenal i aviat també
com el Baix a Mar (en oposició al Dalt de la Vila), data del
segle XVIII, quan cessaren les incursions dels pirates. En un
principi s’hi instal·laren pescadors i corders, i la trama urbana s’estengué de l’actual avinguda d’en Martí Pujol cap al
carrer d’en Prim. L’última zona urbanitzada, més vinculada
al desenvolupament de la burgesia industrial, fou la de la
Plana del Corb, on no es començà a edificar fins a partir del
1897, després de l’obertura del carrer dels Arbres. Durant el
primer quart de segle s’hi construïren alguns edificis notables de l’arquitecte modernista Joan Amigó, el temple de
Sant Josep, i el grup escolar Ventós Mir, però la masia de cal
Corb i els camps de conreu no van desaparèixer fins als anys
cinquanta, quan es va urbanitzar la plaça.
El barri havia crescut molt a partir de la inauguració del
ferrocarril Barcelona-Mataró el 1848, i aviat es convertí en
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el centre administratiu, comercial i de lleure de la població:
l’Ajuntament s’hi construí el 1858, deu anys més tard s’iniciava l’arranjament de la Rambla, el 1889 s’inaugurà el
mercat Maignon i en aquella mateixa època el carrer de Mar
ja era el centre comercial de la vila. Amb el pas del temps,
el Centre ha mantingut aquesta funció, que li dóna nom,
però que ara ja no té en exclusiva, sinó que comparteix amb
altres barris de la ciutat.
Coll i Pujol
Nombre d’habitants: 3.156
L’ocupació de la zona s’inicià als segles XVIII-XIX partint de
l’avinguda d’en Martí Pujol i fins al carrer de Santa Bàrbara.
En aquest sector hi havia, a més de diversos habitatges, la
masia de can Tàpies, avui inexistent, la torre Pi i Gibert, enderrocada el 1973 amb motiu de la construcció dels pisos de
Quinta Elvira Park i la fàbrica de can Montal, que és actualment un conjunt residencial i de serveis.
L’altre sector del barri, més enllà de Santa Bàrbara, es va
començar a urbanitzar a principi dels anys vint, quan l’Ajuntament atorgà permís per fer-hi diverses urbanitzacions. La més
important fou la que dugué a terme una empresa regentada per
Francesc Artigas i Solà, que uns anys abans havia promogut la
urbanització del barri que porta el seu cognom. Es tractava
d’una gran finca, que incloïa un jardí amb llac i una magnífica
casa senyorial, que havia estat de la família Coll i Pujol (Joan
Coll i Pujol, un dels seus membres, fou diverses vegades alcalde de Barcelona), i que va donar nom al barri. L’operació va
incloure també els terrenys d’un altre propietari, Josep Vila Vallllebrera. A la part més propera a l’autopista, el barri de Coll i
Pujol incorpora també algun carrer d’una altra urbanització
important: la de la baronessa de Maldà, que en la seva major

El carrer de la Creu a principi del segle XX. Aquesta via, des que s'obrí al segle XVIII com a prolongació de la carretera reial (avui carrer de Francesc Layret), ha estat tradicionalment un dels eixos de comunicació principals de la població. En la imatge podem observar les vies del tramvia i un carro, mitjans de
transport habituals de l'època. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs. Fotògraf: Àngel Tolrà Viazo.

part pertany a Sant Crist. El barri, doncs, va passar gradualment
de zona rural a zona urbana, i des d’un principi hi van conviure
els edificis de fàbriques amb els habitatges, que són avui dia clarament predominants.
Congrés
Nombre d’habitants: 3.965
El 1958 aquesta zona es disgregà de l’extens barri de Llefià i
passà a formar part, junt amb Sant Roc, de la barriada del Regadiu, denominació que feia referència a les terres que es dedicaven al conreu. A principis dels anys seixanta a la zona s’inicià la

construcció d’un polígon d’habitatges promogut per l’entitat
catòlica Viviendas del Congreso Eucarístico SA, com a resultat
de les activitats que es derivaren del XXXV Congrés Eucarístic
Internacional celebrat a Barcelona el 1952. Aquest grup d’habitatges, desenvolupat en tres fases ben diferenciades, es començà
a edificar el 1963 amb la construcció d’onze blocs de pisos amb
un total de 825 habitatges. A la segona fase, iniciada el 1968,
s’edificaren tres blocs amb 323 pisos i a la darrera fase, que es
portà a terme el 1970, es construïren set blocs amb 363 pisos.
Finalment, el 1980, amb la nova divisió de barris, passà a denominar-se Congrés.
Dalt de la Vila
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Nombre d’habitants: 4.188
Ocupa l’espai de la ciutat de Baetulo, fundada pels romans al
segle I a.C., i des d’aleshores sempre ha estat habitat. A l’alta
edat mitjana, la població es concentrava entorn de l’antiga
església de Santa Maria, a l’anomenada Sagrera (lloc sagrat),
i a partir del segle XIII s’hi obriren nous carrers, com els de
Dalt i d’en Lladó. De fet, el barri fou l’únic nucli urbà de
Badalona –a la resta del territori només hi havia poblament
dispers– fins que al segle XVIII es començà a ocupar el Baix
a Mar, al qual s’arribava pel carrer de la Costa. Fins a mitjan
segle XIX, al Dalt de la Vila també hi havia l’Ajuntament,
situat en un edifici –actualment enderrocat– de la plaça de la
Constitució.
Actualment, al Dalt de la Vila hi ha el Museu de la ciutat, i el
barri constitueix un important conjunt patrimonial que conserva restes de la ciutat romana (el subsòl està especialment
protegit i té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional), l’edifici de la Torre Vella, d’origen medieval, o l’església de Santa Maria, que data del segle XVIII, però que està
edificada en un lloc destinat al culte des de l’època dels
romans.
El Remei
Nombre d’habitants: 831
Situat a la plana deltaica del Besòs, és un barri fonamentalment
industrial amb un petit nucli de població que sorgí a partir de la
urbanització Bachs, aprovada el 1915, i situada al costat de la
població veïna de Sant Adrià de Besòs. La zona era coneguda
antigament com a barri del dimoni, però el 1958 se li donà oficialment el nom actual, que recull la denominació popular.
Aquesta possiblement està relacionada amb una imatge de la
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Mare de Déu del Remei que es volia col·locar, a final dels anys
vint, a prop dels carrers de Guifré i de la Primavera.
Gorg
Nombre d’habitants: 5.443
El nom és d’origen popular i fa referència a les condicions físiques del territori, format per aiguamolls que es van anar dessecant a mesura que es generalitzà l’ocupació humana de l’indret.
Ha estat des d’antic un barri d’indústries i d’immigració. A
final del segle XIX, s’hi començaren a instal·lar canareus,
immigrants procedents de la zona d’Alcanar, i al primer quart
del segle XX, hi hagué un nou assentament, aquesta vegada
de població que venia de Múrcia i Almeria, i fou quan s’obrí
el carrer de Tortosa. A la dècada dels setanta s’hi construïren
els primers grans blocs de pisos, com el del Grup Sant Jaume,
de promoció pública, i els del carrer de Joaquim Ruyra.
El Gorg, que fou remodelat parcialment arran de la construcció del Palau Municipal d’Esports (1991), situat al barri veí
de can Claris, es transformarà radicalment quan, en un futur
proper, es faci realitat el projecte del port.
La Mora
Situat a la plana deltaica del Besòs, la zona antigament formava part del barri de Llefià. Als anys vint el marquès de Sant
Mori, Dídac de Moixó, va voler-hi urbanitzar uns terrenys de
la seva propietat, però la iniciativa no va prosperar. La Mora
és des de la seva formació, al segle XIX, un barri industrial,
sense habitatges –i per tant, sense pràcticament cap veí–, que
ha acollit fàbriques amb gran tradició a la nostra ciutat, com la
Cros i la Bòrax, avui desaparegudes. El nom actual del barri

prové de la platja que hi ha a la zona, coneguda amb el nom de
la Mora. Aquesta denominació, que ja s’utilitzava popular ment, es va aprovar de forma oficial el 1958.
La Pau
Nombre d’habitants: 4.443
Fronterer amb Santa Coloma de Gramenet, la zona sud del
barri és molt més elevada que la nord, la qual apareix, així,
com enfonsada. De fet, aquesta part septentrional enllaça amb
el barri del Fondo de Santa Coloma, i és la zona per on, als
anys vint, es començà a formar la Pau com a prolongació dels
carrers de Wagner i de Liszt de la població veïna. En aquestes mateixes dates l’Ajuntament hi va autoritzar dues urbanitzacions: la de Josep Costa i Antoni Campmany, al sud, i la de
Joan Soler, al nord. Tot indica, però, que aquestes urbanitzacions només van tirar endavant molt lentament i amb nombroses modificacions respecte als projectes originals. Així,
fins als anys cinquanta no es va començar a parcel·lar i ocupar una part dels terrenys que havien estat de Josep Costa i
que en aquells moments eren propietat de les germanes Bauret, i no fou fins entrada la dècada dels seixanta que el barri
es va desenvolupar realment en rebre població immigrada, en
especial d’Andalusia.
Pel que fa a la denominació, al principi, el barri fou conegut
popularment amb el nom de Germanes Bauret, i més enda vant prengué altres noms, com Immaculada i, a causa de la
seva topografia, el Fondo. Aquesta darrera identificació fou la
que va prendre oficialment quan l’Ajuntament va portar a
terme la divisió de la ciutat en barris el 1980, però anys més
tard, els veïns sol·licitaren adoptar el nom de La Pau, i així ho
aprovà el consistori el 1989.
La Salut

