carrer dels arbres
revista anuari

carrer dels arbres
Revista Anuari del Museu de Badalona
Tercera Època, núm. 12. Desembre 2001
Direcció: Francesca García
Consell de redacció: Margarida Abras, Montserrat Carreras, Albert Cartagena, Montserrat
Comas, Antoni Fonollà, Francesca García, Dolors Nieto, Pepita Padrós, Ignasi Vidal
Disseny i maqueta: Albert Cartagena / Ignasi Vidal
Correcció de textos: Margarida Abras
Secretària d’Administració: Isabel Mota
Fotomecànica i Producció: MASTER-GRAF, S.L.
Dipòsit legal: BEdita: Museu de Badalona
Redacció, Administració, Subscripcions: Museu de Badalona,
plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1. Apartat de Correus 104,
08911-Badalona,
telèfon: 93 384 17 50.
http: //www.museubdn.es
e-mail: info@museubdn.es
Carrer dels Arbres no es fa responsable necessàriament de l’opinió que expressin
els articles signats.

Sumari
Editorial ..................................................................................................................... 5
Les esteles funeràries ibèriques de Badalona............................................................. 7
Montserrat Comas i Solà
La ciutat i la memòria. El teatre romà de Baetulo .................................................. 15
Pepita Padrós i Martí, Lluis B. Moranta Jaume
Quan els monjos de Sant Jeroni tallaven boscos ..................................................... 33
Josep Estruch i Traité
Joan Roig i Soler: una certa imatge de Badalona ................................................... 53
Ricard Ruiz Llansó
El parc de can Solei – ca l’Arnús ............................................................................ 61
Carme Hilario Chancho
Lluís Brú i Salelles a Badalona ............................................................................... 67
Marta Saliné i Perich
El consell de guerra sumaríssim a l’alcalde Xifré ................................................... 77
Mateu Chalmeta i Torredemer
La ciutat de les bombes
Petita història de la Bomba Prat durant els anys del franquisme ............................ 89
Carles Tosses

EDITORIAL

U

na vegada més volem aprofitar l’espai de l’editorial per fer un repàs de les
principals activitats que el Museu ha portat a terme al llarg de l’any que ara s’acaba. Exposicions, seminaris i jornades, visites guiades al patrimoni de la ciutat i d’altres indrets de Catalunya, edició de publicacions i la introducció d’una innovació
molt ben acollida, com va ser la celebració de les «Nits d’Estiu», han estat la materialització d’un programa que té per objectiu principal la projecció social de la institució amb l’oferta d’un servei de qualitat i que reculli les demandes del públic.
Pel que fa a les exposicions, esmentarem que amb la mostra de les esteles ibèriques aparegudes a l’excavació del subsòl de la plaça de Font i Cussó es va donar
a conèixer una de les troballes arqueològiques més espectaculars dels darrers
temps i es va organitzar una jornada dedicada al tema de la mort en la cultura ibèrica, amb la qual es va posar de relleu l’enorme interès científic d’aquestes peces.
Paral·lelament oferíem, en col·laboració amb «la Caixa», una exposició ben diferent, «Humans!», que es va presentar a la Plana i que ens aproximava de forma
molt didàctica al món de l’home primitiu. El 75è. aniversari del Centre Excursionista, una entitat històricament molt vinculada al Museu, també va ser motiu d’una
petita mostra i d’un conjunt de projeccions de pel·lícules. D’altra banda, hi ha
hagut espai i temps per als artistes de la ciutat. Així, vam dedicar un record al
dibuixant Pere Vilà (1889-1957), l’obra del qual ens va ajudar a redescobrir el Dalt
de la Vila; el grup de Belles Arts ens va oferir les pintures de deu dels seus socis,
dedicats fonamentalment al paisatge, i dos artistes badalonins contemporanis ens
han aportat les seves creacions. Així, Agnès Rodon, inspirada per les peces romanes del Museu, va realitzar expressament per a la seva exposició «Seqüències» un
conjunt de pintures i una espectacular instal·lació de columnes de llum. I, per tancar la temporada, Camí ens presenta les seves escultures al subsòl de la plaça de
Font i Cussó, on es conserven importants restes arquitectòniques de Baetulo: una
experiència nova i de gran impacte visual.
Al llarg d’aquest any, el Museu també ha ofert diverses publicacions. A més de la
revista que teniu a les mans i els dossiers didàctics que han complementat algunes
exposicions, han vist la llum tres llibres de temàtica ben diferent: Canyet, un vell
poble, de Judit Barrera, Badalona. L’escola ahir (1717-1939), de Mateu Rotger i
Camí. Trobes, escultures al decumanus de Baetulo, que acompanya la mostra ja
esmentada d’aquest escultor i que es presenta profusament il·lustrat amb text del
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crític d’art J. Corredor-Matheos i poemes de Màrius Sampere. Amb motiu de la
celebració de les XV Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, que
aquesta vegada tractaven el tema «Municipi i Educació» i que es van portar a
terme al Museu en col·laboració amb l’Ajuntament i amb la Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana, també s’ha editat un CD que recull
les ponències i comunicacions presentades pels diversos especialistes participants.
Com sempre, les visites organitzades pel Museu han tingut una bona acollida de
públic, i entre totes, volem destacar, per la seva singularitat, les Jornades de Portes Obertes que se celebren cada any entorn del dia internacional dels museus (18
de maig) i que aquesta vegada han estat dedicades a la ciutat romana de Baetulo,
amb la presentació en societat de les restes del teatre romà –en aquestes mateixes
pàgines se li dedica un article–, i d’un pòster que reflecteix l’aspecte que devia
tenir la ciutat al segle I d.C.
Ja hem esmentat que aquest any s’ha post en marxa una nova activitat, les «Nits
d’Estiu al Museu», l’èxit de la qual ha superat totes les previsions, fins al punt que
ens hem de disculpar per no haver pogut atendre la gran demanda que ha generat.
Una demanda que es té present en el moment de realitzar el programa de l’any
2002 a fi que pugui assistir més públic a aquestes vetllades nocturnes a les termes
i a la terrassa del Museu, que ens han permès gaudir de les actuacions de Rosa
Gàmiz i de diverses formacions musicals.
Finalment, l’oferta al públic també ha inclòs els concerts de música de Cambra, ja
habituals al Museu, en col·laboració amb el Conservatori, i la projecció de diapositives al vestíbul en els períodes de vacances.
Igualment, hem de destacar la constant labor de recol·lecció, conservació, investigació i assessorament que porta a terme el Museu, sense la qual no serien possibles
moltes de les activitats que arriben al públic. Així, aquest any s’han realitzat intervencions arqueològiques al subsòl de la plaça de Font i Cussó, a les antigues
fàbriques Guixeras i Lory, al carrer de les Eres, al pati de la casa Jaume Botey
(escola Jungfrau), etc. D’altra banda, l’entrada de materials producte de donacions
desinteressades continua incrementant els nostres fons d’objectes d’art, industrials
i d’altres tipus, així com de fotografies, pel·lícules, documents i llibres que representen un enriquiment notable del patrimoni, que ens ajuden a aprofundir en el
coneixement de la nostra història i que testimonien l’afecte de moltes persones
envers el Museu. Pel que fa als programes d’investigació, esmentarem que aquest
any s’ha fet el seguiment del treball guanyador de la beca atorgada per l’Anís del
Mono per donar a conèixer l’origen i l’evolució de l’empresa, i s’ha continuat
desenvolupant el projecte d’història oral «Badalona segle XX» en col·laboració
amb la regiduria d’Educació, que implica la participació de professors i estudiants
de la ciutat. També és des del Museu que es porta a terme l’estudi per a la realització
del nou Catàleg de Patrimoni, que representa una immersió en la lògica urbanística del nostre passat, que és fonamental per a la construcció de la ciutat del futur.
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LES ESTELES FUNERÀRIES
IBÈRIQUES DE BADALONA
MONTSERRAT COMAS I SOLÀ

E

n les excavacions arqueològiques realitzades el
mes de juliol del 2000 a la zona del fòrum de la ciutat romana
de Baetulo, concretament sota la plaça de Font i Cussó, es va
produir una de les troballes més espectaculars dels últims temps.
Es tracta del descobriment de dues esteles funeràries amb una
inscripció ibèrica cadascuna. Aquestes dues esteles se sumen a
una altra estela funerària, exposada actualment al Museu, que
havia estat trobada l’any 1929 en el barri badaloní de Llefià1 en
el lloc on hi havia hagut una vil·la romana. Aquesta estela presenta també una inscripció amb lletres ibèriques i una decoració
amb diversos símbols.
L’esmentada campanya arqueològica portada a terme el passat
mes de juliol es va centrar en l’excavació d’una gran claveguera romana que anava per sota d’un important carrer prop del
fòrum de la ciutat, l’anomenat cardo maximus, que estava orientat en direcció NO/SE (fig. 1). La datació de la claveguera és,
per ara, indeterminada, ja que l’excavació no està encara acabada, no s’ha arribat als nivells relacionats amb el seu moment inicial i per tant es desconeix la data de la seva construcció. Es va
posar al descobert un tram de 13,5 m d’aquest col·lector i es
comprovà que feia 0,80 m d’amplada per 0,90 m de profunditat
i que els seus murs estan construïts segons la tècnica de l’opus
caementicium. La base d’aquesta claveguera està formada per
lloses rectangulars de pedra posades de forma esglaonada per tal
de salvar el fort pendent que presenta el carrer, un 29,5% de desnivell. La claveguera estava coberta per grans blocs de pedra en
forma de lloses, alguns molt ben escairats.

1. Claveguera del cardo maximus a les excavacions de la plaça de Font i Cussó.
Fotografia: Albert Cartagena.
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pogueren identificar ràpidament. Estaven disposades una al
costat de l’altra, falcades amb pedres petites que reomplien
l’espai que quedava entre elles, amb la finalitat de fer més
hermètic l’interior del col·lector.
És obvi que aquestes dues esteles es trobaven fora del context
pel qual varen ser concebudes, que no pot ser altre que el
d’una necròpolis. Però en aquest cas havien estat reutilitzades
com a lloses de coberta de la gran claveguera del cardo maximus. El fet que per cobrir una claveguera els romans utilitzessin làpides funeràries ibèriques, suposa una solució pràctica,
tot i que des de la nostra perspectiva podria indicar una manca
de sensibilitat i, per tant, una falta de respecte d’una cultura
envers l’altra. De tota manera, és evident que el trasllat d’aquestes lloses tan pesades des d’on s’extreia la pedra fins al
lloc on es necessitaven per cobrir les clavegueres, devia ser
molt laboriós i per això té una explicació que els constructors
romans busquessin aquestes pedres en indrets més propers i
no tinguessin excessius escrúpols si les trobaven formant part
d’una antiga necròpolis.

2. Les dues esteles ibèriques tapant la claveguera del cardo maximus. Fotografia: Albert Cartagena.

Va ser precisament en treure el nivell que cobria aquestes lloses de coberta que varen aparèixer les dues esteles funeràries
amb inscripció ibèrica (fig. 2). Ambdues esteles tenien la part
corresponent a l’epigrafia a la cara superior, de manera que,
en treure l’estrat, les inscripcions varen quedar a la vista i es
8

Les dimensions actuals de les esteles descobertes a Badalona
no són les que en el seu origen tenien aquestes peces, ja que els
romans, abans d’utilitzar-les per cobrir la claveguera, les varen
tallar, amb la finalitat d’adaptar-les a l’amplada del col·lector.
Una de les esteles té unes dimensions de 0,90 cm de llargada,
no presenta cap decoració i només té una inscripció en dues
línies que fa referència al personatge enterrat. L’altra és més
gran, fa 1,42 cm de llargada, està decorada amb cinc llances i
presenta una llarga inscripció en quatre línies, en la qual es
documenta el nom del difunt i la seva filiació.
L’epigrafia d’aquestes inscripcions ha estat estudiada pel
doctor Javier Velaza 2 i ha aportat dades molt interessants

3. Estela funerària ibèrica 1 amb una inscripció en lletres ibèriques. Fotografia: Albert Cartagena.

4. Estela funerària ibèrica 2 amb una inscripció en lletres ibèriques. Fotografia: Albert Cartagena.

per al coneixement de l’època final de la cultura ibèrica.
Com és ben sabut, la llengua ibèrica constitueix, encara
avui, un enigma força impenetrable, tot que els estudis continuats dels diversos investigadors han aconseguit, en molts
casos, proporcionar la comprensió gairebé total d’alguns
textos. Pel que fa a les dues esteles trobades últimament a
Badalona, segons J. Velaza, és interessant estudiar-les conjuntament, ja que una i l’altra estan estretament relacionades. La primera (fig. 3) presenta un nom de persona: MLBEBIUR, acompanyat de dos sufixos AR MI, que possiblement
corresponen a un datiu o a un genitiu. Per tant, la traducció
seria «Per a Mlbebiur» o bé «De Mlbebiur». Quant a la
segona estela (fig. 4), a més d’una decoració de cinc llances,
presenta una inscripció molt més complexa, amb un text

molt més llarg: BANTUIN-MI MLBEBIUR EBAN-EN,
que traduït voldria dir: «per a Bantuin, fill de Mlbebiur» o
bé «de Bantuin, fill de Mlbebiur». És evident la coincidència entre el nom del pare (Mlbebiur) d’aquesta última làpida, amb el del personatge difunt esmentat en la primera estela (Mlbebiur). Per tant, és molt probable que es tracti de la
mateixa persona i que les dues esteles trobades tapant la claveguera de la plaça de Font i Cussó, corresponguin una a la
tomba del pare i l’altra a la del seu fill.
L’interès, doncs, d’aquestes dues peces, és molt gran, ja que
per primera vegada es documenta la troballa de dues esteles funeràries ibèriques pertanyents a dos familiars. D’altra
banda, és tan important o més encara, el fet que s’evidencia
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un canvi en la formulació onomàstica ibèrica entre una i
altra inscripció. És a dir, mentre en una inscripció, la del
pare, aquest s’identifica simplement amb un nom únic, en
la segona, trobem també el nom del difunt, el fill, però amb
indicació específica de la seva filiació. Tot i que els epí grafs funeraris ibèrics indiquen ja una primera relació entre
el món indígena i el romà, aquesta manera d’utilitzar les
fórmules posant la filiació del difunt, indica que el personatge del fill mor en un moment en què els gustos i costums
romans estan ja plenament assimilats per part dels ibers els
quals, en aquests moments, els copien literalment en les
seves làpides.
Pel que fa a l’estela trobada fa anys a can Peixau i que es conserva al Museu (fig. 5), porta la inscripció d’un nom masculí:
AKANOS, que correspondria al nom de la persona enterrada,
sense cap més anotació, i es tractava, doncs, d’una de les formes epigràfiques sepulcrals més simples constituïda només
pel nom del difunt. Sí presenta, en canvi, una decoració variada a base d’una roseta de 6 fulles sobre un cercle rebaixat, un
creixent de lluna, una esvàstica i tres puntes de llança, tots
símbols característics de la cultura ibèrica.
La cronologia d’aquestes tres esteles de Badalona, segons el
doctor Velaza,3 correspon tant per les seves característiques físiques, com per les fórmules utilitzades en les inscripcions, a un
període que abraçaria des del 150 a.C. al 75 a.C., ja en plena
època romana.

5. Estela funerària ibèrica de can Peixau, decorada i amb una inscripció en
lletres ibèriques. Fotografia: Albert Cartagena.
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Quant a les decoracions que a vegades apareixen en les
esteles ibèriques, hem de destacar la presència d’un ele ment molt característic en aquestes peces: les llances. En el
cas de les tres esteles de Badalona, dues presenten aquest
tipus de decoració: una, la que porta la inscripció Akanos,

té representades tres llances, mentre l’estela que hem identificat com la del fill, està decorada amb cinc llances. En la
complexa simbologia ibèrica, les llances indiquen que es
tracta de la tomba d’un guerrer, i la seva presència ha estat
interpretada pels diferents autors que ho han investigat,
com un antic costum documentat per Aristòtil en la seva
obra Política, escrita en la segona meitat del segle IV a.C.,
en la qual diu: «Entre els ibers, poble bel·licós, s’aixequen
tants obeliscs al voltant de la tomba d’un home com ene mics hagi aniquilat». 4 Tot depèn de com s’interpreti la
paraula grega obeliskoi: si, com diu Schulten,5 aquest terme
vol dir llança, s’interpretaria que la representació de llances
en les esteles funeràries ibèriques, substitueix simbòlica ment les llances que en un altre temps es clavaven sobre la
tomba del mort i que representen l’heroïtzació del difunt. A
més, s’ha de tenir en compte que la llança és una arma que
el guerrer porta sempre a sobre i és menys noble que l’es pasa, i menys noble també que el casc o l’escut que asse guren la pervivència del guerrer. Però, en canvi, la llança,
sense tenir aquestes virtuts, és l’arma que té més pree minència tàctica i la principal en el camp de batalla. 6 De
tota manera, és evident que el nombre de llances que es troben representades en les esteles ibèriques que coneixem
(normalment 3, 4 o 5), no indica forçosament el nombre d’enemics morts, sinó que la quantitat aniria en funció de l’espai disponible per a la decoració de l’estela. A banda de les
llances, les esteles tenen altres decoracions, com les que
presenta l’estela de Badalona trobada a can Peixau, on hi ha
representats diferents símbols astrals que, tot i tenir una
influència romana, s’utilitzen molt en les decoracions ibèriques, com per exemple el creixent de lluna i la roseta de sis
pètals o disc radiat, que són pervivències d’una religiositat
indígena, de caire rural, que venera la natura i els astres com
el sol i la lluna.7

Un cop analitzades les característiques principals de les esteles
funeràries ibèriques de Badalona, és important conèixer una
mica els rituals funeraris que es practicaven en l’àmbit de la
cultura ibèrica en general i del context i les circumstàncies en
què aquestes peces varen ser concebudes i utilitzades. En primer lloc hem de pensar que, des de les èpoques més remotes,
l’home ha volgut individualitzar i senyalitzar d’alguna manera
les tombes dels morts, seguint diversos i variats costums.
Aquestes expressions funeràries reflecteixen la diversitat i la
jerarquització social d’un poble i és evident que estan relacionades amb la societat que les genera, sobretot amb l’aristocràcia, que sol expressar la seva posició privilegiada a través de
les sepultures i dels aixovars. Les tombes i els aixovars funeraris són dos dels elements que més informació proporcionen
respecte als canvis significatius que es produeixen en el món
dels vius, i són una traducció de l’estatus del difunt.
De tota manera, el més important és assenyalar que la gent que
integrava un poblat ibèric no sempre era enterrada de la mateixa manera, i que sovint simplement no s’enterrava. Per tant, les
necròpolis ibèriques eren les àrees d’enterrament d’una part
molt petita de la població, mentre que la gran majoria era incinerada i les seves restes es dipositaven col·lectivament en els
podrimeners. D’aquesta manera, la diversitat i l’envergadura
dels enterraments poden ser un indicador, també, de la diversitat social i és un dels elements que més serveix per conèixer
l’estructura d’una societat, en aquest cas la ibèrica.
El ritual de l’enterrament començava amb l’exposició del difunt
per tal que la gent del poblat pogués retre-li homenatge. Posteriorment, era traslladat sobre un carro fins a la necròpolis del
poblat, que solia estar situada a prop, moltes vegades en el
mateix turó, i sempre fora del recinte emmurallat. El mort era
acompanyat d’un seguici de familiars i ploramorts que forma11

implicava la destrucció i l’enterrament en la mateixa tomba, de
la vaixella que s’havia utilitzat. També s’hi acompanyava l’aixovar, que constava generalment d’alguns objectes personals
del difunt, o vinculats a l'activitat que havia desenvolupat en
vida. Així, podia haver-hi peces de vestir, ornaments, com fermalls de cinturó, arracades, denes de collaret, botons, o també
armes, instruments agrícoles, peses de teler, útils d’orfebreria, o
joguines quan el difunt era un infant. Normalment, només es
dipositava una incineració per tomba, però en alguns casos
poden ser dues i rarament més de dues.
Entre els ibers la incineració dels difunts era totalment
generalitzada, però també és cert que, a causa de l’amplitud
del territori que varen ocupar, la representació física de les
sepultures va ser molt diversa segons la situació geogràfica, fruit de les característiques específiques de cada grup.
Així, la zona del llevant i sud de la península ibèrica, es
caracteritza per les necròpolis extenses, amb una important

5. Reconstrucció d’un ustrinum o espai on es feia la cremació. Fotografia:
Montse Comas.

ven processó amb planys de dolor. El ritual funerari entre els
ibers, respecte al tractament del cadàver, era la cremació.
Només els nadons, o nens de molt poca edat eren inhumats i
enterrats sota mateix del sòl de les cases. Així, doncs, el cadàver
era col·locat sobre una pira de llenya i es procedia a la seva cremació (fig. 6). Un cop acabada, les restes dels ossos que no s’havien consumit eren rentats curosament i posats en una urna, que
també podia ser una àmfora, que es dipositava a l’interior del
forat que s’havia obert a terra (fig. 7). Mentre durava tot aquest
procés se solia celebrar un banquet funerari que, un cop acabat,
12

6. Reconstrucció d’una fossa funerària amb l’aixovar i la urna amb les cendres. Fotografia: Montse Comas.

de la Laietània, la Catalunya actual, es coneixen molt
poques necròpolis d’època ibèrica, ja que no s’han localitzat els cementiris corresponents als poblats identificats.
Sembla, però, que les expressions funeràries en aquesta
zona varen ser molt més senzilles i austeres i amb escasses
estructures de tipus funerari, ja que els pocs vestigis que
s’han trobat són enterraments en fosses excavades a terra,
com és el cas de la necròpolis del turó dels Dos Pins, descoberta a Cabrera de Mar, 8 on després, per tal d’assenyalar
el lloc de l’enterrament, el marcaven amb un túmul fet de
terra i pedres. Sovint hi col·locaven a sobre una estela que
podia portar un epígraf amb lletres ibèriques amb el nom
del difunt i que a vegades portava també una decoració. El
costum de gravar en les esteles una inscripció amb el nom
del mort, no és més que una manera de fer perdurar la seva
memòria entre els vius i alhora serveix també per identificar el personatge, per realçar el seu prestigi social i el clan
familiar a què pertanyia.