Nombre d’habitants: 17.561
Té l’origen en diverses urbanitzacions dels primers anys vint:
l’anomenada urbanització Renom (de la família Oriola-Cortada i Renom), que afectà bàsicament la banda sud, les de
Josep Barriga, a la zona que limita amb la Pau, i la promoguda per Anselm de Riu, la més extensa, que s’inicià a la part
alta del barri i arribava fins on actualment hi ha l’autopista. Es
tractava dels terrenys del marquès de Sant Mori que, conjuntament amb la casa senyorial, anomenada torre Anglasell o
Moixó (enderrocada a principi dels anys setanta), havien estat
adquirits per Anselm de Riu al marquès.
El barri es poblà ràpidament amb immigrants que venien a treballar a les obres de l’Exposició Internacional del 1929 i del
metro de Barcelona. En aquella mateixa època, el 1928, s’hi
inaugurà l’escorxador (també situat dins la zona d’Anselm de
Riu), que és un dels edificis més característics del barri, obra
del que aleshores era l’arquitecte municipal, Josep Fradera.
Després de la Guerra Civil, sobretot entre els anys 1950 i
1970, la Salut va créixer amb una nova onada immigratòria
que procedia bàsicament del sud d’Espanya, i encara avui
acull població nouvinguda, sovint de països estrangers.
Pel que fa al nom del barri, ja s’utilitzava als anys vint i sembla que prové del caràcter saludable de la zona, però aviat
adquirí un sentit religiós en al·lusió a la Mare de Déu de la
Salut, que hi té dedicada una parròquia amb una església, consagrada el 1964, que és també un edifici singular, obra de l’arquitecte Joan Padrós i Fornaguera. Popularment, als anys vint,
la Salut també es coneixia amb el nom despectiu de Gurugú,
en referència a les deplorables condicions urbanístiques, o se
l’anomenava amb l’expressió, igualment poc amable, de
barrio de la Puñalada. Finalment, als anys seixanta i setanta
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Panoràmica del barri de Lloreda, l'associació de veïns del qual fou la primera legalitzada de Badalona i una de les primeres d'Espanya. Museu de Badalona.
Arxiu d'Imatges. Fons Ajuntament de Badalona. Fotògraf: Genís Vera.

la seva popularitat com a nucli d’immigrants era tan gran que
habitualment s’identificava, simplement, com el Barrio.
Les Guixeres
Està situat a l’extrem nord-est de Badalona. El nom prové del
fet que el sòl té un important component de guix i, des de
força antic, hi havia pedreres que n’extreien aquest material.
El cementiri de Sant Pere està situat dins dels límits del barri.
També hi ha un parc metropolità en els terrenys on fins a final
dels anys setanta hi va haver un abocador-crematori de deixalles, i n’està previst un altre al turó d’en Seriol, en terrenys
ocupats, fins fa poc, per un abocador de terres i runes.
El polígon industrial les Guixeres, que sembla que ben aviat
podrà desenvolupar-se, n’ocupa una bona part. Aquí està
situat el BCIN (Badalona Centre Internacional de negocis),
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un equipament que té per objectiu oferir serveis i donar suport
a les empreses de la ciutat. L’edifici que l’acull és una mostra
d’arquitectura contemporània que constitueix un element singular a la zona i a tot Badalona.
Lloreda
Nombre d’habitants: 2.673
Està situat en un turó i antigament formava part de la dilatada barriada de Llefià, però cap a la meitat del segle XVIII
l’actual Lloreda i els territoris veïns es van segregar de Llefià i formaren el barri de Sistrells, molt més extens que en
l’actualitat.
La construcció de les primeres cases i la urbanització dels carrers
es va produir a partir de la segona meitat del segle XX com a conseqüència de la immigració, sobretot d’andalusos i murcians. Les
construccions de cases s’iniciaren amb la parcel·lació d’una pro-

La urbanització definitiva del barri de Montigalà s'inicià uns anys abans dels Jocs Olímpics. La zona s'ha convertit en un espai residencial i comercial que atreu
gran nombre de visitants. La fotografia mostra els pisos en construcció que ocuparen els periodistes que cobriren la informació dels Jocs del 92. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Ajuntament de Badalona.

pietat rural, no edificable, que es venia com si fos urbanitzable.
Els habitatges, aixecats pels mateixos propietaris, van ser legalitzats el 1962 amb l’aprovació del Pla parcial Caritg. A la divisió de
barris de 1958 la zona fou inclosa en el barri de Puigfred.
La zona, propera a basses de regadiu, era coneguda popularment, des dels anys cinquanta, per la Balsa. Als anys seixanta l’associació de veïns va adoptar el nom de Lloreda, en
referència a la masia del mateix nom que estava situada a la
riera de Sant Joan i, a poc a poc, la denominació es generalitzà per definir la zona. Finalment, el 1980 l’Ajuntament
donà oficialment el nom de Lloreda al barri.
Manresà

Nombre d’habitants: 269
Pren el nom de l’antiga masia de can Manresà, situada on ara
passa l’autopista. Al segle XVIII, entorn d’aquesta masia, ja
hi havia construccions, i el 1827 trobem el barri esmentat per
primera vegada en el Cadastre.
El creixement de Manresà es va iniciar en relació al del barri
de les Mallorquines de Montgat, amb el qual limita, però
l’augment de població més important es va produir a partir
de la meitat dels anys cinquanta, amb l’arribada d’immi grants.
El barri es caracteritza per la seva localització a l’extrem oriental
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de la ciutat, per la proximitat del mar, la baixa densitat de població, i pel fet que ser una zona destinada alhora a indústria i a habitatge, un aspecte que de vegades ha comportat algun conflicte.

plaçats per als Jocs Olímpics del 92. Amb posterioritat, al
llarg dels noranta, s’hi han construït poc més de 800 habitatges entre promocions públiques i privades.

Mas Ram
Nombre d’habitants: 613

L’origen del nom es troba en la denominació llatina Mons
Aguilar (mont de les àguiles), esmentada en l’acta de consagració de l’església de Santa Maria el 1112.

Aquest barri no pren entitat com a tal fins a la darrera divisió
del terme municipal en barris, l’any 1980. Té l’origen a final
dels anys seixanta, quan es va parcel·lar la finca del Mas Ram
i s’hi promogué una urbanització de caràcter privat.
El nom el prengué del mas Ram, una masia que duia el cognom dels qui en foren propietaris ja al segle XIV i fins a les
acaballes del segle XV, quan fou adquirida per la Cartoixa de
Montalegre. Amb la desamortització de Mendizábal de 1835,
la finca passà a mans dels Sabadell, una família de comer ciants de Barcelona que hi feren reformes i donaren a la casa
l’aspecte residencial que encara manté. Anys més tard passà a
mans d’Enric Parellada Pallàs, casat amb Montserrat Saba dell, i fou d’aquesta família fins que es va parcel·lar.
Montigalà
Nombre d’habitants: 4.697
Aquest és un barri nou que fins a mitjan segle XX estigué
ocupat per camps de conreu amb masies disseminades, com
can Bofí Vell, ca l’Alemany i can Butinyà, entre altres.
La urbanització de Montigalà, iniciada en els darrers deu
anys, ha configurat una zona residencial i comercial amb
grans superfícies que atreu un gran nombre de visitants diàriament. A principi dels noranta s’hi inicià la construcció dels
primers 900 habitatges, que van albergar els periodistes des82

Morera
Nombre d’habitants: 6.347 habitants
Començà a prendre forma als anys vint, quan l’Ajuntament
autoritzà, primer a Tomàs Morera i després a Maria Rovira i
a les germanes Dolors i Teresa Carsareny, la urbanització dels
seus terrenys, que, situats a l’esquerra de la carretera de la
Conreria, prengueren com a eix principal l’actual carrer de
Prat de la Riba. Paral·lelament, autoritzà a Francesc Prat la
urbanització d’uns terrenys situats a la dreta de la carretera de
la Conreria on, no obstant això, no s’edificaria fins avançada
la dècada dels cinquanta.
L’any 1962 s’hi afegí un nou grup de cases: les construïdes per
la Cooperativa de Construcción El Hogar. Ja aleshores, el barri
duia el nom de Morera, el cognom del primer urbanitzador, que
era el que havia predominat per damunt dels altres.
Fou a partir dels anys setanta que s’hi edificaren els primers
blocs de pisos, que ocuparen, gairebé sempre, espais encara no
construïts. L’aprovació del PERI l’any 1981 va fixar les bases
del seu desenvolupament posterior que, amb la construcció dels
ponts sobre la riera de Pomar i el torrent de la Font, la dotació
d’equipaments escolars, sanitaris i d’altres, i una construcció
d’habitatges moderats en alçada, han donat forma al barri actual.
Nova Lloreda