8. Monument funerari turriforme de Pozo Moro (Albacete). Fotografia
extreta de Los íberos

monumentalitat de les tombes i mausoleus de tipus turriforme (fig. 8), moltes vegades decorats amb relleus i escultures exentes, o pilars-esteles, i amb una gran riquesa dels
aixovars que acompanyaven els difunts. En canvi, a la zona

Per concloure hem de dir que, a banda de les tres esteles trobades a Badalona, es coneixen cinc esteles més amb inscripció ibèrica a la resta de Catalunya. Són les esteles que s’han
trobat a Guissona, Civit (Tarragona), Santa Perpètua de
Mogoda, Vic i una altra a Barcelona desapareguda en l’actualitat (fig. 9). El fet, doncs, que aquest tipus d’esteles amb
epigrafia ibèrica no sigui gaire nombrós a Catalunya, comporta que la troballa d’aquests dos nous exemplars descoberts alhora en les excavacions de la plaça de Font i Cussó,
juntament amb l’estela ibèrica ja coneguda, sigui encara
molt més espectacular. El seu estudi serà fonamental per tal
d’ampliar el coneixement de les relacions que es varen establir entre les élites indígenes ibèriques i la societat romana i
ajudarà a comprendre cada cop més el complex fenomen de
la romanització.
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9. Esteles funeràries de Catalunya. 1: Barcelona; 2: Guissona; 3: Santa Perpètua; 4: Civit; 5: Vic. Dibuix 1 extret de Bofarull. Història de Catalunya.
Fotografies 2 i 4: Esther Gurri. Fotografia 5: Museu Episcopal de Vic.

Notes:
1. CUYÀS, J.M. Història de Badalona, vol. III, Badalona, 1977, p. 60-62.
2. COMAS, M.; PADRÓS, P.; VELAZA, J. «Dos nuevas estelas ibéricas de
Badalona», Palaeohispanica, Zaragoza (en premsa), 2001.
3. Idem.

6. QUESADA, F. «Lanzas hincadas, Aristóteles y las estelas del Bajo Aragón». Actas del Congreso Internacional de Estelas Funerarias, 1993.
Soria, p. 361-369.
7. PREVOSTI, M. «El mons Iovis de Mela i el culte solar de Montigalà dins
el panorama religiós de l’àrea iberoromana catalana». Fonaments 9. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1996, p. 101-103.

4. Polibi. VII, 2, 11; 1324b, trad. García Valdés.
5. SCHULTEN, A. «Las fuentes desde el 500 a.C. hasta César», FHA IV,
Barcelona, 1925, p. 216.
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8. GARCÍA, J. «La necrópolis layetana del Turó dels Dos Pins (Cabrera de
Mar)». Las Necrópolis varia 1, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid,
p. 109-144.

LA CIUTAT I LA MEMÒRIA
EL TEATRE ROMÀ DE BAETULO
PEPITA PADRÓS I MARTÍ, LLUÍS B. MORANTA JAUME

s

ón nombroses les fundacions romanes que encara
perviuen com a ciutats en l’actualitat, les traces de les quals han
persistit sovint en la topografia moderna, mantingudes en el reaprofitament de fonaments, en la pervivència del parcel·lari inicial, en la continuïtat del traçat de les vies, etc. Aquest fenomen,
anomenat en urbanística «la llei de la permanència del plànol»
permet detectar en els parcel·laris de les ciutats, trets que tenen
el seu origen en estructures i actuacions anteriors.
Els plànols cadastrals són, per tant, una important font d’informació sobre antics monuments implantats en els teixits
urbans, ja que les anomalies formals sovint tenen relació com
hem dit, amb fets urbans anteriors, amb la pervivència de la
planta de grans edificis en el teixit parcel·lari de la ciutat.
En el cas de Badalona, i basant-nos en l’observació de la
topografia actual, es va plantejar fa anys la possible presència d’un edifici públic, del tipus d’un petit teatre, en la zona
de confluència dels actuals carrers de les Eres i de la Costa,
que correspon a l’extrem sud-oest d’un desnivell topogràfic
sobtat amb una inflexió cap al sud. Aquest desnivell hauria
servit per assentar-hi la cavea semicircular de l’edifici. Els
vestigis per fonamentar aquesta deducció eren «indirectes i
febles, però no descartables» i així es va publicar.1 Posteriorment, en la revisió de la hipòtesi de distribució urbanística de
la ciutat es va plantejar la perduració de diversos elements de
la ciutat romana, entre ells una estructura detectada mit jançant el plànol topogràfic actual del casc antic, concreta-

1. Hipòtesi de la distribució urbanística de Baetulo amb la situació del teatre.
Dibuix: A. Fonollà.
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ment un conjunt d’edificacions que seguien una forma curvilínia que indicaria la preexistència d’una estructura d’aquestes característiques, es creia que d’època romana, en una
zona propera al fòrum de la ciutat. La hipòtesi plantejava que
aquesta empremta documentaria segurament una construcció, potser de tipus públic, en forma d’hemicicle, i va quedar
reflectida en el plànol de distribució urbanística de Baetulo
(fig. 1), on se situà dins una insula de la ciutat.2
El 1999 vàrem reiniciar la investigació, prenent com a punt
de partida l’anàlisi detallada del plànol cadastral escala
1:500 del casc antic, l’actual barri del Dalt de la Vila, en el
subsòl del qual es troba la ciutat romana de Baetulo. Efectivament, observant el parcel·lari, es veia clarament una zona
on les edificacions actuals presenten una forma semicircular, limitada per una línia recta, forma que no encaixava amb
l’orientació de la trama urbana actual d’aquesta zona.
Aquesta forma semicircular estava situada a l’entorn del
carreró de Sant Antoni, concretament el semicercle quedava
definit pels murs de separació de les cases que obren al
carreró i les cases que obren al carrer de les Eres, i el seu
tancament quedava limitat pel mur de separació de les cases
números 6, 8 i 10 que obren a la plaça de la Constitució (fig.
2). La hipòtesi plantejada era que les noves edificacions
estaven marcant la fossilització d’una construcció anterior,
sens dubte romana, sobre la qual s’haurien assentat les
noves construccions, parets de cases, d’horts, etc., que
seguirien perfectament la forma semicircular anterior.
A partir d’aquí, ens vàrem plantejar quina classe d’edifici
públic responia a una tipologia de construcció semicircular.
Evidentement, un dels primers edificis en què ens fixàrem va
ser un teatre, ja que la seva forma singular explica el fet que
siguin més fàcilment detectables en una pla parcel·lari.
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2. Parcel·lari de la zona de Dalt de la Vila, on s’aprecia la forma semicircular
que va originar la investigació sobre l’existència d’un teatre romà a Badalona.

COM EREN ELS TEATRES ROMANS?
Els edificis teatrals romans seguien el model dels teatres
grecs, tot i que amb algunes modificacions, necessàries per
adaptar-los als nous aspectes escènics: per exemple, en les
obres de teatre romà no hi havia cor, a diferència del món
grec, en què aquest element era imprescindible, i per tant, el
lloc d’ubicació del cor, l’anomenada orchestra, podia ser un
espai més petit. Els espais fonamentals d’un teatre romà eren
la grada o cavea, l’orchestra i l’escena (fig. 3).

cions. Una altra manera d’accedir-hi era per l’interior, mitjançant passadissos subterranis que donaven a la cavea a través d’uns accessos anomenats vomitoria.

1

3
2

3. Planta d’un teatre romà. 1: cavea, 2: orchestra, 3: scaena. Extret de P.
Gros. L’architecture romaine.

La cavea, que tenia forma d’hemicicle, era la graderia on
seien els espectadors i estava limitada per un mur semicircular. En la part alta sovint hi havia un pòrtic de circulació, utilitzat per buidar l’edifici i per passejar durant els entreactes.
Es podia accedir a la cavea de dues maneres: l’accés més senzill era per dalt, on s’arribava per unes escales adossades al
mur semicircular de tancament, i des d’allà, es baixava per les
escales de les grades, de forma radial, que la dividien en sec-

Si bé en un primer moment no hi havia llocs reservats, ben
aviat es van reservar les primeres grades per als senadors,
després per als cavallers, i la resta l’ocupava el poble. La part
més alta de la graderia s’anomenava pullarium, galliner com
actualment, i en principi estava reservada a les dones. L’alçada de la graderia estava estudiada perquè tingués una bona
recepció de la veu, que arribava perfectament fins a la grada
més alta. A la part més alta dels murs de la graderia hi havia
uns pivots que sostenien una vela o umbraculum per protegir
tot el teatre del sol. Estendre-la era força complicat, per la
qual cosa tan sols s’utilitzava algunes vegades i sempre que
no fes gaire vent.
Un altre espai del teatre que ja hem mencionat és l’orchestra,
que quedava separada de la cavea per un mur. Constava de
dues parts: al llarg del mur esmentat hi havia tres o quatre
grades que estaven reservades als notables de la ciutat. Entre
aquestes grades i l’escena hi havia l’ orchestra pròpiament
dita, que era un espai semicircular sense cap utilitat pràctica.
S’hi accedia per dues grans entrades laterals.
Finalment, l’altre element fonamental en el teatre era l’escena, espai rectangular, elevat, separat de l’orchestra per un
petit mur, el pulpitum. A continuació hi havia la fossa del
teló, en la qual, a l’inici de la representació, s’enfonsaven
els pals que l’aguantaven, ja que, a diferència del que passa
en els teatres actuals, el teló baixava i quedava amagat a
terra. Entre aquesta fossa i el mur de tancament de l’escena,
hi havia l’escena pròpiament dita o proscaenium, una plataforma ampla de fusta sostinguda per pals recolzats en blocs
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de pedra. El mur de fons s’anomenava frons scaenae i sovint
no era rectilini, sinó que tenia entrants i sortints, amb portes,
generalment tres. Era com un decorat permanent, amb
columnes, estàtues, etc. que solien representar un palau o un
edifici profusament decorat.
L’escena tenia tres accessos frontals i dos laterals: una porta
central o valva regia per on els actors sortien i entraven de la
casa, altres dues a cada costat anomenades hospitalia, per on
se suposava que els actors anaven o venien de la ciutat, i
altres dues més llunyanes, les itinera versurarum, que representaven l’anar o venir del camp i de l’estranger. Darrere el
fons de l’escena hi havia l’espai on els actors es preparaven i
des d’on sortien o entraven en retirar-se. L’escena es podia
canviar mitjançant cortinatges.
ELEMENTS RELACIONATS AMB LA POSSIBLE
EXISTÈNCIA D’UN TEATRE A BAETULO
A més de l’estudi del parcel·lari, a l’hora de plantejar la hipòtesi de l’existència d’un teatre romà a Badalona, es van analitzar molts altres temes. Alguns eren de difícil interpretació
analitzats de manera individual, però en relacionar-los entre
si, i especialment en posar-los en el context d’un teatre, van
permetre donar més força a la hipòtesi sobre la qual treballàvem. Els comentarem breument a continuació:
Els sondeigs fets per Cuyàs l’any 1947 a la plaça del final
del carrer de les Eres
Arran de les obres d’urbanització de la placeta del final del
carrer de les Eres, que connecta amb el carrer de la Costa,
Cuyàs aprofità per realitzar diverses prospeccions arqueològiques, que donaren com a resultat l’aparició de nombrosos
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fragments de marbres: «referent al carrer de les Eres... a la
placeta del final del carrer... en desaparèixer l’antiga escala
d’accés se’n construí una altra... a 1,80 m. de fondària constatàrem un veritable llit de fragments de peces de marbre de
tota mida, forma i color, a usar per a làpides i arquitraus... en
un espai comprés entre 1,80 i 2 m. de fondària per un metre
d’amplària, recollírem tres cabassos de marbre fragmentats».3
Cuyàs interpretà la gran quantitat de marbres, com a pertanyents
al taller d’un marbrista, que devia treballar en aquesta zona de
la ciutat. Creiem que la interpretació ha d’anar en la línia que els
aplacats de marbre formarien part de la decoració arquitectònica d’un edifici públic situat en aquella zona: el teatre?
Les excavacions realitzades als anys cinquanta per Cuyàs
a cal Grill
A mitjan anys cinquanta, s’enderrocà la casa coneguda per cal
Grill, situada a la cantonada del carrer de Barcelona amb el
carrer de les Eres, en l’espai ocupat actualment pel jardí de la
casa núm. 3 del carrer de Barcelona. Cal Grill tenia com a
paret mitgera amb el carreró de Sant Antoni, el mur semicircular objecte d’estudi en aquest treball com a pervivència
d’una estructura romana, en concret d’un teatre.
Aprofitant les obres d’enderroc de cal Grill, Cuyàs hi realitzà
diverses rases de prospecció, que donaren com a resultat l’aparició de nombroses estructures romanes. Entre elles, és
important citar l’aparició de diversos murs que feien 1,25 m
d’amplada. Cuyàs interpretà que havia localitzat el sector oest
de la muralla fundacional.4
Creiem que els murs documentats per Cuyàs s’han de relacionar
amb l’existència en aquesta zona d’un edifici públic: el teatre?

La intervenció arqueològica al solar núm. 10 de la plaça de
la Constitució els anys 1998-99. El bloc d’opus caementicium
En el solar núm. 10 de la plaça de la Constitució, es van realitzar excavacions arqueològiques a finals del 1998 i inicis
del 1999.5 En el sector oest del solar, a tocar la plaça de la
Constitució i la paret mitgera de la casa núm. 12 de la plaça,
va aparèixer un tram de 6,60 m d’una claveguera pertanyent
a un cardo de la ciutat –carrer orientat nord/sud, muntanya/mar–, de la qual s’havia trobat ja un tram en les exca vacions que el 1983 es van realitzar a la mateixa plaça. 6
També es va poder documentar part del paviment d’aquest
cardo, molt malmès.
A l’est del carrer, i amb façana a ell, es va documentar una
estructura de grans dimensions, de la qual tan sols es conservava el paviment i la fonamentació (fig. 4). Aquesta fona -

mentació, feta en opus caementicium (el que avui en dia anomenaríem formigó), fa 7 m de llargada per 6 m d’amplada, té una fondària d’1,50 m, i està 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 –fragments de ceràmica barrejats amb morter de
calç i sorra– que té a sobre una preparació amb crustae, és a
dir, 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 m més baix, es conserven les empremtes dels
blocs de pedra que formarien els seus murs. En la façana
oest, que com hem dit obriria al carrer, es conserva l’em premta de quatre filades de blocs, excepte en la part central,
que està trencada per construccions modernes. Les empremtes dels murs nord, sud i est indiquen que aquests murs tindrien l’amplada d’un sol bloc de pedra.
La grandiositat d’aquesta fonamentació –42 m2 en planta amb
una fondària d’1,50 m– ens indica que devia de sustentar una
construcció molt potent, de grans dimensions. Com hem dit, i
d’acord amb les empremtes documentades, els murs d’aquesta construcció estarien fets amb grans blocs de pedra regulars,
ben tallats.
Desconeixem quina funcionalitat tenia aquesta edificació,
però indubtablement es tracta d’un monument públic, que
s’hauria de posar en relació amb un espai públic tipus plaça,
i en aquest sentit, hem de pensar que generalment, darrere el
mur de tancament de l’escena del teatre, hi ha un espai públic,
sovint porticat, amb elements com fonts, petits temples, etc.,
on el públic passejava durant els entreactes.

4. Estructura romana apareguda el 1999 al núm. 10 de la plaça de la Constitució. Fotografia: P. Padrós.

Un altre element documentat en aquesta excavació va ser un
gran bloc d’opus caementicium caigut sobre el cardo que, sens
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Un document del segle XIII en què es parla del terme
«Antigor»
En un document del 1298 es parla d’unes cases situades a la
Sagrera, en el lloc anomenat «Antigor». Aquest topònim designa habitualment llocs on són perceptibles restes arqueològi ques. Segons Rosàs, hem de creure en el possible aprofitament
de l’estructura urbanística heretada de l’època romana.7

5. Bloc d’opus caementicium romà (el que avui en dia anomenaríem formigó, aparegut a la plaça de la Constitució, núm. 10, sens dubte procedent
de l’enderroc del teatre. Fotografia: P. Padrós.

dubte, procedia de l’enderrocament del mur de l’edifici situat a
l’oest del carrer (fig. 5). Aquest mur, com ja hem mencionat,
podria correspondre al tancament de l’escena del teatre?
Els elements arquitectònics reutilitzats en els murs del
carrer de la Costa
El carrer de les Eres connecta el carrer de Barcelona amb el
carrer de la Costa i en aquest darrer punt, la diferència de
cotes entre ambdues vies és de més de 3,40 m que se salven
mitjançant una escala. Tant els murs de contenció de la placeta que es forma al final del carrer de les Eres, com els murs
de la pròpia escala, estan construïts amb pedres, entre les
quals, s’observen diversos elements motllurats i fins i tot
esculpits, que evidentment són peces reaprofitades, provi nents sens dubte d’un edifici públic: el teatre?
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En aquest cas, pensem que el document està reflectint l’e xistència d’unes estructures romanes, que en aquell moment
–segle XIII– encara eren visibles. En aquest sentit, pensem
que es devia tractar d’estructures d’una certa envergadura, per
resistir dempeus i, per tant, molt possiblement pertanyents a
un edifici de dimensions considerables: el teatre?
PRIMERA ANÀLISI DEL PARCEL·LARI I POSSIBLE
UBICACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS DEL TEATRE DE BAETULO
Partint, doncs, de la base de la possible existència d’un teatre
romà a Badalona, vàrem iniciar l’estudi prenent com a hipòtesi de treball el fet que la paret semicircular detectada en el
parcel·lari, fos realment un dels elements d’un teatre romà, en
concret el mur de tancament de la cavea. Això ens portà
directament a plantejar la possible permanència d’altres elements fòssils, amagats dins el traçat parcel·lari actual, que
poguessin servir per avalar aquesta hipòtesi i localitzar, efectivament, el teatre. L’àmbit inicial de treball queda definit
sobre el parcel·lari actual amb color gris en la figura 6.
Si examinem aquesta zona en clau de positiu/negatiu per facilitar-ne la comprensió, és a dir, amb les construccions en color
gris destacant sobre els espais lliures, vials, places o jardins,

6. Zona compresa entre el carrer de les Eres, la plaça de la Constitució i el
carrer de la Costa. En trama, l’espai objecte d’estudi. Dibuix: L. Moranta.

7. La mateixa zona amb els carrers, les places, els jardins i els espais lliures sense trama. Dibuix: L. Moranta.

en blanc (fig. 7), podem veure que es dóna una penetració viària des de la plaça de la Constitució –el carreró de Sant Antoni– que ens du cap al centre de la zona a investigar. També
podem localitzar una franja sense edificar que, des d’aquest
centre surt en direcció al carrer de la Costa i que té les característiques d’un passadís, al qual donen l’esquena diverses
edificacions i patis.

teatres romans seguien unes instruccions de projecte molt
concretes, i que les parts que el formaven estaven perfectament interrelacionades i proporcionades, per la qual cosa és
possible perfilar una forma bastant aproximada de l’edifici
original a partir dels elements coneguts, amb l’ajut de la comparació amb altres teatres ja investigats. També es pot incrementar la informació mitjançant la localització in situ de nous
elements estructurals aplicant els diagrames de disseny explicats en els capítols VI, VII i VIII del Llibre V, que ens assenyalen quins serien els emplaçaments dels accessos a la

Gràcies al tractat De Architectura de l’arquitecte Vitruvi, i
concretament al seu Llibre V, capítols III al IX, sabem que els
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cavea, dels portals de la scaena, les instruccions per determinar la longitud de l’escenari o proscaenium, etc.8
La primera aproximació als elements arquitectònics s’ha assenyalat en la figura del teatre que apareix superposada al parcel·lari (fig. 8), del qual hem eliminat els elements innecessaris. Inicialment podem considerar que la cavea quedaria tancada pel costat exterior mitjançant la paret semicircular, que apareix dibuixada en negre a la zona que és visible exteriorment
des del carreró de Sant Antoni i des del jardí de la casa número 3 del carrer de Barcelona. Aquesta curvatura, prolongada
seguint les parets de tancament posterior de diverses parcel·les
del carrer de les Eres, ens donava suficient informació gràfica
com per poder trobar-ne el centre geomètric, que serà alhora el
centre definidor de la circumferència de l’orchestra.
D’altra banda, interessa poder definir l’altre límit o tanca ment del teatre, a la zona de la scaena. Coneixem, com hem
explicat en l’apartat anterior, l’existència d’un carrer romà
situat al darrere d’una de les alineacions del parcel·lari. Està
identificat per les restes d’una claveguera i part del paviment
i definida la seva amplada de 5 m, per la troballa dels fonaments d’una construcció, una plataforma de 6 x 7 m que defineix una línia de façana. Aquests elements, juntament amb el
gran bloc d’opus caementicium que va aparèixer a la mateixa excavació, peça aparentment procedent de l’enderroca ment de l’edifici, s’han dibuixat a la figura 9. Això permet
definir inicialment aquesta paret mitgera com el límit posterior de l’edifici de la scaena.
Aquest conjunt de línies ens possibilità tancar un primer perímetre de treball, i ens revelà la presència de dues figures cúbiques, situades als extrems de l’edifici de la scaena, que
podrien constituir dos rastres fòssils de les parascaenia o
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aules laterals. En aquests dos punts es dóna la coincidència
que actualment es mantenen, a l’exterior del perímetre de treball, dos espais públics amplis: la plaça de la Constitució i la
placeta del final del carrer de les Eres, possible permanència
dels espais urbans exteriors destinats a donar amplitud a les
zones properes als accessos o aditus. En aquest cas, el carreró de Sant Antoni seria la permanència d’un aditus d’entrada.
Finalment, i com ja s’ha mencionat en paràgrafs anteriors, es
va detectar sobre el parcel·lari, una franja sense edificar a la
qual donen esquena una sèrie d’edificis, d’uns 80 cm d’amplada, que en la figura 8 es va dibuixar, situada en l’eix principal de simetria del teatre, fet que ens permet plantejar que
es tracti de la permanència d’una canalització d’aigües pluvials, ja que el seu emplaçament i l’amplada coincideixen
perfectament amb els traçats de conduccions semblants existents a Sagunt9 i a Tarraco,10 per evacuar a través de l’orchestra les aigües de la cavea.
El pas següent consistí a intentar definir elements interiors
del teatre, en funció de les proporcions del tractat de Vitruvi per als diferents elements. Podem dibuixar un conjunt
d’orchestra i frons scaenae, aplicant el criteri que el frons
scaenae sigui tangent a la circumferència que defineix l’orchestra, utilitzant el mateix esquema de nombrosos teatres
de la Hispània romana: Cartagena, Sagunt, Pollentia, Màlaga, Regina... els quals no segueixen estrictament els criteris
definits per Vitruvi.11
Teòricament, el mur del frons scaenae hauria de coincidir amb
la base del triangle central inscrit dins la circumferència de
l’orchestra (diagrama romà), en lloc de ser tangent a ella (diagrama grec). Aquesta irregularitat es produeix sovint en els
teatres de diàmetre d’orchestra inferior a 20 m perquè si

la cavea, que perd la seva figura semicircular, amb una notable
reducció de localitats.12
En el cas de Badalona, podem parlar inicialment d’un teatre
petit, i definir una orchestra amb un radi de 5 m i un frons scaenae tangent a la circumferència (fig. 8 i 9). Podem també suposar unes parascaenia o aules laterals de 5,5 m per 5 m, i repartir l’escenari i l’edifici de la scaena en dues bandes de 3 i 2,5
m respectivament. El radi de la cavea seria de 16 m i la longitud de l’escenari o proscaenium seria d’uns 24 m.

8. Primera aproximació a la figura del teatre romà de Baetulo. Dibuix: L.
Moranta.

situéssim el frons scaenae segons el diagrama romà de Vitruvi
quedaria un espai per a proscaenium i aditus massa estret, i en
aquest cas la solució adient és fer retrocedir el frons scaenae
per tenir més espai útil, seguint el criteri dels teatres grecs,
necessitats de més orchestra per poder ubicar els cors que
actuaven juntament amb els actors. Per exemple, si el radi de
l’orchestra és de 8 m, la distància geomètrica des del seu centre a la base del triangle és de 4 m i aquest espai és insuficient
per situar l’amplada del proscaenium i els passadissos d’entrada o aditus. Una solució excepcional es produeix al teatre de
Segóbriga, el qual manté l’emplaçament romà del frons scaenae situat a la base del triangle, i resol la manca d’espai reduint

9. Relació del teatre amb les restes de la plaça de la Constitució, núm. 10.
Dibuix: L. Moranta.
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Aquesta proposta, ens portà a plantejar una pregunta important:
quina era la cabuda d’un teatre amb aquestes proporcions?
Si tenim una cavea en forma de corona semicircular, amb un
radi mínim de 5 m i un màxim de 16, i seguim les instruc cions de Vitruvi 13 donant a cada grada una amplada de 2,5
peus (0,74 m), podem considerar un total de 15 grades –3 de
senatorials i 12 de públic– i calcular el nombre de places
aplicant l’expressió:
N = π x r x 2 (si tenim un espectador cada 0,5 m)
π = 3,1416
r = radi a l’inici de la grada
2 = nombre d’espectadors per metre lineal de grada
Així, la primera grada tindria 31 espectadors i l’última uns 101,
amb un increment de 5 espectadors per grada. Si comparem
amb altres teatres, a partir de les tres primeres grades senatorials
hem de descomptar les places ocupades per un praecinctio o
passadís de circulació i per les escales de la cavea, que en aquest
cas, i d’acord amb les dimensions, creiem que serien tres.
Podem determinar una expressió per calcular fàcilment la
cabuda global d’un teatre sense tenir en compte ni el praecinctio ni les escales. Coneguda la cabuda de la primera filera (C1) i de la darrera (Cn), i el nombre de fileres (n), i considerant 2 espectadors per metre lineal, com que es tracta
d’una progressió aritmètica amb un increment de 5 espectadors per grada a causa de l’increment de radi de 0,74 m entre
grada i grada, tindrem:
Suma = (C1 + Cn) x n/2
En el nostre cas, C1 = 31; Cn = 101; n = 15; S= 990 espectadors
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Si descomptem els espectadors de la quarta fila –46 perso nes– per la possible existència d’un praecinctio o passadís,
podem estimar una capacitat de 944 espectadors. I si deduïm
els espectadors ubicats als espais destinats a les tres escales
que dividirien la grada en quatre sectors o cunei (3x11x2= 66
espectadors) queden 878 places. El total de places a 0,5
m/plaça seria, per tant, aproximadament, de 878, i si establim
que a 0,4 m/plaça surten 2,5 espectadors per metre lineal de
grada, en el cas que seguessin més estrets hi cabrien 1.100
persones, fent una senzilla regla de tres.
Observem que el nombre final de grades que resulten amb
aquest model d’orchestra i cavea és de catorze, coincidit amb el
nombre de grades que la llei Roscia atribuïa al conjunt d’autoritats, patricis i cavallers, restant les grades superiors per al poble.
Això ens féu reflexionar per primera vegada sobre la possible
existència de més grades més enllà del mur semicircular.
FORMA DEL TEATRE EN RELACIÓ AMB ALTRES
MODELS
Els estudis realitzats sobre el possible teatre de Badalona ens
mostraven una certa coincidència amb les proporcions del teatre de Pollentia, ciutat romana situada prop d’Alcúdia, a Mallorca. Per tal de comprovar-ho, vàrem situar la planta del teatre de
Pollentia sobre el parcel·lari de Badalona, i efectivament, s’observaren nombroses coincidències formals: el límit de les grades
excavades sobre la roca de Pollentia coincideix amb la paret
semicircular i l’escenari és molt semblant. A Pollentia hi ha una
corona de forats excavats a la roca que revelen la possible
existència d’un pòrtic o grades de fusta que ampliava la cavea.
Això ens tornà a plantejar la possibilitat que a Badalona hi
hagués, elements exteriors a la paret semicircular, dels quals
podrien ser testimoni els murs de les cases adossades a la seva

part externa, al carrer de les Eres o al número 3 del carrer de
Barcelona i perpendiculars a la paret.
D’acord amb els diversos elements que indicaven la possibilitat d’una cavea més ampla, i atesa l’oportunitat de fer cales
a la zona exterior de la paret semicircular, es decidí buscar en
quins llocs hi havia més possibilitats de localitzar elements
arquitectònics. Per aquest motiu, es varen aplicar els diagrames de Vitruvi amb el convenciment que en aquells punts
separats més de 16 m del centre de l’hipotètic teatre, la possibilitat de trobar murs de vomitoria o murs de sosteniment de
la part superior de la cavea, si existia, era molt gran.

accessos per donar entrada al públic i especialment per facilitar
la sortida ràpida. Vitruvi expressa explícitament en el Cap. VII,
24 que cada arquitecte pot ajustar determinades coses del teatre
en funció de si el teatre és gran o és petit. Tal com indica al Cap.
VI, 21, si el teatre és gran, a partir del primer corredor o praecinctio es poden situar escales intermitges. Però si el teatre és
petit, potser tantes escales poden ser perjudicials, perquè eliminen localitats de cada grada.

Quedaria un tema per explicar en relació a Vitruvi i és el del
nombre de cunei o divisions de la cavea. El primer predimensionat de l’hipotètic teatre es realitzà pensant en l’e xistència de 4 cunei, ja que en general la majoria de teatres
tenen unes dimensions que permeten resoldre l’accés dels
espectadors a la cavea mitjançant l’ús de tres escales, una
central i dues a 45º. Vitruvi explica que els teatres romans han
de tenir 6 cunei, resultat d’aplicar un esquema de quatre triangles inscrits dins la circumferència de l’orchestra.14

Si els teatres tenen un radi total de fins a 30 m es resolen generalment amb 4 cunei: Pollentia (16 m), Màlaga (30 m), Regina (26 m). Si tenen un radi total d’uns 40 m, com Mèrida (41
m) o Saragossa (45 m), comencen a utilitzar 6 cunei. Per tant,
els grans teatres amb 7 escales evacuen la mateixa proporció
d’espectadors que els teatres mitjans amb només 5 escales i
que els més petits tan sols amb 3 (una mitjana de 33-36-32
espectadors/escala). Si tenen escales intermitges, els teatres
grans amb 13 escales, els mitjans amb 9, i els petits amb sols 3,
tenen una relació equivalent (17-19-18 espectadors/escala).
Això explica el perquè i com pot variar el nombre d’escales
segons la grandària de la cavea: a més grandària, més cunei,
més escales, però la mateixa densitat d’evacuació.

Però hi ha un gran nombre de teatres que incompleixen
aquesta regla i tan sols tenen quatre cunei. És interessant analitzar diversos teatres romans per comprovar el perquè del
nombre de cunei. Tenen quatre cunei Cartagena, Màlaga,
Tarraco, Regina i Pollentia i en tenen sis Mèrida i Saragossa.
Segons determinats dibuixos, Sagunt tindria quatre cunei
principals i dos de laterals molt estrets.

Els teatres grans, per tant, es regularien en general per un diagrama de Vitruvi perfecte, de 4 triangles, sis cunei i frons scaenae tangent a la base del triangle. Els menors semblen utilitzar
un diagrama que no és de 4 triangles, possiblement el diagrama
de Sear15 o una variant de tres triangles utilitzada per analitzar
el teatre de Pollentia i la seva aplicació a una possible estructura teatral a Palma de Mallorca.16

L’explicació és conseqüència directa de la grandària de l’edifici. De la mateixa manera que l’emplaçament del frons scaenae
varia si el teatre és petit, si la cavea és petita no fan falta tants

Per tant, si suposem que el teatre de Badalona té una part de
la cavea més enllà de la paret semicircular, en funció de la
forma actual del parcel·lari podem pensar que arribaria fins
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als carrers de les Eres i Barcelona, i això representaria un
radi total de 26 m, és a dir, inferior a 30 m i per tant coincidint amb teatres de 4 cunei.
CAP A UNA PRIMERA COMPROVACIÓ DE LA HIPÒTESI: LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL
CARRER DE LES ERES
El juny del 2000, i paral·lelament a l’estudi del parcel·lari que
anàvem desenvolupant, vàrem poder realitzar una intervenció
arqueològica en unes cases del carrer de les Eres, que s’adossaven per l’exterior al mur semicircular, origen de tot l’estudi. En efecte, el propietari de les cases 13, 13 bis i 15 del
carrer de les Eres sol·licità al Museu la realització de sondeigs
arqueològics per tal de determinar l’existència de restes
romanes i les condicions necessàries per poder realitzar la
construcció d’una sèrie d’habitatges unifamiliars en aquesta
zona del barri del Dalt de la Vila.17
L’anàlisi exhaustiva del parcel·lari va permetre plantejar una
intervenció arqueològica molt concreta, centrada a l’interior de
l’edifici 13 i al pati del número 3 del carrer de Barcelona, part
del qual també havia de ser objecte d’edificació. Com que era
possible que hi hagués altres punts d’interès a l’edifici 15 del
carrer de les Eres, es va considerar important fer dins aquest
edifici una cala coincidint amb el punt intermig de l’arc a 45º
(o de l’arc a 40º, quasi coincidents), amb la confiança que la
regularitat geomètrica romana en relació al repartiment de
murs radials donaria peu a trobar-ne algun. El treball in situ va
avalar aquest criteri de selecció i es van poder documentar
estructures a totes les cales realitzades. Les tres cales es varen
practicar adossades per l’exterior al mur semicircular existent,
i les dimensions dels sondeigs realitzats en les cases 13 i 15 van
estar condicionades per les reduïdes dimensions dels espais
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interiors dels habitatges moderns, que, a més, estaven en un
estat de conservació molt precari.
Els resultats de les prospeccions van permetre constatar que
el mur semicircular, punt de partida de les nostres hipòtesis,
mur que separa aquests habitatges del carreró de Sant Antoni,
continuava per sota la cota actualment existent en els habitatges, i que la seva banqueta de fonamentació estava coberta
per un nivell d’època romana. Per tant, es tractava d’una
estructura romana, almenys en la seva part de fonamentació.
Aquest element semicircular romà es documentà en les tres
cales obertes. Adossant-se a ell, es localitzaren quatre murs
radials, dos dels quals es pogueren veure en tota la seva
amplada i llargada (fig. 10), localitzats en dos trams, d’1,80 m
de llargada el tram que s’adossa al mur semicircular, un passadís de 2,35 m i un segon tram de 2,40 m de llargada. Si
tenim en compte que el mur semicircular actual fa entorn dels
0,60 m d’amplada, i sumem aquesta xifra al primer tram de
mur radial, tindrem una seqüència de mides força regular,
d’acord amb els 2,35/2,40 m: 2,40 m que faria el primer tram
més el mur semicircular, 2,35 el passadís i 2,40 m el segon
tram de mur radial. Per tant, una constant que pot ser important a l’hora d’establir una modulació per a l’edifici.
La darrera troballa, i potser la més espectacular per la seva
importància, fou la que es derivà de l’anàlisi detallada de l’alçat
del mur semicircular. En efecte, en el tram que separa el jardí de
la casa número 3 del carrer de Barcelona del carreró de Sant
Antoni, on aquest mur feia més de 6 m d’alçada, hi havia una
part que havia perdut l’arrebossat. En aquest punt es va observar que el mur estava fet de pedra fins a una alçada entorn dels
3,5 m per sobre la cota actual del jardí i a partir d’aquesta cota,
era de tapial. Però el més important fou que, en el punt on acabava el mur de pedra i començava el tapial, es conservava in situ

10. Planta dels murs radials localitzats el juny del 2000 en l’excavació del
carrer de les Eres, núms. 13-15. Dibuix: J. Miquel i A. Fonollà.

un paviment d’opus signinum (fig. 11). És a dir, l’anomenat fins
ara mur semicircular modern és, almenys en aquest punt, un
mur romà conservat en més de 3,50 m d’alçada.
Quant als murs radials, no poden ser interpretats com a contraforts del mur semicircular, precisament perquè estan formats
per dos trams alineats amb una llargària total excessiva per
apuntalar un mur d’uns quatre metres d’alçada i no per un únic
mur més curt. La discontinuïtat estructural d’aquests murs
radials sembla revelar la voluntat de permetre una circulació
perimetral paral·lela al mur mitjançant uns passos d’uns 2,35 m