Nombre d’habitants: 12.844 habitants
És un dels barris de construcció més recent de Badalona. L’aprovació, l’any 1962, del Pla parcial Caritg permeté l’edificació
dels terrenys de la masia de can Lloreda, i uns anys més tard s’inicià la construcció dels blocs de pisos situats a la zona on hi
havia hagut la masia. L’any 1969 fou aprovada una ampliació de
la barriada, que incloïa també terrenys de can Cabanyes. Encara posteriorment, una nova promoció edificà habitatges a la
zona més propera al barri de Sistrells.
Les tres etapes constructives marquen tres sectors al barri que,
en l’actualitat, disposen d’associacions de veïns també diferents.
El fet de ser un barri de planificació i de construcció relativament recent ha possibilitat mantenir zones per a espai verd –la
plaça i el parc de Lloreda– i per a equipaments –les escoles Llorens i Artigas i Mercè Rodoreda.
L’any 1980 es va aprovar la denominació Nova Lloreda, que
el distingeix clarament de l’anomenat Lloreda al qual s’as sembla ben poc.
Pomar
Nombre d’habitants: 5.718 habitants
La denominació prové del llatí pomarium, que significa hort
o verger i, especialment, terreny plantat de fruiters. Està
documentada des de l’alta edat mitjana i s’usava per designar
tota l’àmplia zona de l’entorn de les rieres de Canyadó, de
Pomar i de Montalegre.
L’actual barri, situat en una plana entre les rieres de Pomar i
de Montalegre, comprèn el conjunt de dos mil habitatges
construïts entre els anys 1965 i 1967 per l’Obra Sindical del

El canvi d'ús d'alguns espais és especialment patent al barri del Progrés. La
fotografia mostra la fàbrica de can Bacàs gairebé enderrocada per donar
lloc a un edifici d'habitatges. Molt a prop, la fàbrica de la Llauna es convertiria en institut i la del Gas, en plaça pública. Museu de Badalona. Arxiu
d'Imatges. Fons Revista de Badalona. Fotògraf: Joan Guirado.

Hogar, que depenia del Ministerio de la Vivienda. La major
part de la gent que hi va anar a viure procedia de les barraques de Montjuïc i de les zones afectades per les rierades de
l’any 1962 i per la construcció de diverses infraestructures
viàries. És, amb el barri de Sant Roc, el més important pel
que fa al nombre d’habitatges de promoció pública.
Els problemes d’una edificació i urbanització nefastes i la
manca d’infraestructura i d’equipaments provocaren l’aparició d’un important moviment veïnal.
Pomar de Dalt
Nombre d’habitants: 81
Fins a la darrera divisió en barris del terme municipal, de
febrer de 1980, formava part del barri de Canyet. Els límits
del barri abasten la part oriental de la vall que forma la part
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alta de la riera de Pomar, des de la serralada fins als inicis
de la part plana.
L’expressió Pomar de Dalt, utilitzada des d’antic per denominar aquesta zona, fou escollida per diferenciar-la de
Pomar, que identificava el conjunt d’habitatges construït pel
Ministerio de la Vivienda.
Dins els límits del barri hi ha el polígon industrial de Pomar,
però la major part de la zona és eminentment forestal i s’hi
troben situades les masies de can Colomer, can Vestit i cal
Comte.
Progrés
Nombre d’habitants: 7.493

Nombre d’habitants: 8.552
És el nom d’un turó que hi ha entre els actuals carrers de Milà
i dels Alps, i possiblement prové de l’expressió «puig de Guifré», que ja apareix en un document de l’any 1012.
El barri limita amb Santa Coloma de Gramenet i es va
començar a urbanitzar als anys vint, precisament a partir de la
prolongació dels carrers del barri Llatí d’aquesta població.
Situada a la zona que puja cap al turó, aquesta part es coneix
també amb el nom de la Colina per distingir-la de la zona
plana, anomenada el Fondo-Sistrells i molt vinculada al barri
del Fondo de Santa Coloma. En termes generals, aquesta zona
plana no s’ocupà fins després de la Guerra Civil, tot i que als
anys vint, Joan Bayà, resident a Santa Coloma de Gramenet,
ja hi havia promogut una urbanització, que comprenia els
actuals carrers d’Otger i de Las Navas de Tolosa.

Començà a urbanitzar-se a l’últim quart del segle XIX i fou
el primer eixample planificat de Badalona cap al sector de
ponent. A la zona se situaren nombrosos habitatges, que
ocuparen els treballadors industrials, i fàbriques importants,
com can Bacàs, el CACI, Le Boeuf, la Llauna, can Cañellas,
la Bomba Prat, el Gas i el Sucre, entre altres. A partir de la
crisi econòmica de 1973, les indústries han anat desapareixent i el barri ha canviat de fesomia.

Raval
Nombre d’habitants: 8.227

El Progrés no ha tingut mai un nom popular que l’identifiqui.
Així, el 1958, l’Ajuntament li donà el nom de Maria Auxiliadora perquè aquesta és l’advocació religiosa dels salesians,
que tenen unes escoles al barri, just al costat del carrer de
Maria Auxiliadora. El 1980 es canvià el nom pel de Progrés,
que identifica un dels principals carrers del barri i que ens
recorda l’origen de la seva formació, lligada a la mecanització, a la modernitat i, òbviament, al progrés.
Puigfred

Amb aquest nom es coneixia des de mitjan segle XIX l’actual
carrer de Francesc Macià, i fa referència a la situació de la
zona, aleshores externa al nucli urbà. El pas del temps l’ha convertit en un barri cèntric, però se n’ha volgut mantenir la denominació tradicional. Antigament el barri formava part de Llefià
i era una zona ocupada per camps i masies, on destacava la de
can Peixau, propietat del baró de Maldà, que fou enderrocada
el 1957. Al mateix, lloc hi havia hagut una vil·la romana i, en
època medieval, una casa senyorial amb una capella, dedicada
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El Puigfred ja fou reconegut com a barri amb entitat pròpia el
1958, i es pot considerar que és fruit de les onades immi gratòries del segle XX.

a Sant Salvador, al costat de la qual hi havia un cementiri.

un element d’identificació del barri i la seu del Centre Cívic.

La urbanització del barri s’inicià a final del segle XIX per la
banda de l’actual avinguda de Sant Ignasi de Loiola, i la majoria
de carrers ja s’havien obert abans del 1925. El 1930 s’hi construí
l’edifici modernista de can Pepus, el més característic del barri,
avui seu del Centre Cívic. Després de la Guerra Civil la població
augmentà, i el 1955 es van construir els primers habitatges de
promoció pública de Badalona, anomenats aleshores José Antonio Primo de Rivera i actualment Grup Baldomer Solà.

Antigament el barri de Llefià era molt més ampli, i quan el
1980 es va dividir en tres, s’optà per donar el nom de Sant
Antoni a la zona on ja hi havia diverses entitats que portaven
aquest nom, el qual coincideix amb l’advocació de la parròquia i amb la denominació de la ronda de Sant Antoni de Llefià. Pel que fa al nom de Llefià prové del llatí Nimphianus,
que evolucionà fins a la forma actual.

Sant Antoni de Llefià
Nombre d’habitants: 16.609
Aquest barri estigué ocupat tradicionalment per camps de
conreu, però des de principi del segle XX i fins als anys cinquanta, s’hi situaren diverses bòbiles que explotaven les
terres argiloses de la zona.
La barriada es va començar a poblar durant els anys vint a partir de la parcel·lació de diverses propietats privades, on es van
promoure diverses urbanitzacions: Batllori, Anselm de Riu, Pi
i Gibert, Sampere, Rius, Soley, Lumbreras, i la més important
de totes, la Sabater, que s’estenia entre els actual carrers de
Muntanya, Europa, Pérez Galdós i el passatge de la Glòria. No
obstant això, el creixement més espectacular tingué lloc a partir dels anys seixanta, durant els quals s’hi construïren diversos
polígons, tant públics com privats, que van ser ocupats fonamentalment per població immigrada.
El barri té una important densitat de població i habitatges, i
pràcticament no hi queden traces del seu passat rural. Per això
hi destaca especialment la torre Mena, que fou construïda al
segle XIX sobre un altre edifici més antic, i que és actualment