11. Mur semicircular amb restes d ’un paviment d’opus signinum, situat a
3,50 m d'alçada, pertanyent a un passadís de circulació del teatre romà de
Baetulo. Fotografia: P. Padrós.
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d’amplada. A més, l’escassa separació entre els murs radials i
el gruix ens orienta més al seu ús com a elements de suport
d’un gran pes (estructural i de sobrecàrrega d’ús) que no a la
seva utilització com a elements de tancament divisoris entre
habitacions (cas d’un mercat semicircular, per exemple).
MODIFICACIÓ DE LA HIPÒTESI INICIAL COM A
RESULTAT DELS ELEMENTS TROBATS
Segons els murs documentats en l’excavació realitzada el juny
del 2000, el teatre tindria uns 6 metres més de radi de cavea.
No ens vàrem atrevir a estimar que arribés als carrers de les
Eres i Barcelona a falta d’una excavació general de la zona. Si
seguís amb continuïtat des de la grada catorze, tindria vuit grades més, és a dir, vint-i-dues en total, la primera amb un radi de
17,5 m i 110 localitats i la darrera amb 22,70 m i 145 places.
Això representa un increment de 1.020 espectadors, seguint el
mètode de còmput indicat abans. En aquest cas hem de deduir
els espectadors que ocupen les suposades cinc escales (5 x 2 x
8 = 80 places) i, si eliminem la primera grada per poder ubicar
un praecinctio o passadís separador de les catorze grades de la
cavea inferior, la cabuda és de 840 espectadors. Fent la relació
corresponent, si situéssim 2,5 espectadors per metre lineal, la
cabuda augmenta fins a 1.050 espectadors. Per tant, el conjunt
total de la cavea, incloent-hi les grades senatorials, les onze fins
al mur i les set darreres, tindria un total de 878 + 840 = 1.718
espectadors a dues places per metre lineal, o 2.150 espectadors
una mica més estrets, a 2,5 per metre lineal.
Els murs documentats coincideixen perfectament amb la
hipòtesi de direccions estimades inicialment: d’una banda, els
murs tanquen lateralment dues de les directrius de Sear, una
central i l’altra a 45º, per escales o vomitoria i d’altra, un dels
murs està a 40º, coincidint amb la possible ubicació d’un mur
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de sosteniment lateral d’aquest tipus d’accessos segons el diagrama dels tres triangles.
A partir d’aquests resultats, vàrem intentar una aproximació a
l’esquema estructural total, amb moltes reserves perquè tan
sols havíem realitzat tres cales, amb quatre murs radials localitzats, i teníem també uns documents gràfics que testimoniaven, com hem comentat en parlar de l’excavació del cal Grill,
l’existència de més murs sota l’actual jardí del número 3 del
carrer de Barcelona, dels quals desconeixem la ubicació concreta. Aquestes dades es varen situar en un plànol (fig. 12) que
recull més una proposta de treball que un esquema definitiu. És
un plànol realitzat a partir de la hipòtesi que hi ha d’haver un
ritme ordenat i constant de parets radials al llarg de tot el mur
semicircular. Podem recordar aquí els teatres de Minturno,
Nora, Anzio, i altres amb parets radials a la part més externa.
EL TEATRE ROMÀ DE BAETULO
Les diverses restes romanes documentades –el mur semicircular, el paviment d’opus signinum a més de 3,50 m d’alçada,
i els diversos trams de murs radials adossats al mur semicircular– han aportat més llum a la hipòtesi que havíem plantejat de
fa temps, derivada de l’observació del topogràfic actual de la
ciutat, i ens permeten afirmar que estem davant de l’existència
de l’edifici d’un teatre d’època romana.
És important assenyalar que l’estructura teatral manté la
mateixa orientació que la trama urbana de la ciutat, la qual
cosa demostraria una voluntat d’integració dins l’espai urbà
preexistent, amb una actuació urbanística important, que va
implicar l’ocupació d’uns espais ja edificats –probablement
habitatges privats–, fet que sens dubte va estar propiciat pel
govern municipal. El teatre de Baetulo no aprofita elements

D’acord amb el que coneixem actualment, podem dir que el teatre de Baetulo seria un edifici de 44 m de diàmetre, amb vint-idues grades i amb una capacitat que oscil·laria entorn dels 1.700
espectadors (fig. 13). La seva situació, prop del fòrum, el devia
fer visible tant des de la Via Augusta, com des dels afores de la
ciutat i també des del mar.
Quant a la seva datació, en l’estat actual de les investiga cions tan sols podem dir que no és del moment inicial de la
ciutat, ja que els fonaments del teatre se superposen a estructures anteriors, pertanyents molt possiblement a diversos

12. Hipòtesi de l’esquema estructural del teatre romà de Baetulo. Dibuix:
L. Moranta.

topogràfics existents, com un turó o una muntanya, per tal
d’estalviar despeses, sinó que s’integra amb subestructures
per ser incorporat a la trama urbana, en una zona propera al
fòrum. És, per tant, un edifici amb vocació de contribuir de
forma important a la monumentalització de la ciutat.18 A més,
la seva ubicació, propera al fòrum, però també en certa manera perimetral, proper a una possible porta d’entrada a la ciutat
que estaria situada en la confluència dels carrers de Barcelona i Quintana Alta, afavoriria l’accés del públic extern, sense
crear gaires interferències amb la vida urbana.

13. Hipòtesi de la planta del teatre romà de Baetulo. Dibuix: L. Moranta.
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habitatges. En el moment de redactar aquest article, i en l’estat actual dels coneixements sobre l’edifici, tan sols podem
parlar hipotèticament. En aquest sentit, la datació només es
pot plantejar no en funció del propi teatre, sinó del desenvolupament urbanístic i històric de la ciutat, i aleshores hem de
pensar en dues datacions possibles, una que situaríem en
època d’August, quan la ciutat viu la seva màxima esplendor,
amb la millora i el condicionament d’edificis públics, com
les termes, època que s’ha anomenat de «marmorització» de
les ciutats, per la generalització de l’ús del marbre en la construcció, embelliment i refacció d’edificis públics. L’altra
moment clau a la ciutat se situaria a finals del segle I i inicis
del segle II. Recordem que a finals del segle I d.C., en època
dels emperadors flavis, Baetulo va rebre, probablement, la
categoria de municipi, amb la concessió del Ius Latii per part
de Vespasià. Aquest fet comportava que els habitants de les
ciutats que adquirien la categoria jurídica de municipi fossin
considerats ciutadans romans de ple dret. És a partir d’aquest
moment que en els centres urbans es documenten importants
transformacions urbanístiques i un notable increment d’actuacions constructives de tipus públic, sovint finançades per
particulars, fet que també degué succeir a Baetulo. Si analitzem les dades proporcionades per l’arqueologia, veurem que
durant la primera meitat del segle II d.C., en època dels
emperadors antonins, aquests canvis urbanístics són fàcil ment detectables, ja que es van reomplir i terraplenar amb
potents aportacions de terra, amplis sectors del municipi, fet
que va provocar transformacions importants en espais d’ús
públic, com carrers, edificis d’equipaments, etc., i això ens
parla sens dubte d’una actuació portada a terme, o si més no,
autoritzada pel govern de la ciutat. Creiem que és en un d’aquests dos marcs cronològics on s’haurà de situar la cons trucció del teatre de la ciutat, tot i que nosaltres ens inclinaríem per la segona opció, és a dir, una datació de primera
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meitat del segle II d.C. No obstant això, aquesta proposta és
absolutament hipotètica, i l’adscripció cronològica del teatre
tan sols es podrà conèixer a mesura que es realitzin noves
intervencions arqueològiques.
En aquest sentit, hem de mencionar que en el moment de
redactar aquest article –juliol de 2001– s’han reprès els treballs d’excavació arqueològica en els números 13-15 del
carrer de les Eres, un cop enderrocades les tres cases exis tents. En tan sols uns dies d’excavació, s’està confirmant la
hipòtesi de la distribució dels fonaments del teatre que proposàvem en la figura 12, ja que s’han documentat nous trams
de murs radials que coincideixen exactament amb la ubicació que sobre plànol els havíem donat. En aquests moments,
ja es coneixen 10 murs radials en dos trams, és a dir, cinc
adossats a la paret semicircular, i cinc més separats dels primers per un passadís d’uns 2,40 m.
Per tant, i com a conclusió, podem dir que el fet més important que es pot desprendre del treball exposat és que s’ha
localitzat el teatre de la ciutat de Baetulo, i que es tracta del
segon teatre romà trobat a Catalunya després del localitzat a
Tarraco, capital de la província Tarraconensis. El teatre de
Baetulo devia ser una peça clau en l’organització de l’espai
urbà i un important element d’organització de la vida no tan
sols social, sinó política i religiosa, ja que els teatres no s’utilitzaven tan sols en aspecte lúdic, sinó que eren un important element propagandístic del govern i del culte imperial.
Amb aquesta troballa es torna a posar de manifest la rellevància de la ciutat romana de Baetulo, i la necessitat de continuar
els treballs d’investigació que han de servir per aprofundir en
el seu coneixement que, en definitiva, és aprofundir en la
història de la ciutat de Badalona.
Badalona, juliol de 2001.
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QUAN ELS MONJOS DE SANT
JERONI TALLAVEN BOSCOS
JOSEP ESTRUCH I TRAITÉ

Els arbres i els boscos que tallaven els monjos de Sant Jeroni de la
Murtra a través d’una lectura de l’obra de Josep M. Cuyàs i Tolosa:
Llibre V dels actes capitulars del Monastir de Sant Geronim de la
Murtra.

E

l juny de l’any 1966 Josep M. Cuyàs i Tolosa
va publicar l’obra Llibre V dels actes capitulars dels anys
1752 a 1832 del Monastir de Sant Geronim de la Murtra. Per
fer saber als seus fidels subscriptors que havia sortit aquest
llibre i que ja l’hi podien comprar, Cuyàs els va enviar una
nota impresa en un full volant com aquest:

Un d’aquests nombrosos amics que van adquirir un exemplar
d’aquesta obra va ser Marc Pibernat. D’aquest, el llibre va
passar a la seva filla i al seu gendre, Joaquima Pibernat i Codina i Joan Traité i Lloveras, oncles meus, els quals me’l van
obsequiar l’estiu de l’any 2000. Segurament, i amb tota la raó,
us semblarà que aquest triple canvi de mà no té més interès

que el purament anecdòtic, però si l’esmento aquí és precisament com a testimoni del peculiar sistema que tenia Cuyàs
per distribuir els seus llibres, dels quals gairebé sempre va fer
ell mateix d’editor i distribuïdor.
LLIBRE V DELS ACTES CAPITULARS DEL MONASTIR
DE SANT GERONIM DE LA MURTRA
En el Llibre V Cuyàs extracta molt fragmentàriament 262
actes capitulars del monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
avui perdudes: des del 15 de març de 1752 –en què llegim
que fra Juan del Montixo és elegit procurador per al Capítol
General– fins al 7 de març de 1832 –en què veiem que el pare
prior, fra Domingo Tàpias, ha mort sense firmar les actes
dels tres darrers capítols. El llibre s’acaba amb la transcripció dels dibuixos i els poemes que fra Mariano Torrent i
Viñas va escriure a les acaballes de la Guerra del Francès per
caricaturitzar els seus companys davant el rumor que els
francesos els volien exclaustrar tots. Segons diu Cuyàs, arran
de la desamortització de Mendizábal, els monjos van haver
d’abandonar definitivament el monestir el dia 25 de juliol de
1835, en què van repartir els objectes de valor entre diverses
cases de Canyet i alguna altra de la vila de Badalona. Això
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va representar arreu la desaparició de l’orde dels jerònims,
que havia estat creat l’any 1373 amb l’aprovació del papa
Gregori XI.1
Al llarg dels vuitanta anys d’actes que recull el Llibre V
descobrim un seguit de notes que deixen traslluir com era la
vida dels monjos del monestir de Sant Jeroni de la Murtra
durant la segona meitat del segle XVIII i el primer terç del XIX.
Les actes extractades per Cuyàs ens parlen de nombroses
activitats de la vida diària dels monjos: de l’elecció de cada
un dels pares priors, de l’entrada de novicis, dels problemes
que comportava arrendar a forans l’hosteria, dels dejunis que
s’havien de saltar per falta de peix, de les obres que calia fer
al monestir, d’algun llamp que hi queia, de quant han de cobrar
pels oficis dels enterraments. També parlen d’alguna picabaralla entre el monestir i el rector de Badalona, o amb «els» de
Santa Coloma, o d’una altra que els raca molt amb els car toixans de Montalegre. I encara de moltes altres coses més,
malauradament, sempre escapçades.
Quan vaig començar a llegir el llibre, ho vaig fer atret per les
nombroses citacions que hi ha sobre la toponímia de
Badalona, però vaig acabar interessant-me també per la quantitat de referències que hi apareixen sobre els arbres i els
boscos que tallaven els monjos de Sant Jeroni. Així, a partir
de la lectura del llibre de Cuyàs, podem saber on tallaven
arbres, quins arbres tallaven i quants. A això anem.
ON EREN ELS ARBRES
El territori
Parlar de boscos des de la Badalona d’avui és una cosa que
més aviat fa venir enyorança, vistos els que ens queden, si és
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que, de «boscos» pròpiament dits, ens en queda cap. Ara bé,
també cal tenir en compte que els monjos de Sant Jeroni no
tallaven boscos només a Badalona, sinó que el seu territori
s’estenia més enllà del que és l’actual terme municipal. Als
segles XVIII i XIX, les terres del monestir, segons ens diu
Cuyàs al Llibre V, comprenien les propietats següents (vegeu
la taula 1): a) el mateix monestir, amb una extensió de terreny de 202 mujades; b) la Torre Ribera, a Santa Coloma de
Gramenet, amb 68 mujades; c) la Torre de Montcada, avui
dia dita Torre dels Frares, tocant a la carretera de la Roca i al
marge esquerre de la riera de la Vallençana, amb 876 quarteres; d) el mas Oller, al marge dret del Besòs, entre Santa
Coloma, Sant Andreu del Palomar i Montcada, amb 40
mujades; e) una finca al terme de Sant Martí de Tous
(Anoia), amb 248 jornals, que les actes esmenten molt sovint
però només en relació als desplaçaments que hi feien els
monjos, per la qual cosa no en parlarem aquí.
A més a més, també cal afegir-hi el terme de Reixac, que, tal
com es desprèn de les actes, depenia per tot del monestir:
tant les terres, com la parròquia, com el mateix rector de
Sant Pere de Reixac. El terme de Reixac, descomptada la
part de la Vallençana que corresponia a la Torre dels Frares,2
té un superfície aproximada de 8,2 km 2. En total, doncs,
estem parlant d’una superfície de gairebé 12 km 2 (sense la
propietat de Tous).
Si prenem un mapa i hi traslladem aquestes superfícies,
veurem que el gairebé quilòmetre quadrat de Sant Jeroni
comprèn quasi tot el que és la vall de Betlem, des del coll de
la Miranda o de Santa Coloma fins al coll Montigalà, d’aquí
per la serreta d’en Mas fins al turó d’en Roda-soques i després
per la serra de les Ermites fins al turó de Sant Climent i un
altre cop al coll de la Miranda. També podrem comprovar que

Taula 1. Extensió de les terres del monestir de Sant Jeroni
Lloc

Sant Jeroni

Vinya

100
489.650

Torre dels Frares
Mas Oller
Torre Ribera
Reixac (aprox.)
Total
El castell de Tous

65
318.272,5
807.922,5

Bosc

79
386.823,5
870
2.129.977,5
4
19.586
3
14.689,5
8.200.000
10.751.076,5

Total
1 mujada = 4.896,5 m2
1 quatera = 0,5 mujada
1 jornal = 1 mujada

els pocs més de dos quilòmetres quadrats de la Torre dels
Frares agafen tot el vessant obac de la Vallençana, des del
Besòs fins al capdamunt de la Coscollada de l’Amigó. El mas
Oller, que era la propietat de menys extensió, estava a Sant
Andreu del Palomar tocant al Besòs pel marge dret, segurament fent límit amb Montcada i Santa Coloma de Gramenet.
I a Santa Coloma mateix, els tres-cents mil i tant metres
quadrats de la Torre Ribera devien ocupar una llenca d’entre
tres-cents i cinc-cents metres d’amplada arran del torrent de
les Bruixes i d’un quilòmetre de llarg que s’anava aprimant
fins al capdamunt del Puig Castellar.

Olivera

Hort

22
107.723

1
4.896,5
6
14.689,5
36
176.274

107.723

195.860

Total

202
989.093
876
2.144.667
40
195.860
68
332.962
8.200.000
11.862.582
248
1.214.332
13.076.914

Unitat
de
mesura
Mujades
m2
Quarteres
m2
Mujades
m2
Mujades
m2
m2
m2
Jornals
m2
m2

Quins i quants arbres tallaven
Els monjos de Sant Jeroni ens parlen dels arbres i de la vinya
a 38 actes de les 262 que comprèn el Llibre V i ens diuen que
tallen arbres en 52 ocasions, 5 vegades que planten vinya,
una vegada que planten oliveres, 4 que fan llenya, 2 més que
fan fornades de calç i en una altra que fan carbó. I també ens
diuen que més amunt del safareig de l’hort hi havia un joncar. Dels arbres que tallen, n’esmenten 8 espècies diferents:
àlbers, alzines, llorers, nogueres, pins, polls, roures,
xiprers, a més a més d’arbres en general, sense determinar.
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Gràcies a les actes podem saber el nombre de tales que fan
de cada arbre, en quins anys les fan i, en molts dels casos,
també el lloc. Ara bé, la quantitat total d’arbres que tallen
no la podem deduir ni aproximadament perquè la majoria

de vegades l’esmenten com a capmàs: «alguns», «els més
necessaris», «tots els més perillosos», «el bosc de tall»,
etc., cosa que només ens permet de fer-nos-en una idea
vaga (vegeu la taula 2).

Taula 2. Els arbres: espècies, tales, quantitat
Arbre
Noguera
Lorer
Xiprer
Poll

Nombre
de tales
1
1
1
2

Àlber

3

Arbre sense
determinar

8

Alzina

10

Roure

11
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Anys: quantitat
1752: 5
1756: 1
1789: 3
1756: alguns
1759: els necessaris per fer tres fornades de calç
1752: 4
1771: 1
1802: alguns
1756: tots els més perillosos, però només els més necessaris
1759: els necessaris per a les obres del monestir i per fer tres fornades de calç
1763: els necessaris per a les premses del monestir
1771: 9 de bons per a fusta
1771: tots els que siguin bons per a jàsseres
1772-1781: es venen el bosc de tall de la Vallençana (obaga) en sis parts i el tallen en tres triennis
1793: tallen el bosc de tall de Reixac
1802: qualsevol altre arbre que sia útil
1752: 2
1763: 2
1763: les necessàries per a les premses del monestir
1775: les velles que priven de créixer els plançons
1793: algunes que no donaven gaire fruit
1793: moltes de velles i revellides
1793: les del bosc de Reixac
1802: algunes
1805: les necessàries per fer carbó i llenya rodona
1806: algunes de molt revellides
1761: 1
1767: algun
1775: els vells

Pi

14

Olivera
Plantada
Vinya
Plantada
Llenya i carbó

1784: 30 d'infructífers
1789: 5 o 6
1793: alguns que no donaven gaire fruit
1793: alguns que no donaven fruit
1793: els del bosc de tall de Reixac
1799: 4 roures, de 6
1802: alguns roures
1805: alguns de vells
1752: alguns
1754: els millors de ca l'Alemany
1754: els millors de Reixac
1759: els necessaris per fer tres fornades de calç
1760: alguns de Reixac
1761: 1 pi gros
1763: 500
1763: els necessaris per a la premsa
1769: els necessaris per arreglar el corral de l'incendi
1770: 10 o 12 de bons per a antenes
1775: alguns de vells
1788: els pins del bosc
1801: 20 o 30
1802: 2 dotzenes
1824
1767, 1802, 1816, 1818, 1831
1772 (2), 1805

Amb la classificació de la taula 2 podem veure clarament que
hi ha dos grups d’arbres. En un grup hi ha cinc espècies
(noguera, llorer, xiprer, poll, àlber) que tallen en poca quantitat i poc sovint, només vuit vegades. A l’altre hi ha tres espècies (alzina, roure, pi) i també els «arbres indeterminats», que
tallen en nombroses quantitats i molt sovint, 42 vegades

(vegeu la taula 3). La raó d’aquesta diferència entre els dos
grups és doble. Al primer grup trobem arbres que o bé són
molt escassos (noguera, xiprer) o bé donen fusta de poc valor
(llorer, poll, àlber). Al segon grup tenim tot el contrari, per tal
com tots són arbres abundants i de bona fusta: alzines, roures,
pins i arbres indeterminats.

Taula 3. Arbres que tallen poc i arbres que tallen sovint
Arbres que tallen poc sovint
Arbres que tallen sovint

5 espècies
4 espècies

8 tales
42 tales

noguera, llorer, xiprer, poll, àlber
alzina, roure, pi, arbre indeterminat
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On els anaven a tallar
Quan els monjos decideixen de tallar arbres, gairebé sem pre esmenten el lloc on s’han de tallar segons les grans
zones d’explotació que hem vist abans: el monestir, la Torre
de Montcada, la Torre Ribera, Reixac i el mas Oller. Això
ens permet d’identificar a cadascuna d’aquestes zones
quins arbres hi havia. Així sabem que a la rodalia del monestir, és a dir, la vall de Betlem, hi havia àlbers, alzines,
coscolls, horts, un joncar, llorers, oliveres, pins, pollancres,

vinyes, xiprers i, evidentment, arbres sense determinar. A la
Torre de Montcada, o dels Frares, és a dir, el vessant obac
de la Vallençana, hi havia àlbers, alzines, conreus,
nogueres, pins, roures, vinya i també arbres sense determinar. A la Torre Ribera hi havia coscolls, pins, pollancres,
roures i vinya. A Reixac hi havia alzines, pins i roures. Al
mas Oller, àlbers. I en llocs indeterminats de tot el territori
àlbers, alzines, pins, roures i, és clar, arbres sense determinar. A la taula 4 podeu veure aquesta distribució amb més
detall juntament amb els anys en què apareix la citació.

Taula 4. Els arbres segons les zones
Vall de Betlem
Ca l'Alemany
Fins a la serra d'en Mas
Entre ca l'Alemany i el monestir
(a la Creu d'en Barbeta)
Serrat de les Ermites
Collet de les Ermites
Vessant de mar
Muntanya de Sant Climent
(feixa del Pou de la Teuleria,
la Miranda, el Campament, el
el replà de les Alzines,
la Coscollada)
Coll de la Miranda (?)
Creu de Pedra
Font Santa

Pins (1754)
Pi gros (1761)
Alzines (1806)
Pins (1763)
Coscolls (1802)
Vinya (1802, 1818)

Xiprers (1789)
Àlbers (1752)
Alzines (1752)
Oliveres (1824)
Vinya (1831)

Monestir
Safareig de l'hort
Hort (més amunt de l')
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Llorers (1756)
Polls (1756)
Joncar (1789)

Monestir (rodalia)

Alzines (1763)
Arbres (1763)
Pins (1759)
Pollancres (1759)

Vallençana
Torre de Montcada (o dels Frares)
Les ermites, can Devesa, torrent
dels Avellaners, torrent de Puig
Castellar, Puig Castellar, Torre
de Montcada, Vallençana

Àlbers (1771)
Alzines (1793, 1802)
Arbres (1771, 1802)
Bosc de tall (1772)
Conreus (1793)
Llenya (1772)
Pins (1769, 1770, 1788)
Noguera (1752)
Roures (1767, 1793, 1802)
Vinya (1767)

Torre Ribera
Coscollada de la Torre Ribera
Torre Ribera

Coscolls (1802, 1816)
Vinya (1802, 1816)
Pins (1759)
Pollancres (1759)
Roures (1761)

Reixac
Reixac

Alzines (1763, 1792, 1793)
Bosc de tall (1792, 1793)
Pins (1752, 1760)
Roures (1792, 1793)

Mas Oller

Àlbers (1802)

Indeterminat

Alzines (1775, 1805)
Arbres (1756)
Pins (1775, 1801, 1802)
Roures (1775, 1784, 1789, 1793, 1799, 1805)

Mas Oller
Lloc indeterminat
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ELS BOSCOS QUE HI HAVIA
Si bé és evident que en aquella època hi havia boscos, no per
això deixa de ser interessant de veure quines zones els monjos identificaven directament com a «bosc», perquè això ens
permet distingir les zones clarament boscoses dels llocs on
només hi havia arbres esparsos, i que, per tant, ja no es poden
considerar bosc.
La Vallençana
D’entrada, cal remarcar que, de les diferents zones boscoses, n’hi
havia una que els monjos consideraven precisament com «el»
bosc. Es tracta de la Vallençana, és a dir, tot el bosc que depenia
de la Torre de Montcada o dels Frares. Així, a la primera citació
en què esmenten «el bosc», els monjos el qualifiquen justament
de «nostre»: «respongueren los Pares Capitulars sels donàs llicencia per tallar deu o dotze pins de nostre bosc» (27/06/1770),
cosa que ens fa pensar que el consideraven el principal, el més
important. Dos anys més tard, el 8 d’agost de 1772, decideixen
de tallar tot «lo bosc» i, perquè no hi hagi dubtes, els monjos
aclareixen entre parèntesis de quin bosc es tracta: «bosch de laltra part de las Hermitas que mira al Vallès». I en deu ocasions
més tornen a esmentar «el bosc», una vegada precisant que és el
bosc de la Torre de Montcada, una altra dient que és el de la Vallençana i la resta sense més precisions per innecessàries
(16/051769, 27/06/1770, 29/05/1772, 07/07/1772, 03/08/1772,
29/09/1772, 31/12/1788, 08/04/1793, 30/01/1802, 03/02/1805).
Reixac
L’altra gran zona boscosa, de fet la més extensa de totes, era
la resta del terme de Reixac, descomptada la part de la Torre
de Montcada. Els monjos volen tallar arbres a Reixac en nou
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ocasions i tres vegades ens fan saber que es tracta d’un bosc:
«lo bosch de nostre Rectoria de Rexach» (21/09/1760), «en
atenció que lo Vicari de Rexach havia venut lo Bosch con tiguo a la Rectoria» (23/08/1792) i «el Bosch que tenim en
Rexach» (08/04/1793).
Vessant de mar del turó de Sant Climent
Dues vegades els monjos tallen arbres en aquest indret. La
primera, el novembre de 1763, tallen «500 pins de esta part del
mar». És una quantitat important, de fet, la més gran que els
monjos esmenten amb precisió. Tanmateix, tot i que tallaven
500 pins, cosa que vol dir que n’hi havia molts més, encara no
ens diuen directament que sigui un bosc. Sí que ens ho diuen,
però, quan decideixen de plantar-hi vinya: «tot aquell tros
de bosch que està sota la Hermita de St. Climent a la vista
del Monastir confrontàn ab lo camí que puja desde la Miranda al Acampament» (04/11/1818).
Ca l’Alemany–serra d’en Mas
Una sola vegada ens diuen que aquesta zona era de bosc,
quan, per recompondre la mina de la Torre Ribera, decideixen de vendre «los pins millors del bosch inmediat a casa Alemany, fins a la serra den Màs, deixant los petits per a cria»
(03/03/1754). A més a més, cal parar esment en dos detalls del
que diuen els monjos: l’un per comprendre la zona que
descriuen, perquè detallen que es tracta del «bosch inmediat
a casa Alemany», és a dir, que hi havia bosc des del costat
mateix de ca l’Alemany; l’altre detall ens dóna una pista
sobre les característiques del bosc, perquè tallen «los pins
millors […] deixant los petits per a cria». Això em fa pensar
que es tractava d’un bosc en bones condicions de salut perquè
hi havia pins petits i també que els monjos encara tenien

expectatives de continuar explotant-lo perquè volien fer
créixer els plançons. Per tant, penso que es tractava d’una
zona boscosa, ja no diré frondosa, però sí abundant.
LA COSCOLLADA
Després de veure on eren els boscos, també cal parlar de la
«coscollada» i dels coscolls. De primer, cal recordar que el
coscoll (Quercus coccifera), també dit garric, és una arbre de
poca alçada, sovint d’aspecte arbustiu, que creix allà on l’alzinar s’ha degradat, bé per excés de tallades bé per incendis. 3
Tres vegades ens parlen els monjos de la coscollada de la Torre
Ribera: quan decideixen de plantar-hi vinya (30/01/1802), quan
necessiten «apartar los conills de la viña de la Cuscullada»
(15/12/1812), i quan planten vinya al turó de Sant Climent al
costat del «camí que acave a la Coscullada» (04/11/1818). A
més de la coscollada de la Torre Ribera, també n’hi havia una
altra a la vall de Betlem tal com es dedueix del que diuen els
monjos quan volen «plantar de vinya, no solament la Cuscullada de la Torre Ribera, sinó també tota aquella que en las
terras del Monastir fos proporcionada per dit efecte»
(30/01/1802). Segons això, hem de pensar que hi havia coscollada a tota la franja entre el mones-tir i el bosc de Sant Climent de què abans he parlat i que, per ponent, aquesta franja
s’estenia per les terres de la Torre Pa-llaresa i continuava per
la part alta de les de la Torre Ribera.
LA VINYA
Igual com arreu de Catalunya feien tots els monestirs, els
monjos de Sant Jeroni també plantaven vinya: ens en parlen
en cinc ocasions i en planten a cinc llocs diferents. La primera
vegada quan decideixen de plantar-ne a la Torre de Montcada
(22/11/1767). Segurament devia ser al camp que hi ha al dar-

rere de la torre, avui tot erm, en el qual, per poder-hi plantar
vinya, diuen que han de tallar algun roure. La segona quan
acorden de plantar vinya a la coscollada de la Torre Ribera i
a la del monestir (30/01/1802). Evidentment, encara que aquesta vegada no ho diguin, van haver de tallar els coscolls.
Catorze anys més tard, tornen a parlar d’aquestes mateixes
vinyes, ara ja plantades, arran d’una plaga de conills que tenen
(15/12/1816). Ens en tornen a parlar quan prenen la decisió de
plantar més vinya a la falda de Sant Climent: a la feixa del Pou
de la Teuleria (que avui no sabem on era), a sobre d’aquesta
feixa en una altra que llavors ja era de vinya perduda, la qual
cosa vol dir que la replanten després d’haver-la abandonda, i a
tot el tros de bosc de sota l’ermita de Sant Climent
(04/11/1818). Com a resum d’aquesta plantada, els monjos
conclouen: «De fet, era tota la muntanya de Sant Climent la
que es decidí plantar vinya». I, finalment, quan volen plantar
vinya a la Font Santa i «que se entregassen a Pere Pedragosa
y a Joseph Bufill, per motiu Tiano, fentlos acte de establiment
per 80 anys» (25/07/1831).
LA NECESSITAT, LA TRIA I L’EXCUSA
A l’hora de tallar un arbre, els monjos de Sant Jeroni molt
sovint tenien miraments i no es llançaven mai a tallar-ne així
com així sense tenir una raó justificada. Segurament devien
actuar d’aquesta manera perquè tenir la propietat dels boscos
de sempre ha estat una font de riquesa i haver de tallar un
arbre se’ls devia representar com haver de gratar un racó de
la guardiola. Mirat així és com se’m fa entenedor per què
tantes vegades els monjos plantegen fins a tres condicions
abans de tallar arbres: a) la necessitat real per la qual els han
de tallar, b) el criteri amb què cal triar-los i c) una excusa
peremptòria, algunes vegades supèrflua i fins i tot retòrica,
que força a tallar-los ara abans que no sigui massa tard.
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Taula 5. Raons per què tallaven arbres
24: Obtenció de matèries primeres per fer

11: Obtenció de diners per

8: llates, bigues, quadrats, jàsseres, obra de fusteria, antenes, etc.
4: reparacions als conreus
4: camp per plantar vinya
3: construir i reparar mines
3: llenya i carbó
2: fornades de calç i obra cuita
6: cobrir despeses
2: pagar reparacions dels conreus
2: saldar deutes

Per què tallaven arbres

Quins sí i quins no

Si agrupem les raons que ens diuen els monjos, veurem
que, bàsicament, dues necessitats elementals els portaven a
tallar arbres: obtenir matèries primeres i obtenir diners. De
les 35 vegades que les esmenten, 24 són per obtenir
matèries primeres i 11 per cobrir deutes i despeses (vegeu
la taula 5).

Una vegada plantejada la necessitat de tallar un arbre, calia
triar-lo. Els monjos ens diuen 33 vegades quins són els criteris que fan servir (vegeu la taula 6). Els podem aplegar en
dos grups diferents: els arbres de tall, és a dir, els que ja han
assolit la mida convenient per poder ser tallats (14 casos), i
els arbres que fan nosa per una raó o altra (19 casos).

Taula 6. Criteris per tallar arbres
14: Arbres de tall

21: Arbres que fan nosa
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6: els bons
4: el bosc de tall
3: els necessaris
1: els millors
9: els improductius i els que priven de créixer els altres
6: els perillosos i els vells
5: els que fan nosa
1: per conflictes de propietat

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Fotografia: Josep Estruch.

Val més ara que no fer tard
Després de plantejar la necessitat de tallar un determinat
nombre d’arbres i d’establir els criteris per triar-los podríem
pensar que ja no calia res més per anar-los a tallar. Tot i així,
els monjos de Sant Jeroni sovint no en tenien prou i 17 ve-

gades argumenten una justificació externa que els força a
fer-ho. De les diferents excuses que presenten, en podem fer
tres grups: a) els arbres improductius (9 casos), b) qui és
primer és primer (7 casos), i c) l’oportunitat d’un bon fuster
(1 cas). Aquí potser cal fer algun comentari sobre aquestes
excuses aparentment innecessàries.
43

a) Els arbres improductius. De primer, la raó de la improductivitat del bosc sembla més aviat una argumentació,
diguem, retòrica. De les nou vegades que la retreuen només
dues semblen reals: l’una, la coscollada de la Torre Ribera,
no dóna rendiment i la tallen per plantar-hi vinya
(30/01/1802), i l’altra, a les feixes de la Font Santa, el 1824
hi havien plantat oliveres perquè les terres ja no rendien i
només 7 anys més tard les tallen per la mateixa raó i hi
planten vinya (25/07/1831). En dues ocasions més tallen
alzines velles per obtenir llenya. I les cinc vegades que queden totes són per obtenir diners per saldar deutes i cobrir
despeses. A més a més, d’aquestes darreres cinc ocasions, en
dues es venen el bosc de tall de la Torre de Montcada amb la
pretensió que és improductiu.
Fa estrany de veure que de roures i alzines que donen llenya
en diuen «infructíferos o que alomenos donaven fruit escassament» (04/07/1784), «que no feyan fruit y que lo poch
que feian no sen podia servir la Comunitat» (08/04/1793), i
fins i tot que «no servian sinó per ocupar la terra»
(28/04/1806), quan la llenya era precisament el principal
combustible que tenien. I tampoc devia ser perquè «no
feian fruit» que es venen uns roures per obtenir-ne el millor dels productes: «a efecte de fer algún diner per los
molts gastos que havia y entre altres lo de donar al Rey 75
lliures annualment mentres dure la guerra» (08/04/1793).4 I
encara més, si pensem que dues vegades el que venen per
«evitar molts gastos de animals, traginers y boscaters»
(07/07/1772) i perquè «no era molt útil a la Comunitat»
(03/08/1772) és ni més ni menys que el «bosc de tall» de la
Torre de Montcada, quan, dins de tot el bosc en general, el
bosc de tall representa precisament el conjunt d’arbres que
ja han crescut prou i, per tant, ja tenen el gruix i l’alçada
necessaris per poder ser tallats i emprats per produir bona
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fusta. És una qüestió que crida l’atenció perquè no es veu
clar quina era la necessitat que els portava a haver d’argumentar una excusa que, com ja he dit, sembla aparentment
supèrflua o fins i tot retòrica.
b) Qui és primer és primer. El segon grup d’excuses ja és més
raonable. En set ocasions han de córrer a tallar els arbres
abans que d’altres no els passin al davant. Una d’aquestes
vegades és per causa d’un pi gros termener que la senyora
Antònia Alemany pretenia tallar aprofitant que la propietat no
quedava prou clara si corresponia a Sant Jeroni o a ca l’Alemany. Les altres sis vegades totes són per culpa del rei, 5 el
qual, dedueixo, devia tenir el dret d’anar a tallar allà on volgués els arbres que més li convinguessin per al seu profit,
sovint per construir «gànguils i altres embarcacions»
(31/03/1752). Per això els monjos estaven a l’aguait i, si s’esdevenia que alguns arbres «perillave de que los impressaris
del Rey als tallassen», decidien d’actuar primer i «per evitar
esto vingué bé la Comunitat en que se tallassen»
(31/03/1752). Aquesta iniciativa del rei els causava, certa ment, un perjudici i en una ocasió se’n queixen clarament
quan decideixen de tallar alguns roures i alzines de la Torre
de Montcada «atenent que lo Sañor Rey nos té en molta
memoria, pues no hi ha any que no tallia en dita heretat
arbres» (29/01/1793).6
c) L’oportunitat d’un bon fuster. Una vegada aprofiten el bon
ofici d’un fuster quan «en atenció a la falta de fusta que hi ha
en nostra fustaria per fer cosas precisas per la comunitat y
que teniam un fuster molt hàbil en sa facultat» tallen a la
Torre de Montcada «vuyt o nou arbres, inclús un Alber, que
eran bons per fusta, que se tallassen dits arbres y tots quants
fossen bons per jàcenas y fusta necessaria per la Comunitat»
(29/11/1771).

Torre de Montcada (avui torre dels Frares). Fotografia: Josep Estruch.

LA VEU DE L’EXPERIÈNCIA
Els boscaters
Les qüestions tècniques o de detall, els monjos les confiaven
a persones amb ofici o amb coneixement. Així, del manteniment dels boscos, d’inspeccionar-los, de donar avís d’allà on
hi havia arbres bons per tallar i de marcar els arbres que calia

tallar se n’encarregaven els seus boscaters. Diverses vegades
en parlen, el monjos, per exemple, quan són informats «per lo
boscater que entre las ermitas de Sant Climent i Sant Onofre
hi abia algunas alsinas tan revellidas que no servian sinó per
ocupar la terra, que sils apareixia se farian tallar per lleña»
(28/04/1806). A més, en tres ocasions ens diuen qui eren
aquests boscaters, els quals, pel que sembla, devien residir a
la Torre Ribera. Els anomenen en primer lloc quan el poble de
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Badalona demana llenya per fer fornades de calç i d’obra cuita
per a l’església i «respongueren tots los Pares Capitulars que los
apareixia molt bé sels fes gràcia de 150 càrregues y que fos a
direcció y lloch asseñalàs Manuel de la Torre Ribera, pues estaba ben instruhit del Bosch» (29/05/1772). Dos mesos mes tard,
els monjos decideixen «que tot lo Bosch de tall [de la Torre de
Montcada] se venés a trossos al mes donant» i encarreguen a
«Gerònim Costa, Manuel Lluys, de la Torre Ribera y Anton
Ustrell» que decideixin en quines parts s’ha de dividir el bosc
(07/07/1772). I vint-i-un anys després el boscater ja és un altre,
quan per tallar «moltas alsinas vellas y reballidas que no feyan
fruit» demanen «que se visurasen primer, ab lo nostre boscater,
que es Phelip Tugas, per tenir llarga experiencia i entendrer las
que poden ser de alguna utilitat» (08/04/1793).

I encara una altra vegada van haver de «fer una composició
als Joseph y Jaume Quadras y després als altres subjectes de
intelligencia y bona conciencia per apartar los conills de la
viña de la Cuscullada» (15/12/1816).

L’ajut dels experts

L’aprofitament dels boscos

Els monjos també recorrien a persones coneixedores de la
terra a l’hora d’escatir problemes de límits, una qüestió sempre molt delicada. Ho van fer, com podem veure, quan es va
presentar el problema que «la Sra. Doña Antonia Alemany,
viuda, pretenia, segons veus, talar un pi gros situat en lo
marge del camí que divideix las terras de dita Señora y Nostre Monastir, inmediat a la Creu dita den Barbeta y respecte
que alguns homens pèrits eran de parer que dit pi era de Nostre Comunitat y no de dita Señora, si venia bé la comunitat
per evitar duptes y discensions que nosaltres tallassem dit Pi
per servey de tassa, perquè dita señora no se quexas se
cridassen dos experts, que foren Francesch Amigó y Pere
Nadal, pagesos de Badalona, perquè en cas que resolguessen
que era nostre se executàs lo tallarlo per servey de la Comunitat» (11/12/1761). No ens pot passar per alt que aquests
pagesos de Badalona es diuen Amigó i Nadal, dos cognoms
lligats encara avui a Canyet.