Sant Crist de Can Cabanyes
Nombre d’habitants: 10.918
Les primeres edificacions foren aixecades a partir de 1916 a
tocar la riera de Sant Joan, en terrenys que havien estat propietat de Dolors d’Amat, baronessa de Maldà. A aquesta primera urbanització s’hi afegiren, a mitjan anys vint, les promogudes pels germans Ferreras, Francesc Comas, Francesc
Formiguera i Ramon Rodó. Situades al puig Melitó –anomenat, també, turó d’en Peixau–, en la majoria de casos es tracta de la parcel·lació de petites porcions de terreny que van
enllaçant unes amb les altres.
No fou fins a mitjan anys seixanta que es començà a edificar
a tota la part més propera al carrer de Coll i Pujol, que està
molt més densificada que la part més antiga. La progressiva
edificació en alçada i les deficiències urbanístiques i de serveis caracteritzen els anys setanta i vuitanta d’aquest barri
que, encara avui, pateix les dificultats d’estar situat en un
terreny amb pendents importants.
L’any 1958 se li donà el nom de barri de Sant Crist ja que
popularment se l’anomenava així per la situació propera de
can Cabanyes on, a la capelleta, hi havia la imatge d’un Sant
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Crist molt venerat.
Sant Joan de Llefià
Nombre d’habitants: 13.752
Aquest és un barri fronterer amb la població de Santa Coloma de
Gramenet. Gran part d’aquesta zona es dedicava antigament a
l’agricultura i des de principi del segle XX també hi van proliferar les bòbiles. La part alta, per sobre de l’avinguda d’Amèrica i
el carrer d’Oceania, fins ben entrat el segle XX, estava coberta
per un bosc de pins. Els primers habitatges foren construïts en els
terrenys més propers a Santa Coloma, sense permís, entre els
anys vint i trenta, per població immigrada procedent de Múrcia i
Almeria. A partir de la dècada dels seixanta, el barri va créixer
amb una nova onada immigratòria que ocupà els habitatges edificats per grans immobiliàries privades, com Ibusa, Gallina Blanca, Núñez y Navarro, Inmobiliaria la Salud, Corsa i Norma.
Sant Joan és una de les tres parts en què el 1980 es dividí el
barri de Llefià, que antigament era molt més ampli, i se li va
donar aquest nom perquè hi havia dues associacions de veïns
que l’havien adoptat anteriorment.
Sant Mori de Llefià
Nombre d’habitants: 16.088
Durant molts segles el barri de Llefià era més extens i estava
ocupat per camps de conreu i algun mas. Actualment una part
del barri es troba situada a les terres de la masia coneguda
com a Torre Hospital (havia estat propietat de l’Hospital de la
Sant Creu i Sant Pau de Barcelona), que s’enderrocà per urbanitzar la zona. L’inici del procés d’urbanització es remunta als
anys vint, a partir de la parcel·lació de les propietats de Salvador Canals, Josep Guasch, la vídua Pi i Gibert i la família
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Oriola-Cortada i Renom. No obstant això, el veritable creixement urbanístic es produí a partir dels anys seixanta, fruit de
l’arribada de població immigrada, que ocupà els habitatges
construïts per promotores privades.
Quan el 1980 es va dividir en tres el barri de Llefià, es donà
el nom de Sant Mori al lloc on, uns anys abans, l’associació
de veïns havia adoptat la denominació de la principal via de
comunicació de la zona, dedicada al marquès de Sant Mori,
que havia tingut moltes propietats a Badalona, especialment a
l’actual barri de la Salut.
Sant Roc
Nombre d’habitants: 13.013
Antigament Sant Roc formava part de l’extensa barriada de
Llefià, però en la divisió de barris de 1958 aquesta zona, junt
amb l’actual Congrés, va constituir el barri del Regadiu, espai
destinat al conreu d’horta i sense edificacions. El nom actual
fou adoptat el 1965 i al principi s’atorgà només al grup de
pisos promoguts per l’Obra Sindical del Hogar que hi edificà
154 blocs amb 3.395 pisos que foren lliurats a partir de 1966.
Aquests habitatges es van destinar a famílies que procedien de
zones suburbials de Barcelona, als badalonins desallotjats per
la construcció de l’autopista i als ocupants dels albergs provisionals instal·lats a la zona després de la riuada del Besòs del
1962. Aquest polígon d’habitatges socials, el més gran que
s’ha construït a Badalona, presenta des de principi dels anys
setanta diversos problemes derivats de la baixa qualitat en la
construcció. Durant els darrers anys, l’empresa pública ADIGSA ha rehabilitat diversos edificis i des del 1999 s’hi estan
construint nous blocs que reemplaçaran els 56 que estan afectats d’aluminosi.
La divisió de barris de 1980 donà el nom de Sant Roc al

polígon esmentat i també als vint-i-sis grups de blocs (512
pisos) del Patronato de Viviendas de Renta Limitada que
s’havien començat a construir el 1975. El nom del barri fa
referència al copatró de Badalona, Sant Roc. Alguns dels
noms dels carrers al·ludeixen a la terra d’origen de la població immigrada, com són Badajoz, Cáceres, Córdoba, Jerez
de la Frontera, Huelva i Màlaga.
Sistrells
Nombre d’habitants: 5.251
La denominació de Sistrells per referir-se a un dels nuclis
rurals de Badalona és de mitjan segle XVIII, tot i que el
nom es troba documentat ja a principi del segle XI. No obstant això, el topònim Sistrells designava una zona molt més
àmplia que comprendria, aproximadament, els que avui dia
són els barris de Lloreda, Nova Lloreda, la Pau, Puigfred,
Sistrells i una part dels barris de Montigalà, la Salut i Sant
Crist de Can Cabanyes.
La promoció per part de diversos particulars (els germans
Domingo i Latrilla, Maria Roca, Jaume Bachs i Lleontina
Casals) d’urbanitzacions durant els anys vint, fou el que
donà forma al que avui és el barri. Situades en una zona mal
comunicada amb els eixos principals de la ciutat i limitades
pel turó d’en Caritg, a una banda, i el torrent d’en Valls, a
l’altra, les parcel·les es vengueren sense haver condicionat
els carrers. Tot plegat va facilitar que s’hi construïssin habitatges modestos i que les deficiències inicials s’arrosseguessin durant molts anys.
En acabar la Guerra Civil, a més a més, en alguna d’aquestes
urbanitzacions es van formar nuclis de barraques i coves
excavades al turó que no desapareixerien del tot fins que es

portaren a terme les obres d’obertura de l’actual carrer de Salvador Espriu. La resta del barri fou progressivament ocupada
per petites cases d’autoconstrucció, que anys més tard es convertirien en pisos.
Notes:
1.

Aquest article recull, una mica ampliats, els textos de l’exposició
«Badalona al segle XX: els barris», presentada el novembre de 2000 al
Museu de Badalona, i que després serà itinerant per diversos centres
cívics de la ciutat.
2. Les dades de població dels barris són de juny de 2000 i han estat facilitades

pel Departament d’Estadística i Població de l’Ajuntament de Badalona.
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CIUTAT, ARQUEOLOGIA I
DESENVOLUPAMENT.
EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE BAETULO
I EL CREIXEMENT URBANÍSTIC DE BADALONA

*

PEPITA PADRÓS I MARTÍ

B

adalona és una ciutat de 210.000 habitants, envoltada per altres nuclis urbans com Santa Coloma de Gramenet i Sant
Adrià de Besòs, tots ells amb un creixement urbanístic brutal i en
certa manera descontrolat que es produí bàsicament al llarg dels anys
cinquanta i seixanta. Aquesta gran densitat urbanística, ha comportat
que la pràctica totalitat del sòl urbà de la ciutat estigui edificat des de
fa anys, amb la consegüent pèrdua del patrimoni arquitectònic i
arqueològic que hi pogués existir.
No obstant això, el jaciment de la ciutat romana de Baetulo, situat en
el casc antic –el barri del Dalt de la Vila– és el que ha sofert menys
alteracions, fonamentalment perquè no s’hi han produït modifica cions substancials en el teixit urbà, fet, d’altra banda, que ha com portat una important degradació de les construccions. Aquesta escassa activitat urbanística ha permès que la major part de la ciutat romana es conservi en el subsòl del casc antic, tot i que la modificació gradual de la topografia del terreny ha pogut destruir algunes zones. Ens
referim concretament al fet que la ciutat romana es construí en el vessant sud d’un turó de fort pendent, pendent que al llarg dels segles
s’ha anat suavitzant a causa, d’una banda, de l’aportació de terres a la
part baixa (fet que ha provocat la superposició d’un potent nivell
sobre les restes romanes, que en aquesta zona conserven exemples
amb importants alçades) i d’un cert rebaix a la part alta del turó (fet
que ha provocat l’arrasament dels nivells romans més tardans, i l’a-

parició dels nivells d’ús i de les substruccions pràcticament sota els
nivells actuals de circulació).
La dinàmica de la protecció del patrimoni arqueològic està força arrelada a Badalona, fruit d’una llarga tradició d’institucions i de persones que s’hi han dedicat des de fa molts anys, de tal manera que entre
els professionals fins s’ha arribat a parlar del «model Badalona».
Aquest fet ha comportat una, potser, lenta, però progressiva sensibilització dels ciutadans envers el seu patrimoni. Tot i que la convivència entre les dues ciutats, Baetulo i Badalona, no sempre ha estat fàcil,
és evident que el paper del Museu ha estat fonamental, tant en els
aspectes de protecció, com evidentment en els d’investigació i difusió d’aquest patrimoni arqueològic. Des de la seva creació, el Museu
ha estat la institució que ha vetllat per la salvaguarda del patrimoni
badaloní, s’ha mobilitzat en les èpoques en què ha calgut, hi ha intervingut en els casos necessaris, hi ha esmerçat esforços humans i
econòmics, sovint fins i tot per sobre de les seves pròpies possibili tats, i en definitiva, ha intentat protegir els elements fonamentals de
la nostra història.
L’ARQUEOLOGIA URBANA LOCAL: PRECEDENTS
La història de la investigació arqueològica a Badalona es remunta a
final del segle XVIII. Els precursors varen ser Antoni Montserrat i
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Josep Barriga, que van recollir la documentació arqueològica i
epigràfica apareguda en fer la nova església de Santa Maria. A mitjan
segle XIX, Jaume Solà i Seriol publicà una primera Història de
Badalona i contribuí a la conservació del patrimoni arqueològic
badaloní, salvant un mosaic policrom aparegut a can Mencion.
A final del segle XIX, mossèn Gaietà Soler publicà una monografia
historicoarqueològica de Badalona, i el capítol dedicat a la Baetulo
romana va ser el primer intent de sistematització de totes les dades
que fins al moment es tenien de la ciutat romana. Ja al segle XX, s’ha
de mencionar l’Institut d’Estudis Catalans i Josep de C. Serra Ràfols,
que excavaren una casa al carrer Lladó i salvaren els mosaics que hi
aparegueren. El 1928, el professor Serra Ràfols publicà el llibre Baetulo-Blandae, en el qual es plantejava un estat de la qüestió sobre el
que se sabia de la ciutat romana. Indubtablement hem de parlar de la
Secció d’Arqueologia i Història de l’Agrupació Excursionista de
Badalona i d’un badaloní, Joaquim Font i Cussó, que portà a terme
una incansable tasca de protecció i salvaguarda del patrimoni arqueològic de la ciutat, tasca que culminà amb la creació d’un museu i amb
les excavacions de l’anomenat Clos de la Torre, on aparegueren les
peces més emblemàtiques de Badalona: la Venus, la Tabula Hospitalis i les pollegueres de bronze de la porta d’entrada a la ciutat. Els
resultats de les seves intervencions foren publicats amb tot rigor en el
butlletí que mensualment publicava l’Agrupació. La guerra va interrompre les activitats de l’Agrupació Excursionista de Badalona, que
va veure clausurat el seu museu i dispersats els seus materials entre
diversos museus de Barcelona. Concretament, els materials arqueològics van ser dipositats al Museo Arqueológico Provincial.
No serà fins a mitjan anys quaranta que es reprendrà l’activitat arqueològica a la ciutat, i l’impulsor en serà Josep Maria Cuyàs i Tolosa, a
través de la Comisaría Provincial de Excavaciones. Les dècades dels
cinquanta i dels seixanta van ser anys difícils durant els quals Cuyàs
va anar seguint les obres que es feien i que evidentment destruïen les
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restes romanes que apareixien. No obstant això, s’han de destacar
dues actuacions. Una d’elles, de tipus privat, fou la troballa d’una piscina monumental que aparegué en construir un edifici d’habitatges.
La comunitat de propietaris acceptà deixar-la visible i visitable in situ
a la planta soterrani d’aquest edifici. L’altra, la més important, fou la
troballa de les termes romanes i la construcció de l’edifici del Museu
de la ciutat per tal de preservar-les.
La construcció del Museu de Badalona marcà una fita en l’arqueologia de la ciutat. A partir de la seva inauguració el 1966, es creà a redós
seu un grup format per aficionats i també per estudiants i arqueòlegs
que ben aviat iniciaren les excavacions arqueològiques amb metodologia estratigràfica. Des d’aleshores, el Museu jugà un paper fona mental en la conscienciació ciutadana sobre el patrimoni, tot i que la
salvaguarda d’aquest patrimoni continuava sense resoldre’s, i durant
el final dels anys seixanta i bàsicament al llarg dels anys setanta, es
destruí una important part de les restes romanes de la ciutat. S’ha de
destacar el salvament, a mitjan anys setanta, d’un conducte de transport d’aigua situat al carrer Pujol, i la troballa de les restes del possible temple romà, al subsòl de l’actual església de Santa Maria, ambdós elements, actualment visitables.
Una fita històrica en aquest tema es produí a final del 1976, en iniciarse obres als terrenys de l’anomenat Clos de la Torre, en el nucli històric de la ciutat, obres que tenien com a finalitat la urbanització de tot
el sector, amb la construcció de diversos blocs d’habitatges. Un cop
més s’anava a destruir una considerable part de la ciutat romana de
Baetulo, tot i que acabava de publicar-se un exhaustiu i rigorós treball
d’investigació realitzat per Josep Guitart, en el qual es demostrava clarament que aquest sector es trobava situat al bell mig del jaciment. La
ràpida i enèrgica intervenció del Museu va fer que l’Ajuntament atorgués les llicències condicionades als informes del Museu, per tal de
garantir la protecció de les restes arqueològiques. Per aquest motiu,
l’any 1977 s’iniciaren prospeccions arqueològiques en els solars afec-

L’ARQUEOLOGIA URBANA LOCAL:
BALANÇ DELS DARRERS VINT ANYS
Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics, el nou consistori badaloní desistí de l’apel·lació i, finalment, el febrer de 1981, el Tribunal
Suprem declarà definitivament nul·les les llicències. El 17 de novembre d’aquell mateix any, s’enderrocà l’edifici construït il·legalment el
1977, i aquesta acció va ser una de les més grans demolicions d’obra
construïda i acabada que s’havia portat a terme fins a aquell moment
a l’estat espanyol. L’acte de demolició va ser considerat per l’Ajuntament com el símbol de la ferma voluntat dels ciutadans de Badalona de continuar defensant els escassos béns que es conservaven del
patrimoni historicoartístic de la ciutat. Un cop enderrocat l’edifici i
Excavacions arqueològiques al Clos de la Torre, realitzades paral·lelament
a les obres de construcció de les noves edificacions. Any 1976. Museu de
Badalona. Departament d’Arqueologia. Fotògraf: Francesc Tarrats.

tats per aquestes llicències, que es realitzaren paral·lelament a les
obres de construcció de les noves edificacions. Els resultats demostraren l’enorme interès arqueològic de la zona, no tan sols per la
monumentalitat de les estructures aparegudes, sinó també per la
ingent documentació que la zona podia proporcionar per al coneixement del desenvolupament històric i urbanístic de la ciutat romana.
Des del moment en què l’Ajuntament va atorgar aquestes llicències,
el febrer de 1977, partits polítics i entitats ciutadanes van mostrar una
oposició total al projecte, argumentant la necessitat de preservar la
configuració del conjunt històric del casc antic de la ciutat, el barri
del Dalt de la Vila, i proposant la creació d’un parc arqueològic. El
febrer del 1979, l’Audiència Territorial va declarar nul·les les llicències, però els promotors van apel·lar al Tribunal Suprem, amb el
suport de l’Ajuntament.

Voladura controlada de l’edifici il·legal, el 17 de novembre de 1981. Museu
de Badalona. Departament d’Arqueologia.

91

expropiats els terrenys, l’Ajuntament decidí convertir la zona en parc
arqueològic, atesa la importància de les restes romanes que hi havia,
i a partir del 1982, es reprengueren les excavacions arqueològiques
en aquest sector de la ciutat, l’actual plaça Font i Cussó.
La creació dels primers ajuntaments democràtics marcà, per tant, un
punt d’inflexió en la protecció del patrimoni de la ciutat. A partir del
1979 es començaren a controlar les obres que podien afectar les restes arqueològiques. És cert que els inicis foren complicats, difícils i
tensos en molts moments, a causa d’una sèrie de mancances per part
de totes les persones i institucions que s’implicaven en el tema:
manca d’experiència, de suport econòmic, de tarannà democràtic en
alguns casos..., però la protecció del patrimoni s’havia ja iniciat.
El primer pas fou l’elaboració del Catàleg de Patrimoni, que va ser aprovat el 1981, i que es convertí en la primera eina que possibilitava la protecció del patrimoni arqueològic. Dins la classificació del patrimoni
objecte de protecció, es creà la categoria de «Restes Arqueològiques», en
la qual es van incloure set jaciments: els poblats ibèrics del turó d’en
Boscà i del turó de les Maleses, el subsòl de la ciutat romana de Baetulo,
i les vil·les romanes de ca l’Alemany, vinya d’en Trias, mas Boscà i turó
d’en Seriol, tot i que s’explicitava que «en aquest apartat s’inclouran les
restes que al llarg del temps es puguin localitzar amb exactitud, bé sigui
com a conseqüència d’una tasca d’investigació o per una troballa casual».
En l’article 32 de les seves Disposicions Generals es deia: «Les sol·licituds de llicències d’edificació en els sectors que s’assenyalen en les fitxes
normatives com a arqueològics, precisaran per a la seva concessió, d’un
estudi específic que determini llur possibilitat o impossibilitat i, en tot cas,
quedaran expressament condicionades a la protecció dels elements de
valor que puguin aparèixer, havent-se de fer les excavacions sota el control directe dels tècnics especialistes que l’Ajuntament designarà, i en cas
que les descobertes tinguessin un valor extraordinari, podrà deixar-se
sense efecte la llicència, que estarà expressament condicionada també a
aquest efecte, essent susceptibles d’indemnització els treballs realitzats
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pel promotor en aquest cas». Per tant, es disposava per primera vegada
d’un instrument legal per protegir el patrimoni arqueològic.
Però l’element fonamental va ser la decisió de la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat, d’incoar expedient de declaració de
Bé Cultural d’Interès Nacional en favor del subsòl de la ciutat romana de
Baetulo, fet que es va produir el 1983 (resolució de 23 de març de 1983,
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el 27 d’abril de 1983). La
declaració definitiva en la categoria de Zona Arqueològica es va portar a
terme segons resolució de 30 de novembre de 1995 (acord de 7 de
novembre de 1995, DOGC n. 2146, de 22 de desembre de 1995).
En els primers anys de la dècada dels vuitanta es van realitzar diverses
intervencions de seguiment i control d’obres, però va ser el 1984 quan
es va produir un altre fet que tornava a situar el patrimoni arqueològic
en primera plana de l’actualitat ciutadana. Efectivament, en aquesta
data es va portar a terme l’excavació d’un solar al carrer Lladó, a la
zona on es coneixia l’existència d’una casa romana, concretament la
casa que, com ja hem mencionat en l’inici d’aquest article, havia estat
excavada parcialment als anys vint pel professor Serra Ràfols i l’Institut d’Estudis Catalans. La reexcavació d’aquesta casa, amb l’aparició
de mosaics, part dels quals ja havien estat trobats en l’antiga excavació,
va comportar un important moviment ciutadà i la decidida intervenció
de l’Ajuntament de la ciutat, que va fer modificar el projecte constructiu d’uns habitatges unifamiliars, de manera que la planta baixa va quedar lliure d’edificació i va ser adquirida per l’Ajuntament per tal de
adequar-la museogràficament i fer-la visitable.
Altres dues intervencions importants es produïren l’any 1985, rela cionades amb dues actuacions urbanístiques de tipus públic: els projectes de la nova seu de la delegació d’Hisenda i l’ampliació de
l’Hospital Municipal. En ambdós casos, i atesa la importància de les
restes documentades en els sondeigs previs, es plantejà la necessitat
de conservar-les. Però alhora, i davant la ingent quantitat d’interven-