De primer, hem de parlar de l’aprofitament del bosc. I per a
això hem de veure quina mena d’arbres tallaven els monjos.
Fàcilment en podem fer tres grups:
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QUINA MENA D’EXPLOTACIÓ FORESTAL FEIEN
Fins aquí hem vist quins arbres tallaven els monjos de Sant
Jeroni, quants en tallaven, per què ho feien, on els anaven a
tallar, etc. Evidentment treballaven els boscos com una font
de recursos, però encara no sabem si ho feien amb uns criteris
d’explotació forestal clars o simplement tallaven el que els
demanava la necessitat. Per aclarir aquest detall ens hem de
servir del que diu l’obra Els boscos de Catalunya.7

a) els arbres vells, malalts, perillosos, perjudicials perquè
impedeixen el creixement dels altres, els que només serveixen per fer llenya, etc.;
b) els arbres bons o els millors, aptes per fer quadrats, llates,
jàsseres, antenes, etc.;
c) el bosc de tall sencer o un nombre important d’arbres.
Aquests tres grups corresponen a dos dels tres tipus d’aprofitament del bosc que s’estableixen a Els boscos de Catalunya. El
més elemental dels aprofitaments és el «físic», orientat a satisfer les necessitats immediates de matèries primeres i segons el
qual «es procura que l’arbre estigui al bosc el màxim de temps
possible. Aquest aprofitament es redueix habitualment a

neteges del sotabosc i a la tallada dels arbres mal formats o
malalts i els que han arribat a la seva maduresa». Justament és
el que fan els monjos la gran majoria de vegades, quan tallen
els arbres del grup a), és a dir, tots els que podríem posar en el
criteri més o menys ample de «mal formats o malalts». També
corresponen a l’aprofitament físic els arbres del grup b), això
és, els que ja «han arribat a la seva maduresa».
El següent tipus d’aprofitament és l’«econòmic», orientat a
«treure el màxim rendiment del bosc». Són els arbres que cauen
en el grup c). Els monjos practiquen aquest tipus d’aprofitament
almenys sis vegades, quan tallen «los pins millors del bosc
inmediat a casa Alemany, fins a la serra den Màs, deixant los
petits per cria» (03/03/1754), quan a causa de les males collites
han de tallar «500 pins de esta part del mar» (vessant de Sant
Climent, 08/09/1763), quan també per cobrir despeses es venen
en tres triennis «tot lo Bosch de tall que tenim […] de laltra part
de las Hermitas que mira al Vallès» (07/07/1772 i 03/08/1772),
igualment quan, setze anys després i passats de llarg els tres triennis, acorden «que se continuàs a tellar pins del bosch»
(31/12/1788), i, finalment, quan tallen «“las” alsinas y roures
del Bosch que tenim en Rexach y […] no tant sols dits arbres si
també lo bosch de tall» (23/08/1792 i 08/04/1793).
I no tenim cap cas del tercer tipus d’aprofitament, el «tec nològic», segons el qual «s’orienta el bosc a la producció i
obtenció d’arbres d’unes mides determinades». Aquest és un
tipus d’explotació més aviat típic de la industrialització del
bosc, la qual en aquella època encara no ens havia arribat.
El mètode de tractament
Seguint també el que es diu a Els boscos de Catalunya, veiem
que, segons com es distribueixen dins del bosc els arbres ta-

llats, hi ha tres mètodes de tractament: la neteja, l’aclarida i la
tallada arreu. Tots tres mètodes eren practicats pels monjos.
El més simple dels tractaments és la neteja. En feien sempre
que aprofitaven les branques baixes, les mal formades, les
caigudes a terra i algun arbre defectuós que no es podia aprofitar per fer fusta. És una activitat que forçosament els monjos havien de fer sovint, cada vegada que calia fer llenya o
carbó. L’aclarida es fa quan només es tallen alguns arbres del
bosc segons uns criteris determinats, normalment per obtenirne fusta. Els monjos de Sant Jeroni fan aclarides la gran majoria de vegades que necessiten fusta, llates, quadrats, antenes,
jàsseres, en què cal triar els arbres ben formats i d’un determinat gruix. I tallades arreu només en fan tres vegades. Quan
tallen els 500 pins de la falda de Sant Climent (08/09/1763),
quan es venen tot el bosc de tall de la Torre de Montcada per
triennis (07/07/1772 i 03/08/1772) i quan es venen tot el bosc
de tall de Reixac (23/08/1792 i 08/04/1793).
Segons això, podem dir, doncs, que els monjos de Sant Jeroni
explotaven el bosc procurant-ne el manteniment i la regeneració. I que poques vegades feien tallades abusives.
QUÈ HI HA DEL QUE HI HAVIA
Finalment, després de veure quins boscos tenia la comunitat de
Sant Jeroni de la Murtra, de veure quins arbres tallaven, on els
tallaven i com els tallaven, podem repassar què en queda avui
dia del que hi havia hagut en aquells dos segles enrere.
Primer de tot, però, convé no oblidar que tant el paisatge vegetal que hi havia llavors com el que tenim ara són fruit de la intervenció humana sobre la vegetació original. Una descripció sistematitzada d’aquesta vegetació original la trobem a l’obra d’Oriol de Bolós El paisaje vegetal barcelonés.8 En termes gene47

rals, segons Oriol de Bolós, tot el territori de què hem estat parlant en aquestes pàgines cau en el domini de l’associació vegetal Quercetum ilicis galloprovinciale, és a dir, alzinar amb sotabosc de marfull, arboç, aladern, arítjol, lligabosc, vidiella, rosa
silvestre, galzeran, rogeta, espàrrec silvestre, falgueres i heures.
En els llocs més humits i obacs hi poden aparèixer roures, llavors ens trobem amb una variant d’aquesta associació vegetal,
el Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioidetosum. I arran de
torrents i rieres hauríem de trobar l’associació vegetal VincoPopuletum albae, és a dir, bosc de ribera: àlbers, pollancres,
oms i salzes. Això és el que hi hauria d’haver, però el que hi
havia i el que hi ha presenta algunes diferències.
Al mas Oller, a Sant Andreu del Palomar i a tocar del Besòs,
hem vist que hi teníem àlbers (1802) i conreus. La presència
dels àlbers ens indica que es devia mantenir encara el bosc
de ribera, això sí, arraconat al marge del riu per fer de pantalla contra les riuades per protegir els conreus, que havien
substituït potser la major part del bosc de ribera. Avui pràcticament no en queda res, ni de l’una cosa ni de l’altra: tot
són solars urbanitzables.
A Reixac, que cau de ple a la zona de l’alzinar amb roures, hem
vist, efectivament, que hi havia boscos amb alzines (1763, 1792,
1793), bosc de tall (1792, 1793), pins (1752, 1760) i roures
(1792, 1793). El paisatge vegetal de Reixac als segles XVIII i XIX
no s’allunyava gairebé gens de la vegetació natural que li corresponia. Això sí, hi trobem de més els pins, que són introduïts i no
pertanyen a les espècies del bosc potencial. Avui, entre les
urbanitzacions que hi han construït i els diversos incendis que hi
ha hagut, els boscos s’han reduït en gran part. Tanmateix, malgrat el foc, les alzines rebroten amb força arreu, no pas els pins,
tot i que en que queden alguns. I, a prop dels torrents, la humitat ha mantingut l’alzinar amb roures i també el bosc de ribera.
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Segles XVIII i XIX. Distribució aproximada dels arbres documentats a les
antigues terres de Sant Jeroni de la Murtra.

A la Torre de Montcada, o dels Frares, a la Vallençana, que
també es troba situada a la zona de l’alzinar amb roures, hi
havia àlbers (1771), alzines (1793, 1802), arbres (1771,
1802), bosc de tall (1772), llenya (1772), pins (1769, 1770,
1788), nogueres (1752), roures (1767, 1793, 1802), vinya
(1767) i conreus (1793). La situació del paisatge dominant
era, igual que a Reixac, prou acostada a la vegetació potencial
d’alzinar amb roures. També hi trobem de més els pins. I els

Sant Onofre i d’en Roda-soques la urbanització ha fet desaparèixer bona part de bosc, però la resta és un alzinar amb
roures, amb força pins, que en algun lloc arriben a ser dominants. Han desaparegut els conreus, les vinyes i les nogueres. I
a la part alta de la Vallençana, de la carretera fins gairebé el
cim, la pedrera ha fet desaparèixer no tan sols tots els arbres
sinó fins i tot la muntanya mateix.
A la Torre Ribera hi havia coscolls (1802, 1816), pins (1759),
pollancres (1759), roures (1761) i vinya (1802, 1816). Aquí la
vegetació ja s’allunyava força de la potencial. Els coscolls ens
diuen que l’alzinar havia estat destruït. Només quedaven de
testimoni alguns roures davant de la torre i ja llavors van ser
tallats. Els pollancres devien ser les restes del bosc de ribera.
I finalment la vinya va substituir els coscolls. Avui no hi ha
coscolls, ni pollancres, ni roures, ni vinya i gairebé tot és un
herbassar. Només a la part baixa, prop de la torre mateix, hi
queden encara alguns pins que s’enfilen cap a Sant Climent,
passant per la Torre Pallaresa, on són una mica més espessos.
A la part alta del vessant de Sant Climent, però ja fora dels
terrenys de la Torre Ribera, hi ha una estesa de coscolls i
alzines de poca alçada.
Any 2001. Distribució actal aproximada dels arbres a les antigues terres de
San Jeroni de la Murtra.

àlbers ens fan saber que hi havia bosc de ribera a les rieres i els
torrents. Hi ha l’afegitó de les nogueres, que no són autòctones
sinó cultivades. Avui, el bosc de ribera es manté encara a tot el
llit de la riera fins a la pedrera. Tot el vessant obac del Puig
Castellar ha sofert diversos incendis, però l’alzinar hi rebrota
bé i en alguns llocs ja hi fa una massa espessa tot i que de poca
alçada. A les zones més altes hi ha una mica de coscollada i
màquia de bruc. Al vessant obac dels turons de Sant Climent,

Les terres immediates al monestir, això és, la vall de Betlem,
els monjos les coneixien millor perquè les veien cada dia, per
això en tenim més informació i més detallada. Al collet de les
Ermites hi havia alzines (1806). Hi havia un bosc de pins al
vessant de Sant Climent i Sant Onofre (1763, 1818). Entre
aquest bosc i el monestir hi havia coscolls (1802), que van ser
substituïts per la vinya (1802, 1818). Més avall de la coscollada i la vinya, però encara més amunt del monestir i dels
horts hi havia un joncar (1789). Al safareig dels horts hi havia
llorers i pollancres (1756). Fent tota la mitja volta al monestir
per la part de sota, hi havia els horts (1756, 1789). A la Creu
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de Pedra (coll de la Miranda?), xiprers (1789). A la Font
Santa, àlbers (1752), alzines (1752), oliveres (1824) i vinya
(1831). També hi havia boscos de pins des de ca l’Alemany
fins a la serra d’en Mas (1752, 1761). I en llocs diversos de la
rodalia del monestir hi havia alzines (1763), pins (1759) i pollancres (1759). Estàvem, doncs, en el domini potencial de
l’alzinar amb roures, però llavors el paisatge ja estava fortament humanitzat, perquè la major part de l’alzinar havia estat
substituïda pels pins, els coscolls, les oliveres, la vinya i els
horts. El joncar de més amunt de l’hort ens indica que hi
devia haver abundància d’aigua i els àlbers de la Font Santa i
els pollancres devien formar part d’un bosc de ribera prou
ufanós, tot i que mantingut a ratlla pels conreus. Els xiprers,
evidentment, plantats, formaven part de la decoració del monestir i del marge del camí.
Avui, al bell mig del collet de les Ermites hi ha les
instal·lacions de l’antena de ràdio, però tot al voltant encara
queden alzines de poca alçada i fent la carena fins a les dues
ermites hi podem trobar coscoll i llentiscle. De Sant Climent
en avall queden uns quants pins aïllats, com a romanalla del
bosc que hi havia hagut. El que, més avall d’aquest bosc, era
coscollar i després vinya ara és herbassar reconvertit en
replantació de pi blanc. El joncar ha desaparegut del tot i ara és
un camp de terra pelada. Al safareig dels horts, ara buit i
esquerdat, hi creixen acàcies. Els horts encara hi són, mig abandonats els de més amunt per ponent i en actiu els altres. A la
Font Santa, desaparegudes les oliveres i les vinyes, el marge
esquerre és un herbassar, al marge dret hi ha un alzinar prou
espès, amb algun roure, que s’enfila fins a Sant Onofre, i la part
de just per sobre del camí de Canyet a Sant Jeroni és un canyissar. Del camí en avall, vorejant els horts i seguint la riera fins
a l’alçada de ca l’Alemany, hi ha una franja estreta d’alzines,
roures, acàcies i algun om, que primer és prou espessa i alta
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i al final és baixa i esclarissada. En aquesta franja, just on se
separen els marges que encaixonen el torrent, hi ha un petit
joncar que s’està perdent d’ençà que la mica de bassa on es
troba s’ha assecat.9 També en aquesta mateixa franja, per sota
dels horts hi ha una dotzena de pins rojos d’alçada considerable que fan placeta i marquen l’angle on es troben els torrents
de la Font Santa i de Sant Climent. A tocar dels horts per
ponent, pujant el marge fins al camí de Santa Coloma, hi ha
un clap esclarissat d’alzines, gairebé sense sotabosc, i, per
sobre del camí fins a l’ermita de Sant Jeroni hi ha quatre
pins escadussers amb alguna olivera pel mig i un xiprer al
costat de les runes. A la Creu de Pedra, és a dir, a la Miranda, els xiprers que hi havia hagut ara són només dos o tres,
de poca alçada i mig tapats pel rengle de pi blanc que
ressegueix el marge. I, finalment, el bosc de pins que anava
des de ca l’Alemany fins a la serra d’en Mas ha desaparegut
del tot i ara és herbassar amb algunes mates de ginesta. Al
davant de ca l’Alemany, de cara al monestir, hi ha ara
camps, abandonats, de garrofers amb alguna olivera. I a la
font de ca l’Alemany, per sota de la casa, hi ha un roure gros
amb un grup d’alzines que ressegueixen el rierol a mesura
que perden alçada.
QUANT DURARÀ EL QUE QUEDA
El paisatge vegetal que tenim ha canviat amb el temps, més
aviat, l’hem canviat. Els monjos de Sant Jeroni de la Murtra
hi van intervenir durant cinc segles i el van modificar
lleugerament per aprofitar les matèries primeres que podien
extreure dels boscos, bàsicament aigua de fonts i mines, fusta,
llenya i carbó vegetal, sense les quals no podien viure. Darrere els monjos vam arribar nosaltres i ja portem dos segles
aprofitant unes matèries primeres molt diferents, ras i curt:
superfície urbanitzable, roca per fer ciment per a més urba-

nitzacions i boscos per cremar, sense les quals també sembla
que no podem viure. Però això, més que modificar o aprofitar, és malmetre. De manera que, avui, les urbanitzacions, les
pedreres i els incendis representen una greu amenaça per al
futur del nostre paisatge vegetal. Malgrat tot, ara encara tenim
una vegetació prou rica i variada i amb prou força perquè hi
hagi raons suficients per conservar-la.
Tot el territori de què hem parlat el podem resoldre finalment
en tres grups: el primer inclou el que fou el mas Oller, el segon
inclou les terres de la Torre de Montcada i les de Reixac, i el
tercer, les de la Torre Ribera i les de la vall de Betlem. Al mas
Oller ja no queda res per conservar i només hi tenen futur els
arbres que casin amb els criteris de decoració urbana. Al segon
grup encara queden zones boscoses importants i les àrees cremades pels incendis rebrotren amb força. Hi ha bones possibilitats de recuperar-hi la vegetació original si sabem controlar
l’amenaça de la forta humanització que hi porta urbanitzacions
i pedreres. Al tercer grup, ja no queda cap zona boscosa, com a
molt alguns grups d’arbres que podríem anomenar
«bosquets».10 La forta degradació a què ha estat sotmesa aquesta zona a causa de la pressió que comporta estar a prop de la
ciutat i també el fet que és la zona més seca fan molt difícil de
recuperar la vegetació original. Però, tot i així, té encara una
gran varietat d’ambients amb prou valor i interès perquè procurem de conservar-los i si pot ser millorar-los.
Badalona, estiu de 2001

Notes:
1. Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 8, «jerònim».
2. Càlcul fet sobre el mapa Sant Mateu, 1:25.000, editorial Alpina, Granollers, 1990.
3. F. MASCLANS. Guia per conèixer els arbres. Editorial Montblanc i
Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona: 1977, 4ª edició.
4. La Guerra Gran (1793-1795), entre Carles IV d’Espanya i la República
Francesa a causa de la Revolució.
5. Entre el 1752 i el 1832 van regnar: Ferran VI (1746-1759), Carles III
(1759-1788), Carles IV (1788-1808), Ferran VII (1808), Josep I (18081810), Napoleó I (1810-1814) i Ferran VII (1814-1833).
6. Estem de ple enmig de la Guerra Gran, entre Carles IV i la República
Francesa.
7. A. BADIA, R. ESTRADA, I. VILANOVA. Els boscos de Catalunya.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Col. Cavall Bernat,
núm. 11 (I Part) i núm. 12 (II Part), 1983.
8. Oriol DE BOLÓS. El paisaje vegetal barcelonès. Barcelona: Universitat
de Barcelona. Col. Cátedra Ciudad de Barcelona, 1962, p. 33-39 i 132-153.
9. Aquesta bassa es va assecar al principi del 2001 després que la companyia d’aigües reparés la conducció d’aigua del Ter per tallar l’escolament
que hi havia allà on el camí de Sant Jeroni talla el torrent de la Font Santa.
10. Queda el bosc de pins de la serra d’en Mas, que fa límit amb la vall de
Betlem, però cau tot al vessant de Canyet, ja fora del territori del monestir.
Per això no n’he parlat aquí.
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JOAN ROIG I SOLER:
UNA CERTA IMATGE DE BADALONA
RICARD RUIZ LLANSÓ

–F

umera! Fumera pertot arreu! No sé on anirem a parar amb tant de fum!– mastegava en veu baixa la Palmira mentre repartia la fira i els càntirs després de descarregarlos de damunt del matxo, col·locant-se a redós d’unes tàpies
que tancaven els horts que vorejaven el Camí Ral.
Per a la Palmira ja res no és el que era... El tombant del nou
segle havia fet beure l’enteniment a la gent. Ja no n’hi havia
prou de treballar la vinya o el cànem, o pescar a baix a mar.
Ara ja es posaven a treballar amb el metall, les filatures, i fins
i tot amb els licors! I que no s’hi posaven per poc! Tothom
arribava d’aquí i d’allà, plantava la seva fabricota, i apa! a fer
diners i a llançar fum a l’aire!
– Tot acabarà mig podrit!– resava la venedora a clients i a
tafaners que s’acostaven a la seva parada quan s’albirava la
fumera densa i negra del tren cap a la banda de mar –...les
collites, el bestiar, tot es farà malbé!... No sé on anirem a
parar!... no ho sé pas!
El pintor, un home ja madur, s’escoltava la Palmira d’un tros
lluny amb un posat de certa commiseració, mentre amb la cua
de l’ull esguardava el quadre que pintava, que seguia reposant
al cavallet. Donava ja les últimes pinzellades a la seva darrera
obra... la resta no li importava; fet i fumut, ell només estava allà
de pas. Amb prou feina coneixia aquell poble i per més esforços
que fes, mai no sabria ben bé de què li parlava la venedora de
càntirs... ell estava allà de casualitat.