Estat actual de la Casa Romana 1 en fase d’adequació museogràfica.
Museu de Badalona. Departament d’Arqueologia. Fotògrafa: Esther Gurri.

cions arqueològiques que en aquells moments es produïen a la ciutat,
es valorà la creació d’una nova figura: la de zones de reserva arqueològica. En efecte, en ambdós casos, s’excavaren els punts d’ubicació de la fonamentació de les noves edificacions i es construí un forjat que deixava lliure i practicable el subsòl, per tal de poder realit zar-hi la intervenció arqueològica quan es cregués oportuna.
A partir d’aquell moment, s’entrà en un període de control rigorós
dels permisos d’obres que se sol·licitaven a l’Ajuntament, període
que es caracteritzà per una gran activitat: es realitzaren més de 50
intervencions, algunes d’elles amb resultats negatius pel que fa a l’aparició de restes arqueològiques. A aquesta xifra s’hi ha d’afegir el
seguiment d’obres menors, que han sobrepassat les 60, la majoria
amb resultats negatius, cosa que fa un total de més de 110 intervencions. Tot aquest volum de feina es pogué portar a terme gràcies,

fonamentalment, al fet que el Museu de Badalona, que ja feia anys
que comptava amb un arqueòleg de plantilla, creà a inici dels vuitanta el departament d’Arqueologia, format per dos arqueòlegs, un
dibuixant i un oficial de primera, tots ells integrants de la plantilla del
Museu. Aquest personal s’encarrega des d’aleshores del control, el
seguiment i la realització de les intervencions arqueològiques que es
portaren a terme a la ciutat. Evidentment es comptà amb la col·laboració de la Generalitat i del propi Ajuntament, que aportaren recursos
humans i econòmics en funció de les necessitats de cada intervenció.
Concretament, en el període 1985-1995, l’Ajuntament de Badalona
hi ha invertit més de 190 milions, la Generalitat, més de 20 milions i
el Museu més de 175 milions (incloent-hi la despesa del personal en
plantilla). A més, des del 1985, s’han desenvolupat 11 Plans d’Ocupació Temporal, dos d’ells gestionats per la Generalitat i la resta gestionats per l’Ajuntament de Badalona a través de l’Institut Municipal
de Promoció de l’Ocupació.
El 1990 l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat van signar un Conveni de Col·laboració per tal d’integrar el jaciment de la ciutat romana de Baetulo dins el Programa d’Arqueologia Urbana de Catalunya,
programa subvencionat per la Generalitat, la finalitat del qual era la
preparació d’un dossier sobre l’estat actual de l’arqueologia urbana a
les grans ciutats catalanes per tal de marcar unes línies d’actuació que
garantissin la protecció del patrimoni arqueològic. Tot i que en el cas
de Badalona ja hi havia unes pautes de control, es considerà molt
positiu que la Generalitat es comprometés encara més en la salva guarda del patrimoni arqueològic badaloní. Aquest programa d’ar queologia urbana es desenvolupà en dues fases: la primera, realitzada l’any 1991, se centrà en la ciutat romana, mentre que la segona,
desenvolupada el 1995, consistí en la recopilació de dades de tots els
jaciments situats en zona urbana de l’actual Badalona.
Després de la intensa activitat portada a terme la dècada 1985-1995,
els anys 1996-1998 han estat una època d’escassa activitat construc93

absolutament controlades totes les actuacions urbanístiques que es
realitzen en el subsòl del casc antic.
Les intervencions arqueològiques que es porten a terme a la ciutat són
assumides quasi en la seva totalitat pel Museu de Badalona a través
del departament d’Arqueologia, normalment amb la col·laboració dels
promotors. L’Ajuntament hi col·labora amb una partida pressupostària
anomenada «Excavacions vinculades», que depèn del departament de
Llicències d’Obres de l’Àrea d’Urbanisme. A més, el departament
d’Arqueologia compta amb mà d’obra bona part de l’any, a través de
l’Institut Municipal d’Ocupació. Excepcionalment se sol·licita la
col·laboració econòmica del Servei d’Arqueologia, en cas que les
excavacions vinculades a llicències siguin molt nombroses.
Estudiants de la Universitat de Barcelona realitzant excavacions arqueològiques al subsòl de la plaça de Font i Cussó. Museu de Badalona. Departament d’Arqueologia. Fotògrafa: Pepita Padrós.

tiva a la ciutat. És en aquesta època, concretament el 1997, que s’estableix un Conveni de Col·laboració entre el Museu de Badalona i la
Universitat de Barcelona, conveni que té fonamentalment dues vessants d’actuació: d’una banda la científica, amb la incorporació de la
Universitat en els projectes d’investigació que es porten a terme des
del departament d’Arqueologia del Museu, i de l’altra, la docent i de
difusió, amb la possibilitat que els alumnes utilitzin com a camp de
pràctiques el jaciment de la ciutat romana. En aquests moments estem
davant l’inici del quart any de col·laboració i fins al present els resultats són molt profitosos per a ambdues institucions i, en definitiva i el
que és més important, per al patrimoni arqueològic de Badalona.
L’ARQUEOLOGIA URBANA LOCAL: EL PRESENT
La protecció del patrimoni arqueològic a Badalona està actualment en
un moment que es podria qualificar de «dolç», en el sentit que estan
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Qualsevol sol·licitud de llicència d’obres, majors o menors, que entra
a l’Ajuntament i que afecta la zona declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional, ha de passar un primer tràmit en què l’expedient es remet
al departament d’Arqueologia del Museu, per tal que elabori un informe sobre les restes arqueològiques que pugui haver-hi en el solar
objecte de sol·licitud de llicència, tot i que cada cop amb més fre qüència, els promotors, abans de sol·licitar la llicència i d’iniciar
qualsevol projecte, demanen informació al departament d’Arqueologia del Museu. A partir de l’informe que el Museu tramet al departament de Llicències, es realitzen cales de prospecció en el solar, que
poden donar resultats negatius o positius. Encara que els resultats
siguin negatius, es fa un seguiment exhaustiu dels rebaixos que comporti la nova edificació.
En cas que els resultats de les cales de prospecció siguin positius, es
valoren les restes aparegudes: importància, estat de conservació, si són
entenedores, etc., i aquesta valoració comporta o bé l’excavació tan
sols dels punts d’ubicació dels fonaments de la nova edificació o bé
l’excavació en extensió de tot el solar. En el primer cas, i un cop excavats els llocs on s’han de situar els fonaments, el Museu de Badalona i

el promotor pacten una adequació del projecte d’edificació per tal que
els fonaments no afectin restes arqueològiques. D’acord amb aquesta
adequació del projecte, les restes es cobriran sense malmetre-les o bé
es procedirà a la construcció d’un forjat en planta baixa per tal de deixar el solar com a «zona de reserva arqueològica», fet que possibilitarà
que es pugui excavar en el moment que es vulgui. Aquesta solució es
planteja en els casos en què les restes no són espectaculars, però proporcionen informació important per al coneixement de la història de la
ciutat. Un cop arribats a un acord, el departament d’Arqueologia del
Museu elabora un informe per al Servei d’Arqueologia i, paral·lela ment, l’Ajuntament tramet a la Generalitat l’adequació del projecte
d’edificació per tal que la Comissió de Patrimoni la informi.
Si la valoració de les prospeccions prèvies comporta l’excavació en
extensió de tot el solar, en funció dels resultats obtinguts en aquesta excavació en extensió, el Museu proposa tres solucions: la pri mera és similar a la mencionada en el paràgraf anterior, és a dir,
adequació del projecte d’edificació per tal que els fonaments no
afectin restes arqueològiques i potser la creació d’una «zona de
reserva arqueològica». La segona solució implica adequar el pro jecte per tal d’integrar les restes arqueològiques a la planta soterrani de la nova edificació. Finalment, hi ha una tercera solució que
consisteix a adequar el projecte per tal d’integrar les restes romanes
en planta baixa. A partir de la proposta que el departament d’Ar queologia del Museu creu millor, es parla amb el promotor i s’elabora un informe que es tramet al Servei d’Arqueologia i a l’Ajuntament. La Comissió de Patrimoni de la Generalitat decideix si la
solució proposada pel Museu de Badalona és la correcta.
Com a exemples de les solucions que acabem d’explicar, mencionarem
tres intervencions realitzades a la ciutat el 1999, concretament al carrer
de Sant Josep i d’en Rosés –on les restes es van tapar–, a la plaça de la
Constitució –on les restes es van integrar en la planta soterrània– i al
carrer d’en Lladó –on les restes s’han integrat en planta la baixa.

Carrer de Sant Josep i d’en Rosés. Una primera intervenció es va portar a terme en un solar del carrer de Sant Josep i d’en Rosés, cantonada
amb els carrers de sant Felip i Mestre Nicolau, a tocar l’autopista A-19,
situat a la part alta de la ciutat romana, que tenia una extensió de 850 m2,
dels quals 630 m2 tenien planta soterrani, i per tant, estaven rebaixats
d’antic per sota la cota del sòl natural. Quant a la resta, 220 m 2, estava
ocupada per diversos habitatges de planta i pis, amb unes cotes de circulació relacionades amb els carrers de Sant Josep i Sant Felip. Un cop
sol·licitada la llicència, el departament d’Arqueologia del Museu es va
posar en contacte amb l’empresa Mayxpac, promotora del projecte, i es
va acordar la realització de quatre cales de prospecció arqueològica que
determinessin l’existència de restes i nivells arqueològics i les seves
cotes d’aparició. Aquestes cales de prospecció van donar com a resultat
l’aparició d’una seqüència estratigràfica amb nivells en les quatre cales
realitzades, així com dos murs. A causa d’aquestes troballes, el propi
promotor sol·licità que continuessin els treballs i es realitzés l’excavació
total de la zona del solar que no estava rebaixat d’antic, per tal de poder
refer el projecte en cas d’aparició de restes romanes. Les excavacions
van anar a càrrec del Museu i del promotor, que aportà la mà d’obra
necessària per poder portar a terme els treballs arqueològics, que duraren dos mesos. En total es documentaren cinc estructures romanes –quatre murs força arrasats i la base d’una claveguera molt malmesa– i una
estructura moderna –un hipogeu– en força bon estat de conservació. Per
tal de preservar les estructures romanes, es va refer la planta de fona mentació del nou edifici, de manera que les sabates no afectessin els
murs romans apareguts. En l’informe elaborat pel Museu es proposava
el desmuntatge de la base de la claveguera, i el cobriment per a la seva
conservació, dels murs romans, però estudiant la possibilitat que que dessin visibles a través d’una pastilla de vidre des de la planta pàrquing,
tot i que la solució és difícil, ja que la seva cota queda alta respecte a la
cota de circulació de la planta pàrquing. Pel que fa a l’hipogeu, es va desplaçar una sabata i, atès que la seva trajectòria surt fora del límit del
solar, el mur perimetral de l’edifici d’habitatges s’interromp en aquest
punt per tal de no tallar-lo. A més, ja que la seva cota d’accés coincideix
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amb la cota de circulació de la planta pàrquing, el promotor va acceptar,
en lloc de tapiar l’entrada, fer-hi una porta d’accés, que en permetrà la
seva visita.
Plaça de la Constitució, 10-11. La segona intervenció va tenir lloc
en un solar de 400 m 2 d’extensió, limitat per la plaça de la Font, el
carrer de la Costa i la plaça de la Constitució. El nivell de circulació
del carrer de la Costa està en una cota més baixa que el nivell de la
plaça de la Constitució, fet pel qual la meitat sud del solar, on les antigues edificacions obrien al carrer de la Costa, havia sofert importants
rebaixos de terra en època moderna.
Seguint l’informe elaborat pel Museu, que mencionava importants troballes a la plaça de la Constitució, es decidí, d’acord amb els promotors, realitzar l’excavació en extensió del solar, sense la fase prèvia de les cales de
prospecció. Les excavacions van anar a càrrec del Museu i del promotor,
l’empresa Cortijosa, SA, que aportà la mà d’obra necessària per poder
portar a terme els treballs arqueològics, que duraren entorn de dos mesos.
Atès que en la meitat sud del solar, per sota les pavimentacions de les edificacions modernes enderrocades, ja apareixia el sòl natural, es van realitzar una sèrie de rases amb màquina, amb resultats totalment negatius, fet
pel qual es va anar rebaixant tot aquest sector del solar sense que es
pogués documentar cap rastre de nivell o estructura arqueològica. En
canvi, en la meitat nord es van documentar algunes estructures modernes,
entre les quals dos hipogeus i dos elements romans, concretament un tram
de 6,60 m de llargada d’una claveguera pertanyent a un cardo de la ciutat
i a l’est d’aquest carrer i obrint-hi, una estructura de grans dimensions, de
la qual tan sols es conservava el paviment i la fonamentació, feta en opus
caementicium. Mesura 7 m de llargada per 6 m d’amplada, és a dir, 42 m2
de superfície, amb una fondària d’1,50 m, totalment encaixada en la terra
verge. La part central de la base de la fonamentació està ocupada per un
paviment de 5,40 m per 2,75 m, fet en opus signinum que té a sobre una
preparació amb peces de marbre disposades de forma irregular per encaixar-hi les lloses de marbre d’un nou paviment. Al seu voltant, i uns 0,30
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m més baix, es conserven les empremtes dels blocs de pedra que formarien els seus murs. A la façana oest, que obriria al cardo, es conserva l’empremta de quatre filades de blocs. Les empremtes dels murs nord, sud i est
indiquen que aquests murs tindrien l’amplada d’un sol bloc de pedra.
A causa de la importància, la monumentalitat i el bon estat de con servació de les restes romanes documentades en el solar, es va plantejar al promotor de l’obra, la solució d’integrar aquestes estructures
romanes dins la nova edificació. L’empresa promotora va recollir el
suggeriment i després de diverses reunions entre els tècnics arqueòlegs del Museu i els arquitectes encarregats del projecte, es va arribar
a una solució que proposava la construcció d’una planta soterrani,
utilitzada com a aparcament a la meitat sud, amb menys places dis ponibles de les que preveia el projecte original i conservant l’estructura i la claveguera romanes existents a la meitat nord, que no tan sols
queden salvades, sinó integrades, visibles i visitables. Tant la cons trucció romana com la claveguera seran visibles des de l’aparcament
i des del vestíbul d’entrada als habitatges.
Carrer d’en Lladó, núms. 55-67. La tercera intervenció realitzada
l’any 1999 afectava un solar del carrer d’en Lladó just al costat de la
casa romana que està en fase d’adequació museogràfica. El promotor,
l’empresa Conbasa 2000, va sol·licitar al Museu un informe previ a
la sol·licitud de llicència, per tal de fer un projecte d’acord amb la
cota d’aparició de les restes romanes.
El Museu, amb la col·laboració del promotor, va realitzar quatre
cales de prospecció arqueològica, que van durar un mes i que van
donar com a resultat l’aparició de diversos paviments d’opus signinum a escassa fondària respecte als actuals nivells de circulació.
D’acord amb aquests resultats, es decidí realitzar l’excavació total
del solar, que fou realitzada pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat mitjançat la contractació de l’empresa Codex Arqueologia i
Patrimoni i amb la col·laboració del Museu de Badalona i l’empre-

Troballa de la Casa Romana 2. Estiu 1999. Fotografia: Codex.