Un dia, no fa gaire, quan viatjava des de Barcelona cap a
Mataró amb tren, en passar per la costa va sobtar-li la
imatge d’un campanar rotund per sobre de les teulades
rogenques i de les parets de colors de les cases del poble,
totes fetes un manyoc, com si busquessin arrecerar-se en
l’església alterosa i protectora... Va pensar, entre xiulets i
fumerades negres, que de tot plegat en podria sortir un bon
quadre.
– ...Badalona em diu que s’anomena aquest poble?... no,
no hi havia estat mai. Jo visc a Sitges, sap? ...Lluny d’a quí. I pinto... sí, sóc pintor... no, no de parets no... pinto
quadres. I m’ha agradat aquest lloc... hi ha bona llum: potser hi tornaré.
Sí, l’home que parlava fent-se entendre a crits amb el seu
company de viatge al tren era pintor de quadres. Els seus
paisatges agradaven força, i tenia prou clients entre els senyors de Barcelona, que pagarien bons diners per tenir
aquella imatge penjada al menjador o als salons de la seva
casa burgesa. Avui, el darrer dia que precisaria estar-s’hi, a
Badalona, el cel era més blau encara, i la llum del matí
esclatava contra qualsevol objecte que se li oposés, igual
que el dia en què va decidir plasmar-ne la imatge. Ell
només estava de pas per allà... ell i el seu quadre marxarien
ràpidament amb la vista capturada del poble... ràpidament,
com ho feia el tren, potser per no tornar cap dels dos mai
més a Badalona; ni ell, ni el seu quadre...
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UN PAÍS QUE CANVIA, UNA CIUTAT QUE CANVIA
La Badalona de la qual protesta la venedora de fira, la Badalona del 1905, és una flamant ciutat en què es fan especialment
palesos els contrastos de la societat catalana de principis del
segle XX. Fins a la Gran Guerra, la societat catalana es caracteritza per ser una societat de contrastos, en què elements tradicionals i moderns conviuen amb certa naturalitat. En el territori català el món urbà es consolida com l’hàbitat de la majoria
de catalans. Ciutats històricament rellevants, allunyades de la
gran capital, perden pes específic davant el puixant creixement
dels nuclis propers a Barcelona. Pobles pagesos com l’Hospitalet de Llobregat o Badalona, que fins al segle XVIII s’havien
mantingut com a nuclis de població petits o molt petits, inicien
un creixement exponencial que ajudarà a constituir les grans
àrees metropolitanes que avui coneixem.
No obstant això, el món rural de la Catalunya de principis de
segle encara ocupa, tot i que per poc temps, el primer lloc en
l’estructura social catalana, bé que la població que ocupa
davalla del 50% al 30%, amb la qual cosa perd un terç dels
seus efectius de població. Curiosament, la poderosa burgesia
capitalina seguirà mantenint forts lligams estacionals amb el
camp, tal com ho demostren les nombroses vil·les d’estiueig
que les famílies benestants barcelonines es van fer construir a
molts llocs del terme municipal de Badalona; fenomen que
era comú a tots els municipis que envoltaven Barcelona.
Aquesta burgesia importarà, també a Badalona, els diferents
estils artístics i arquitectònics del modernisme, autèntic símbol de la seva classe i estatus social i econòmic.

1. Imatge del carrer del Temple, en què s’aprecia l’aspecte que tenia a principi del segle, quan va ser pintat per Roig i Soler. Fotografia extreta de Barcelona a la vista.

El món industrial serà el que transformarà i modernitzarà el paisatge tradicional a les zones properes a Barcelona, tot i que en
el conjunt de Catalunya, aquest procés de transformació serà

molt irregular. Per les zones properes a Barcelona s’inicia un
procés d’electrificació força important que suposarà un dels factors bàsics perquè comenci un creixement sostingut dels índexs
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2. Quadre titulat Carrer de poble
pintat per Joan Roig i Soler el 1905,
que reprodueix el carrer del Temple i
l’església de Santa Maria a l’època.
Fotografia: Albert Cartagena.
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de producció industrial, fet aquest que tindrà importants repercussions en la vida quotidiana dels obrers i en els fluxos migratoris que suportarà, entre d’altres, el nostre municipi.
Políticament, també és aquest un moment de canvis impor tants. El sistema de cacics liberals i conservadors que es van
alternant en el poder, característic dels primers anys de la
Restauració, dóna pas a la irrupció del republicanisme i del
catalanisme com a corrents polítics sòlidament configurats.
Igualment, a causa dels canvis socials ja esmentats, l’obrerisme comença a organitzar-se i s’observa una creixent secularització de la societat, fet que conduirà cap als esdeveniments
de la Setmana Tràgica, el 1909. En aquests anys neix el moviment de Solidaritat Catalana com a catalitzador polític contra
el govern liberal de Madrid. També serà en aquests anys que
Enric Prat de la Riba gesta el que més tard serà la Mancomunitat de Catalunya.
Demogràficament, Badalona manté des de principis del segle
XX un creixement continuat. L’any 1910 supera ja els 20.000
habitants. La ciutat rep diverses onades immigratòries, primer
procedents de la Catalunya rural del sud –els canareus–, i poc
més tard començaran els fluxos migratoris provinents del País
Valencià, l’Aragó i Múrcia, atrets per l’expansió econòmica
afavorida per l’esclat de la Gran Guerra, i per projectes com la
construcció del metropolità transversal, a Barcelona. Aquest
constant flux demogràfic propiciarà el primer intent d’ordenació urbanística a Badalona; el pla Pons, el 1895, situarà les possibilitats d’eixample de la població al llarg del litoral, tant en
direcció Montgat com en direcció al Besòs, zona aquesta darrera, que experimentà un creixement notable.
D’altra banda, el traçat del tren, paral·lel a la costa, propicia
que al llarg del seu recorregut s’instal·lin fàbriques amb les
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seves colònies d’habitatges per als obrers. També paral·lels a
la via del tren s’obren dos llarguíssims i importants carrers en
els quals s’ubicarà la gran majoria de la infraestructura industrial de la primera dècada del segle XX: els carrers del Progrés i de la Indústria. Al mateix temps que aquesta gran varietat industrial creixia i s’empeltava als carrers de la Badalona
nova, les activitats de la Badalona tradicional, l’agricultura i
la pesca, inicien un clar procés de regressió. Només el cultiu
de la vinya va seguir mantenint un cert pes específic en l’economia local. La ciutat es modernitza i els nous avenços tècnics van obrint-se pas. En el decenni inicial del segle arriba a
la ciutat el primer tramvia elèctric i el primer telèfon públic.
Obre les portes el primer cinematògraf i els teatres Zorrilla i
Nou es consoliden i es converteixen en els cenacles preferits
d’una burgesia important en nombre, d’un pes econòmic considerable i que pren un caire progressista i amant d’un cert
grau de refinament.
Igualment, el creixement dels primers barris d’obrers a la
Badalona nova fa néixer els primers brots d’associacionisme
obrer, en un principi de caràcter bàsicament lúdic, com en el
cas dels cors de Clavé, i amb funcions assistencials; mentre
que a principi del segle XX apareixerà el sindicalisme, en
implantar-se la Comfederació Nacional del Treball. L’anticlericalisme creix en una ciutat on l’ensenyament, per exemple,
havia estat tradicionalment en mans dels capellans. Així,
abans que a Barcelona s’iniciés la crema de convents durant
la Setmana Tràgica, a Badalona el convent dels Carmelites ja
havia estat incendiat i saquejat.
També políticament la ciutat pateix sotracs importants. Els
darrers anys del segle XIX es caracteritzen a Badalona per
l’enfrontament entre els dos bàndols de cacics, el liberal i el
conservador, que dominen la política local de l’època. L’en-

frontament esdevindrà sagnant a la ciutat, amb un balanç de
tres morts, el 1899. Aquest moment de crisi propiciarà la
implantació a la ciutat del catalanisme polític, i serà a partir
de l’any 1905 que la Lliga Regionalista entrarà a formar part
del consistori badaloní, trencant el bipartidisme que havia
imperat a la ciutat des de l’inici de la Restauració.
UN ALUMNE AVANTATJAT I INNOVADOR
Roig i Soler estava ja cap a la fi de la seva vida quan va atreure-li el paisatge d’aquell poble a prop de Barcelona, una imatge ràpida del qual hem intentat donar amb breus pinzellades.
Als seus seixanta i alguns anys, ja havia evolucionat com a
artista des del realisme tenebrós del segon terç del segle XIX
fins al modernisme esclatant de Santiago Rusiñol, hereu de
l’Escola de Sitges. Si més no, la seva estrella s’havia vist
eclipsada per altres astres més rutilants en l’atapeït univers
pictòric català dels primers anys del segle XX. L’esmentat
Rusiñol, Ramon Casas, Isidre Nonell, el mateix Eliseu
Meifrèn, qui va començar amb els luministes de Sitges, van
continuar el camí desbrossat per Arcadi Mas, però sobretot
per Roig, tot buscant el reconeixement general d’una manera
de pintar manifestament oberta als corrents europeus.
Roig i Soler va ser un alumne brillant. Estudià amb Modest
Urgell, el representant més genuí del paisatgisme realista
català. De mica en mica, Roig, tot prenent l’essència del paisatge com a font d’inspiració, s’allunyarà de la manera com
tracten aquest motiu Urgell i els seus deixebles, que entenen
el paisatge com una representació fidel de la realitat d’una
Catalunya trista i malenconiosa, descobrint-nos la pobresa i la
solitud del món rural i marítim. El que en Modest Urgell és,
però, trist i ombrívol, en Roig es transforma en ple de llum i
de vida. Potser és que els temps ja canviaven...

Després que Urgell li impartís el seu mestratge, Roig va
continuar estudis primer a París i més tard a Roma. El París
artístic que va conèixer Roig fou més la capital conquerida
per la pintura pompier de Marià Fortuny que no pas la ciutat revolucionària de Gustave Courbet. El concepte pictòric
de Fortuny pesarà, sens dubte, en la manera de pintar de
Roig més que no pas en la del seu col·lega Arcadi Mas, d’origen més eclèctic i academicista.
París suposarà l’inici del seu camí específic com a pintor amb
personalitat pròpia, diferenciada clarament del fortunyisme,
tant en voga en el tercer quart del segle XIX, i, en general, del
realisme pictòric. Roig no és un pintor fortunyista, ni tan sols
en part. Després del clamorós èxit de la manera de pintar del
reusenc Fortuny, que fa que el seu estil es posi de moda a tota
l’Europa occidental, Roig seguirà a casa seva, a Sitges, un
corrent artístic que podria definir-se com a paral·lel al del
modernisme parisenc de Santiago Rusiñol i Ramon Casas.
Poden reconèixer-se en la pintura de Roig i Soler, tocs del
corrent peculiarment realista de Fortuny, però depurats de les
anècdotes decorativistes i indumentaristes que caracteritzen el
fortunyisme. L’aparició de Roig en el panorama artístic del seu
temps no pren la forma d’una irrupció; no es fa d’una manera
abrupta. La pintura de Roig, que parteix del substrat que deixa
el realisme representat pel primer mestratge d’Urgell i es veu
vestida per algun dels trets fortunyistes, com per exemple cert
costumisme, que sense ser exòticament exagerat ni ser definidor del seu art, sí, en canvi, és evident, és fruit d’una evolució
gradual de la seva concepció artística. Podríem dir que Roig és
un pintor que observa i que adequa l’evolució dels temes que
tracta i de la manera com els tracta a l’estat d’aquesta observació. El crític d’art Raimon Casellas anomenarà el camí encetat
per Roig i Soler com «la manera il·luminista de Sitges, en la
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seva tongada italiana», bona manera aquesta de resumir el conjunt d’influències que l’art d’aquest pintor acull.
SITGES
La història de les Festes Modernistes i del Cau Ferrat de Rusiñol la coneixem més o menys tots. El que ja no és tan conegut
és l’origen de Sitges com a gresol d’artistes i catalitzador del
modernisme com a corrent artístic a Catalunya; i en aquesta
gènesi, Roig i Soler hi té un paper de primer ordre.
Tot i que nascut a Barcelona, Roig i Soler és fill de sitgetans.
La vila, que ja durant el període del realisme romàntic de mitjan segle fou el bressol del pintor Joaquim Espalter, va continuar la vida artística fins a la configuració com a moviment de
l’Escola de Sitges per part de Roig, juntament amb Arcadi Mas
i Fontdevila, pintor que s’establí i s’arrelà a la vila cap al 1880.
A les darreries del segle XIX, Sitges i la seva escola repre sentaven el contrapunt, potser també el contrapès, de l’Escola d’Olot dels germans Vayreda, d’arrels manifestament realistes i molt més bucòlica i esllanguida. L’escola sitgetana
adopta com a motiu un paisatgisme caracteritzat per una llum
molt intensa, heretada de la darrera etapa pictòrica de For tuny. Aquesta tendència va prosseguir en l’obra de diversos
pintors locals de qualitat, com Joaquim de Miró, Antoni
Almirall i Joan Batlle.
EL PRINCIPAL LUMINISTA
Roig i Soler representa, doncs, el vincle d’unió més clar entre
el fortunyisme, com l’escola pictòrica catalana més internacional i que més es deslliga del país fins aleshores, i el posterior modernisme. Del fortunyisme, Roig pren íntegre el trac58

tament de la llum i perd tot el costumisme i la dauradura, i
serà aquesta llum el nexe objectiu d’unió amb el modernisme,
que l’adoptarà com un dels seus eixos conceptuals. Potser és
per això que el luminisme, com a corrent pictòric, presenta
límits molt imprecisos: únicament la representació constant
de la llum als llenços pot prendre’s com a tret genuïnament
característic. En aquest sentit, es diria que Roig assumeix el
paper de pintor pont entre el realisme i una nova manera de
fer, en una etapa paral·lela a allò que a Europa suposa el naturalisme. De tota manera, el luminisme de Roig no és casual ni
irromp en el panorama artístic d’una manera sobtada. L’art de
Roig és fruit d’una evolució, i la seva pintura, més que «trencar amb» és un «a conseqüència de».
La seva trajectòria es pot conceptuar com més pura que la del
seu company d’escola, Arcadi Mas. Roig despulla la seva pintura d’anecdotisme i el seu tractament de la llum crearà escola. També ell és el pare d’un dels motius més tractats posteriorment pel grup: la visió de la platja de Sitges amb el baluard i l’església de campanars asimètrics al fons, motiu que
l’escola convertirà amb el temps en constant reiteració fins
arribar a l’autoplagi. També la paleta de Roig canvia envers la
dels pintors realistes. Els ocres i sienes es veuen substituïts
per colors terrosos clars i per blaus acerats, amb tocs de
blancs, carbasses i taronges.
El ferment de modernitat de l’Escola de Sitges va tenir una
continuïtat important. Aquesta prendrà un paper de preeminència en l’art català de finals del segle XIX, com a gènesi del modernisme com a principal moviment cultural català
posterior a 1888. Roig, doncs, és el pintor de les platges a ple
sol, dels carrers blancs i lluminosos i de grans esteses de
terrisseria que llueixen al sol. L’artista explota aquests temes
i, un cop els ha passat per sobre l’onada de la modernitat,

s’estima més encasellar-se en la repetició de temes i en l’acomodament de qui se sap amb tècnica i qualitat sobrades, però
que també és conscient que ha estat superat per un moviment
amb nous plantejaments formals i tècnics, que irromprà en el
panorama artístic amb una potència i una vitalitat no vistes
fins aleshores a Catalunya.
LA IMATGE DE BADALONA QUE ENS LLEGA
L’ARTISTA
¿Què va dur a Roig i Soler, un pintor amb ofici, totalment
consagrat al treball per a la ben pagant burgesia barcelonina
quan ja es veu superat pels corrents artístics nascuts de la
seva pròpia manera de pintar, a plasmar aquesta imatge de
Badalona? No ho sabem del cert. Sabem que era un viatger
empedreït. Sabem que va retratar en els seus llenços els
carrers costeruts d’una Tossa salvatge i llunyana per als barcelonins, on uns quants pescadors compartien vida amb l’atzarosa feina diària, amb una ciutadella que s’enfonsava i
amb el paludisme; o que va capturar imatges de pobles en
les quals barrejava les filigranes d’una llotja gòtica –l’ahir
idealitzat– amb les esteses de terrisseries i atuells de fang
–l’avui estereotipat.
M’atreveixo, però, a pensar que el 1905 Roig va voler copsar
una imatge purament anecdòtica de la nostra ciutat. El fet que
el quadre, quan va ser localitzat per qui signa aquest article, tingués el poc singular títol de Carrer de poble, ho diu tot. Una
imatge qui sap si copsada per primer cop des de dalt del mateix
tren, mentre Roig s’encaminava cap al nord; tan nostradament
exòtic per als barcelonins. Malgrat que estiguessin més a l’abast, Roig feia, dels paisatges pintorescos i banyats de llum que
representava, el seu Marràqueix particular, i l’església de Santa
Maria potser li va oferir un d’aquests motius.

La visió de l’església es podria centrar una mica més cap a
mar d’on avui és el carrer de Francesc Layret, a l’altura del
carrer de la Mercè. Pel que fa a la composició de l’obra, el
pintor aprofita el pendent que el terreny ofereix i dóna perspectiva al conjunt d’edificacions. El nucli de la composició el
forma el campanar de Santa Maria, que sobresurt alterosa ment del conjunt edificat. Podríem distingir un segon nucli,
format per la Torre Vella, i encara un tercer nucli cap on deriva la vista, format per la masia amb tons rosats, pintada al
marge esquerre del llenç.
Si analitzem els colors, la imatge es pot dividir en tres parts molt
clares: la part inferior d’ombra terrosa, la zona central de tons
terrosos més clars amb esquitxos de verd, i la part superior,
intensament blau cel. Amb aquesta gradació i amb el xoc de
colors càlids i freds, el pintor busca un contrast molt clar i definit. Pel que fa a la llum, correspondria a la pròpia d’una primavera avançada: el sol surt clarament per l’est i projecta, tal com
està encara de baix, algunes ombres sobre la base de la imatge.
A la zona central del quadre apareixen els tons terrossos banyats
per la llum, tan característics del pintor sitgetà, juntament amb
esquitxos de verd. Aquesta llum converteix les façanes de les
cases en punts secundaris cromàtics a la zona central de la imatge i propicia la intensitat de contrast entre la terra i el cel.
La representació humana resulta anecdòtica en l’obra que ens
ocupa, tal com ho resulta en tots els artistes adscrits a les
escoles paisatgistes. Es concreta, simplement, en l’esbós que
l’artista fa de la venedora de càntirs, cap a la meitat esquerra
del llenç, i en la representació, tan sols apuntada amb dues o
tres pinzellades, de gent que puja o baixa pel carrer del Temple. Igualment, pensem que el naturalisme, encara que no tant
com el realisme, va fugir de la representació humana, i Roig
és fidel a aquesta tendència.
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Què ha buscat reflectir l’artista en la seva obra? Només plasmar la imatge imponentment altiva del campanar de l’església,
que es mostra molt per sobre de les edificacions que l’envolten, com si aquestes cerquessin aixopluc en el temple. Sens
dubte, aquesta imatge, que s’ofereix pintoresca, i que encara
tenim la sort de mig entreveure si l’observem en la perspectiva que se’ns mostra des de la part baixa del carrer del Carme,
va captivar el pintor. I potser no caldria donar-li més voltes.
Val a dir que, en conèixer i fer-li saber la meva sorpresa opinió
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sobre quin era el subjecte del quadre que aquells dies s’exposava a la venda a la Sala Parés, de Barcelona, la reacció de la seva
codirectora, Marta Maragall, va ser ràpida, gentil i encertada; en
el catàleg editat pocs dies després de la nostra conversa, l’obra
de Roig Soler ja rebia de manera oficial el títol de Carrer del
Temple, de Badalona. Poc després vindria l’interès del consistori per provar d’adquirir-lo, tot entrant en competició amb
diversos pretendents privats. Per fi, la concreció de la seva
adquisició per l’Ajuntament de Badalona és, avui, una molt
bona notícia per a tothom que estimi l’art i la nostra ciutat.