sa Conbasa 2000, la qual proporcionà la mà d’obra necessària per
dur a terme els treballs.
El solar té unes dimensions de 580 m2 i l’excavació arqueològica va
donar com a resultat l’aparició d’una important casa romana i d’un
carrer de més de 7 m d’amplada, del qual s’han localitzat restes de la
pavimentació original, la claveguera i una canalització de ceràmica
per transportar aigua neta, i una segona claveguera, posterior a
aquests elements citats. A banda i banda d’aquest carrer romà s’obren
dues domus (cases benestants) que pertanyen a dues insulae (illes de
cases) diferents: les restes situades al cantó oest del carrer formarien
part de la casa romana ja coneguda, que està en procés d’adequació
museogràfica. La banda est d’aquest carrer (o sigui, la major part del
solar) està ocupada per una altra casa romana.
L’aparició d’aquesta nova casa romana ha estat una troballa importantíssima, ja que es tracta d’una casa sens dubte pertanyent a una

família benestant, fet demostrat per la seva riquesa constructiva.
S’hi han pogut diferenciar dues zones: la d’habitatge pròpiament dit
i una zona de tipus industrial formada per diversos dipòsits per contenir líquids, connectats entre ells i amb desguassos cap al col·lector del carrer. Quant a la zona pròpiament d’habitatge, s’ha trobat
una casa romana d’atri i possiblement peristil. L’impluvium és rectangular i estaria connectat amb una cisterna on es recolliria l’aigua
de pluja que s’utilitzava per a usos domèstics. Tant l’atri com la
resta d’habitacions conserven els paviments en perfecte estat, però
no totes les parets, ja que es van desmuntar quasi totalment per
aprofitar les pedres per a la construcció de les cases modernes. En
alguns casos es conserven, també, els llindars de pedra de les por tes amb el forat per encaixar-hi la polleguera. Els paviments d’a questes habitacions són d’opus signinum (morter de calç i sorra lligant pedres i fragments de ceràmica sobre un llit de còdols). Una
d’elles (la més propera a l’actual carrer d’en Lladó), possiblement
un triclinium (menjador), és de dimensions espectaculars, ja que fa
més de 63 m 2, i té el paviment decorat amb tessel·les de marbre
blanques i negres que forma elements florals, excepte en el cantó
oest, on el paviment no està decorat, segurament perquè era el lloc
on se situarien els triclinia, els llits per menjar, en forma d’U amb
una taula al mig.
La importància de la troballa d’aquesta casa romana va fer que el
Museu plantegés la necessitat de conservar-la visible, ja que són
escassos els exemples d’arquitectura domèstica que es poden visitar. Després de nombroses reunions entre el departament d’Arqueologia del Museu, el propietari del solar i alhora promotor, l’equip
d’arquitectes redactor del projecte i els tècnics de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Badalona, es va arribar a una proposta que
implicava no edificar la planta baixa, davant la importància de les
restes romanes aparegudes. Aquesta pèrdua d’edificabilitat en
planta baixa va ser compensada permetent mantenir en alçada el
total de metres quadrats edificables, evidentment respectant sem 97

pre l’alçada reguladora del carrer d’en Lladó, amb una solució
semblant a la donada per a l’altra casa romana.
Per tal de poder accedir als habitatges, es proposà tapar les restes que
quedaven entre la façana oest del cardo i la paret mitgera de l’edifici
veí, zona que en part estava malmesa per un hipogeu modern enderrocat. En aquest espai, el promotor hi situarà el nucli de comunica cions, escala i ascensor. El promotor perd la possibilitat de tenir un
pàrking, que en el projecte inicial situava en planta baixa, ja que
coneixia la impossibilitat de plantejar una planta soterrani en aquest
sector de la ciutat, per les cotes d’aparició de restes romanes, que surten a escassíssima fondària respecte als nivells actuals de circulació.
No obstant això, en l’espai del nucli de comunicacions n’hi ubicarà
dues places. La resta de places obligatòries es localitzaran en un aparcament situat a uns 250 m d’aquest solar.

metàl·lics i, quant a la façana, l’equip d’arquitectes encarregats del
projecte, ha previst una façana en vidre per tal que les restes romanes
siguin visibles des del carrer d’en Lladó.
En tots tres casos, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la
Generalitat aprovà les solucions proposades pel Museu de Badalona.
Paral·lelament al control de la protecció del patrimoni, el Museu ha
iniciat la realització de diversos projectes que tenen en comú, d’una
banda, oferir al públic la visita a tots aquests espais arqueològics
que s’han preservat els darrers anys i, de l’altra, millorar els espais
que ja són visitables en l’actualitat.

El projecte plantejava l’edificació de la franja davantera del carrer, deixant al darrere una zona de jardí comunitari. Atès que la casa romana
depassa la zona edificable, s’ha optat pel cobriment en planta baixa de tot
el solar. A més, els murs de tancament seran de tipus envà, per tal que
quan s’edifiqui el solar contigu es puguin enderrocar i tenir tota la casa
romana visible, sense murs que la tallin i en dificultin la comprensió.
Pel que fa a l’espai musealitzable que quedarà un cop construït l’edifici d’habitatges, l’alçada lliure interior oscil·larà entre els 3,80 i els
4 m. Quant a la fonamentació, es va demanar al promotor que situés
els punts de pilotatge en els murs romans, utilitzant, sempre que fos
possible, els espais en què aquests estan espoliats i sense trepitjar mai
els paviments de les habitacions. D’acord amb aquesta demanda, el
promotor proposà una fonamentació mitjançant pantalles de 60 cm
d’amplada per 120 o 130 cm de llargada, sempre seguint la direcció
dels murs romans i sempre per sota la cota de restes romanes, o, en
tot cas, mantenint la cota que els marqués el departament d’Arqueologia del Museu. Pel que fa als pilars de la planta baixa, seran greis
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Visites al patrimoni arqueològic de la ciutat. Museu de Badalona. Departament de Difusió. Fotògrafa: Esther Gurri.

En aquests moments, les restes romanes que es poden visitar són: les termes, situades en el soterrani del Museu, el conducte d’aigües, situat al
carrer de Pujol, amb un tram accessible de 38 m de llargada, els murs del
possible temple romà, sota la capella del Santíssim de l’església de Santa
Maria, que són visibles a través d’un vidre. Una altra zona que també es
visita, però que està en fase d’adequació museogràfica és la casa romana
del carrer d’en Lladó, amb un espai visitable entorn els 500 m2 d’extensió. Quant a la plaça de J. Font i Cussó, en el subsòl es troba una part de
la zona comercial del fòrum de la ciutat, amb gran diversitat de restes
constructives, carrers, edificis, etc. La connexió d’aquest espai amb les
termes sota el Museu –una de les prioritats immediates que té el Museu–
permetrà aconseguir un espai de més de 3.000 m2 d’extensió.

Espais
visitables

Altres espais visibles, però no visitables habitualment són una piscina monumental, situada a la plaça de l’Assemblea de Catalunya, sota
l’actual edifici del Banc Central-Hispano, i una cisterna, en el subsòl
d’una casa situada al carrer d’en Fluvià i tan sols accessible des d’una
de les habitacions de dit habitatge.

Espais incorporats
1999-2000

Finalment, hem de mencionar uns espais, que com hem explicat en
l’apartat corresponent, anomenem «zones de reserva arqueològica».
Es tracta d’espais on s’ha construït, però de tal manera que es pot
excavar el subsòl quan es cregui oportú. A Badalona, en aquests
moments tenim dues zones de reserva arqueològica, una en el subsòl
de l’Hospital Municipal, situat a la Via Augusta, núm. 9, amb una
superfície total a excavar de 1.170 m2, i l’altra en el subsòl de l’edifici seu de la Delegació d’Hisenda, situat a la Via Augusta, núms. 2224, amb una superfície total a excavar de 150 m2.

Termes: 580 m2
Murs Temple: 12 m2
Casa Romana 1: 350 m2
Zona Fòrum
Font i Cussó: 2.225 m2
Conducte d’aigües: 65 m2
Casa Romana 2: 580 m2
Construcció pública: 120 m2

Espais visibles,
però no visitables
habitualment

Piscina: 65 m2

Zones de reserva
arqueològica

Subsòl Hospital: 1.170 m2

Cisterna: 20 m2

Subsòl Hisenda: 145 m2

A TALL DE CONCLUSIÓ
Total espais arqueològics a Badalona: 5.332 m2
Com es desprèn del que hem exposat fins ara, el paper del Museu de
Badalona en la protecció del patrimoni arqueològic de la ciutat ha
estat fonamental, ja que ha estat la institució més directament impli-

Patrimoni arqueològic de Baetulo recuperat.
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cada en el tema, que ha vetllat i vetlla per tal que les actuacions urbanístiques i constructives que es porten a terme, respectin el patrimoni històric badaloní. L’existència d’un departament d’Arqueologia al
propi Museu ha ajudat sens dubte a aconseguir aquest objectiu, ja que
des de la institució s’han pogut canalitzar totes les intervencions i
s’han controlat totes les obres realitzades a la ciutat. Des de la nostra
experiència professional, amb més de vint anys treballant en la preservació del patrimoni arqueològic de Badalona, creiem que és fonamental l’existència de la institució museu per ajudar a garantir la salvaguarda del patrimoni històric i cultural de les ciutats.
En aquests moments, i pensem que en bona part gràcies a la tasca que
ha desenvolupat el Museu, la ciutat de Badalona compta amb un total
de més de 5.000 m2 de restes romanes a disposició dels ciutadans. Es
tracta de salvar i posar a l’abast del ciutadà el seu patrimoni, les seves
arrels, en definitiva, la seva història.
Nota:
* Text de la ponència presentada a les «Jornades d’Arqueologia Urbana de Catalunya», celebradas a Sabadell el novembre del 1999.
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