EL PARC DE CAN SOLEI-CA L’ARNÚS
CARME HILARIO CHANCHO

N

o podem parlar de ca l’Arnús sense fer-ho de
can Solei, i viceversa. L’origen de can Solei es remunta a una
antiga finca agrícola esmentada a l’arxiu Barberà en una escriptura del 1565, que diu textualment: «Peça de terra de 7 mujades1 que és al mas Solei; es troba en acte de venda que Francesc Castellet de Barcelona i Joan Albert de Perpinyà, feren a
Dalmau Ros». Sembla que la finca es va formar amb l’annexió
de propietats anteriors, essent la part majoritària la corresponent al mas Solei.
A l’etapa 1793-1795, amb motiu de la Gran Guerra contra
França, can Solei va usar-se com a hospital, i va patir importants desperfectes, com la pèrdua de les escultures i els safareigs existents.
En un article sobre tot el conjunt, signat per Joan Soler i
Amigó, es defineix com «una finca amena, frondosa de vegetació, enjardinada, amb avingudes i caminets, espais arrecerats, corriols d’aigua i cascades. Abastava l’actual parc de can
Solei i els jardins de ca l’Arnús. A Badalona havia estat coneguda, de sempre, amb el nom de Can Solei», i la bateja amb
el sobrenom de «la finca de les canals que ragen».
La configuració actual del parc amb els edificis i els jardins
de la part baixa, és de finals del segle XIX. Durant la Guerra
Civil (1936-1939), can Solei va ser confiscat i obert als badalonins com a parc municipal. Un cop acabada la guerra, va
tornar als seus antics propietaris.

A la dècada dels seixanta la finca va ser expropiada i el 1977
se’n van obrir les portes de forma definitiva i es va recuperar
com a parc públic municipal.
Sortosament, ara podem recuperar per a la ciutat, una altra
vegada, el conjunt sencer i reunir en una sola finca tot l’espai.
L’anomenat parc de ca l’Arnús és un conjunt paisatgístic de
gran qualitat. El podem dividir en dues parts força diferenciades: la zona dedicada a l’explotació agrícola o d’horta, que
ocupa una gran extensió a la vessant nord que limita amb la
riera de Canyadó, i la zona de jardí històric.
La zona d’explotació o sense enjardinar té una extensió aproximada de 32.000 m2, i està travessada tant en sentit transversal com longitudinal, pels dos camins d’entrada al parc, que,
amb els seus plàtans centenaris, formen l’accés al jardí històric. Dins d’aquesta zona, hi trobem un seguit d’edificacions
de serveis (sense interès) i una bassa que data de l’època de
construcció del parc.
Si fem un estudi atenent a la cronologia, la part de jardí històric, la podem considerar dividida en dos espais. Un és l’immediat davant de la casa de convidats, que conté una piscina i unes
zones de gespa, amb plantació d’arbres ornamentals, on són
destacables unes xicrandes. Aquest espai té uns 45 anys d’antiguitat i és posterior a la construcció de la casa petita. La resta
del jardí té uns 129 anys d’història, i forma un parc configurat
amb tots els elements clàssics del jardí romàntic (grutes, llac,
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el fet és que el disseny correspon a l’estil dels jardins romàntics de l’època, amb vegetació frondosa i olorosa, camins,
diverses zones amb jocs d’aigua i el llac central.
Fou en aquest llac on va passejar en barca el rei Alfons XIII,
quan la reina regent M. Cristina s’hostatjà a la finca durant la
seva visita a l’Exposició Universal de 1888. D’aquesta visita,
n’ha restat la cadena, signe extern que indica que allí hi ha
pernoctat algun membre de la família reial.

1. Imatge del dipòsit d’aigua vist de d’un dels safareigs del parc. Es pot apreciar la planta octogonal. Fotografia: Francesc Carbonell.

ponts, illes, etc.). Per tal d’entendre com s’ha arribat a aquest
jardí, caldrà fer una mica d’història.
Evarist Arnús i de Ferrer (1820-1890) es dedicà al món de la
borsa i més tard, des de l’any 1846, va ser banquer. El 1852
inaugurà la seva casa de banca, que esdevingué, a la dècada dels
seixanta, una de les més importants del Principat. Fou el primer
promotor del Casino Mercantil (1860), fundà el Teatre Líric de
Barcelona (1881), presidí la Casa de la Caritat i fou un dels promotors de l’Exposició Universal de Barcelona del 1888.
Seguint la tradició de les famílies benestants del segle XIX,
adquirí, el 1859, una part de l’antic mas Solei. Els terrenys
adquirits eren bàsicament de pagès, car la propietat gaudia de
l’aigua d’una mina que també abastava d’aigua part de la ciutat. No hi ha documentació de qui va planificar el jardí, però
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Tanmateix va se el fill d’Evarist Arnús, Emili Arnús i Oliveras, qui va canviar la fesomia de la casa, ornant-la amb els
arcs dels cossos laterals i donant-li un aspecte de vil·la palatina. També féu construir el castell (torre quadrada), enmig del
llac, per poder aïllar-se a tocar el piano i gaudir de la música.
Força més tard, a la dècada del 1950, es construí l’altra edificació existent tocant al llac i el petit jardí que l’envolta.
El conjunt històric de ca l’Arnús té una riquesa vegetal considerable, en molt bon estat, que cal salvaguardar. És un jardí
únic per a la ciutat i, com a tal, s’ha de preservar a més d’intentar recuperar el disseny i l’esperit del jardí inicial. Cal que
els ciutadans actuals i les generacions futures coneguin de
manera directa com eren i com estaven estructurades les construccions destinades al lleure, l’esbarjo i l’acolliment de la gent
benestant del segle XIX. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha d’estudiar i retornar, en la mesura del possible, al disseny i/o l’es tructura original, tenint en compte els elements següents:
– L’aigua de la mina que abasta el llac i que genera una circulació que fa que la vida aquàtica resti assegurada.
– Les sèquies de rec fetes amb peces de ceràmica cuita manuals
(de 10x20x3 cm aproximadament), que encara es conserven en

2. Visió del llac, en la part nord-est, amb la vegetació reflectida sobre l’aigua. Fotografia: Francesc Carbonell.
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– Les escultures que encara resten al parc: un bust d’Evarist
Arnús, ubicat entre l’estació meteorològica i la casa pairal, i dues
escultures de marbre (home i dona), a la zona on hi ha la glorieta.
– La torre de guaita, existent al llindar dels patis de les cases
del carrer de Sant Bru, amb el límit de can Solei.
– El castell enmig del llac, al qual es pot accedir per mitjà d’un
pont llevadís, que permet restar aïllat i tancat a l’interior. A la
part de sota del castell, hi ha una mena de cadireta metàl·lica
penjada que facilitava l’embarcament per passejar pel llac.
Tot el conjunt, unit al Parc de can Solei, configura un espai de
més de 11 ha, que representa la zona verda més gran de la ciutat. No totes les ciutats poden gaudir d’un jardí històric, i cal
aprendre a apreciar-lo.
3. Imatge de la part superior de l ’estació meteorològica. Conté baròmetre,
termòmetre, higròmetre, pluviòmetre (amb els set dies de la setmana per
separat) i rellotge. Fotografia: Francesc Carbonell.

un tram del parc i que permeten observar quin era el tipus de rec
que utilitzaven els jardins, sistema que encara s’utilitza en molts
indrets, sobretot en explotacions d’horta de regadiu.
– Les espècies vegetals peculiars, utilitzades principalment en
una certa època, a la qual correspon el conjunt.
– Les edificacions singulars: la casa pairal, el dipòsit d’aigua
de planta octogonal, el pou que el proveeix, la glorieta, les
basses o safareigs i, sobretot, l’estació meteorològica, feta
amb pedra i peces ceràmiques a la base i estructura metàl·lica
i peces com les anteriors a la part elevada, edificació peculiar
i de valor considerable per l’època en què va ser construïda.
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El tipus de vegetació existent és similar en tot el parc. Els
arbres centenaris creen un ambient ombrívol, íntim, que
embolcalla el passejant. Els camins de sauló ajuden a descobrir indrets, amagatalls i racons de formes i mides diverses,
rocalles amb brolladors, petits estanyols, que ens ofereixen, a
cada pas, imatges noves i sorprenents.
Ja hem parlat dels dos grans camins de plàtans ( Platanus
orientalis) centenaris que donen entrada al parc. Hi ha un
altre camí, que uneix els dos habitatges, que està emmarcat,
en un cantó, per alzines (Quercus ilex) que daten de la mateixa època de la construcció de la casa petita i el seu jardí.
Dins del que és estrictament el conjunt històric, hi trobem una
forta diversitat de vegetació, i el que és més important, alguns
exemplars que, després d’estudiats, podrien ser fàcilment
catalogables i protegits.

4. Vista d’una de les grutes existents, encara que no s’hi apreciï, aquesta conté un petit estanyol. Fotografia: Francesc Carbonell.

A tall d’exemple, tenim, repartides per tot el parc, nombroses
palmàcies. Localitzades a la zona ombrívola que toca a l’esplanada de can Solei, hi ha uns exemplars de washingtònia
(Washingtonia robusta) d’uns 20 metres d’alçària, amb un
port magnífic. En aquest mateix indret hi trobem pins pinyers
(Pinus pinea), un grupet de cedres (Cedrus deodara), casuarines (Casuarina equisetifolia), lledoner (Celtis australis) i

un gran eucaliptus (Eucalyptus globulus). Sortint d’aquesta
zona i seguint la tanca de can Solei, passem per una zona de
bambús (Bambusa sp).
En arribar a la part sud del llac i en tota la zona que l’emmarca, hi trobem una gran diversitat de vegetació. Eucaliptus
immensos, que caldrà estudiar detingudament pel seu risc de
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fractura, xicrandes (Jacaranda mimosifolia), palmera de canàries (Phoenix canariensis) de gran port, palmeres de dàtils
(Phoenix dactylifera), de vegades formant agrupacions interessants, oliveres (Olea europaea), etc.

llentiscle (Pistacia lentiscus), llorers, evònim (Evonymus
japonicus), pitòspor (Pittosporum sp), baladres (Nerium oleander), etc. Són remarcables les mides aconseguides per les
eufòrbies (Euphorbia sp).

Crida l’atenció el gran nombre de còcculs (Cocculus laurifolius). Són arbres perennifolis, originaris del Nepal, que
van ser introduïts a finals del segle XIX a la Ciutadella, el
primer parc públic de Barcelona, i d’allí s’estengueren pels
millors jardins de la ciutat. La seva utilització correspon
bàsicament als parcs de l’època colonial, en què es volgué
traslladar als nostres jardins l’exotisme de la flora de les
colònies. El còccul s’identifica fàcilment pels troncs
retorçats i les fulles verd brillant, allargades i amb tres nervis longitudinals visibles i molt característics.

No podem deixar d’enumerar els margallons (Chamaerops
humilis) i les iuques (Yucca sp). D’altra banda, per tal de no
deixar entreveure ni un pam de terra, també hi tenim tot un
seguit de plantes ombrívoles, de diferents alçades, ports i
desenvolupament, com acants (Acanthus mollis), flor de l’amor (Agapanthus africanus), clivies (Clivia miniata), heures
(Hedera sp), formis (Phormium tenax), buguenvíl·lees (Bougainvillea sp), cordilina (Cordyline australis), aptenia (Aptenia cordiflora), parietària (Parietaria officinalis), etc.

Hi ha també algunes bellaombres (Phytolacca dioica). Una en
particular, situada entre la casa pairal i el camí que la voreja per
la vessant nord, té unes dimensions espectaculars, especialment
les seves arrels, que, com que l’arbre està ubicat en zona de
talús, a més de 2 m per sobre del camí, ofereixen una imatge
destacable en arribar fins a la vora de la zona de pas.

En un petit indret dedicat a fruiters, hi trobem llimoners
(Citrus aurantium), avellaners (Corylus avellana), micaquers
(Eriobotrya japonica), caquis (Diospyros kaki), etc.
En definitiva, un espai de més d’11 ha que representa el
pulmó verd més important de la ciutat, tant per la seva magnitud com pel seu contingut.

Cal destacar en tot el conjunt la gran diversitat d’arbres de
floracions diferents i també fruiters, com per exemple magnòlies (Magnolia grandiflora), arbres de l’amor (Cercis siliquastrum), pruneres diverses (Prunus sp), de fulles vermelles, amb punxes, però totes elles amb floracions decoratives.
I no ens podem oblidar de tot el ventall, amplíssim, de vegetació més mediterrània, com els llorers (Laurus nobilis), les
troanes (Ligustrum japonicum), i d’altres.

No podem oblidar mai que els jardins són quelcom viu i que,
com a tals, tenen ànima. L’ànima d’un jardí no mor, espera
embolcallada en el silenci, que aquest recuperi el seu esplendor per tornar a lluir ufanosa per a tots aquells a qui contorba
la bellesa... i per a tots els altres, també.

Els arbusts hi són presents en gran mesura, i de forma espectacular, tant en solitari com formant agrupacions. Hi trobem

1. Mesura agrària equivalent al tros de terra que poden llaurar un parell de
bous en un dia. Equival a 4.896,5 m2.
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Nota:

LLUÍS BRÚ I SALELLES
A BADALONA
MARTA SALINÉ I PERICH

L

luís Brú i Salelles va néixer a Ondara, País
Valencià, l’any 1868 i morí el 1952 a Barcelona, on s’establí
i des d’on va produir la seva creació artística com a dibuixant
pintor i mosaista. La figura de Lluís Brú es comença a conèixer, com la de tants altres artesans i industrials pràcticament
anònims, en la recopilació que va fer Alexandre Cirici Pellicer en el seu llibre El Arte Modernista Catalán.1
Les seves aportacions a l’arquitectura modernista i noucentista són nombroses però alhora pràcticament desconegudes;
trobem referències de la seva activitat artística a partir del
1900, en què es presenta publicitàriament com a dibuixant i
pintor. Posteriorment, l’any 1904, iniciarà la seva activitat
com a mosaista influït pels arquitectes Lluís Domènech i
Montaner i Josep Puig i Cadafalch.2
Actualment és reconegut per l’empremta que va deixar en
la seva faceta de mosaista, en obres com són el Palau de la
Música Catalana (1905-1908), de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, la casa del baró de Quadras (1899-1906),
de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch o la Lactància Municipal (1908-1913), edifici projectat per Pere Falqués i Urpí
i per Antoni de Falguera Sivilla, obres totes elles localitzades a Barcelona.
Cal destacar, però, aquesta primera etapa esmentada ante riorment, en què s’ofereix, copiant les paraules exactes de la
seva publicitat, per a «treballs de dibuix i pintura pera las

arts ornamentals». Gràcies a aquesta etapa inicial deixa
oberta una trajectòria professional a partir de la qual oferirà,
diverses vegades, els seus serveis com a dibuixant d’altres
arts decoratives, d’entre les quals podem destacar la decoració de rajoles i l’esgrafiat. 3
A Badalona contribueix en la decoració de diverses obres amb
l’arquitecte Joan Amigó i Barriga, principal representant de l’arquitectura modernista d’aquesta ciutat. 4 Sortosament el Fons
Lluís Brú conserva informació gràfica i escrita, l’estudi de la
qual permet el coneixement de l’obra en relació a aquest i d’altres arquitectes, cosa ben poc habitual, ja que és corrent el desconeixement dels col·laboradors dels nostres arquitectes.5
Aquest article vol identificar allò que es coneix com a
mosaic, donar a conèixer el tipus d’obra artística que genera Lluís Brú dins de la ciutat de Badalona, identificar els
espais arquitectònics on trobem les seves aportacions, i
explicar breument la relació generada entre arquitecte,
artesà i propietari.
Cal fer una breu diferenciació entre mosaic i ceràmica. Algunes vegades es defineix com a mosaic la ceràmica industrial,
produïda a partir de rajoles. A Badalona tenim un exemple
clar en els medallons de façana de la fàbrica Anís del Mono,
restaurats recentment. Contràriament, en aquest article, quan
es parla de mosaic, es fa referència a l’art de decorar una
superfície incrustant-hi trossets de materials d’una certa dure67

sa; vidres, pedres, nacre, etc. A aquestes petites peces se les
anomena tessel·les i estan tallades una a una. És una art antiquísima, que obté la seva màxima esplendor a l’època grecoromana i bizantina i és recuperada i revalorada pel modernisme a partir de l’aplicació de noves tècniques i l’ús de materials de forma única i diferenciadora.
El mosaic va ser, doncs, en època del modernisme, una decoració de gran acceptació, i es va aplicar a totes les tipologies
arquitectòniques: residències particulars, equipaments, arquitectura de culte, centres d’activitat productiva o comercial,
mobiliari urbà, etc. La seva aplicació engloba aspectes molt
diferents, d’entre els quals podem destacar dues propietats que
al llarg de l’escrit anirem reconeixent: bellesa i funcionalitat.
Els tipus de mosaics més comuns en aquest període són:
El mosaic romà, que ocupa principalment el paviment i està realitzat a partir de materials de gran duresa; marbres, pedra i gres,
preeminentment. Segons podem deduir, una propietat substancial d’aquest tipus de mosaic és la seva resistència. Ens recorda
les diferents mostres de mosaics d’origen grecoromà.
El mosaic ceràmic i el trencadís s’utilitzen bàsicament en paraments verticals i revestiments diversos, com columnes, cúpules, sostres, etc. Tot i que la tècnica de realització d’aquests
mosaics és diferent, el material bàsic utilitzat coincideix: la
ceràmica, de gran producció i tradició a Catalunya i a València,
i d’aquí la seva bona acollida. Les propietats més evidents d’aquests tipus de mosaic són l’atractiu vistós, generat per la
diversitat de color que dóna la rajola, i la seva impermeabilitat.
El mosaic ceràmic ens recorda els mosaics bizantins tot i que
el material d’aquests era el vidre, però la seva construcció a
partir de tessel·les quadrades o de formes particulars per mitjà
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del poliment peça a peça amb mides i formes regulars, dóna
un resultat molt semblant.
El trencadís és una transformació dels mosaics àrabs. Està realitzat amb cops de martellina sobre la rajola, sense una mida
concreta ni una forma determinada. El resultat és una tessel·la
mal trencada, i la decoració és molt diferent, més expressiva i
alhora menys acurada en el resultat de formes, que tendeixen a
ser més abstractes.
Tots sabem de la influència del modernisme i el noucentisme
en l’arquitectura de les nostres ciutats, el sentit de buscar i
donar una identitat pròpia i particular als nostres carrers i als
nous edificis que la formen; i Badalona no queda al marge d’aquesta tendència. En el meu recorregut hi he pogut trobar les
diferents manifestacions arquitectòniques, apuntades al principi de l’article i la seva corresponent riquesa decorativa.
En primer lloc, destaquen les diferents aportacions de l’obra de
Lluís Brú en relació a l’arquitectura d’activitat productiva.
Parlo de les fàbriques, petits nuclis que representen l’evolució
econòmica de la ciutat i el motor que la impulsa, des de finals
del segle XIX, a entrar de forma privilegiada al segle XX.
La fàbrica és la imatge de l’evolució econòmica per a l’empresari, i per aquesta raó cal que ofereixi un aspecte de
modernitat i qualitat. Un mètode per assolir aquesta aparença
és a partir dels elements decoratius aplicats a l’arquitectura.
El mosaic es diferenciarà principalment de la ceràmica per
tractar-se d’una decoració de producció i disseny únics per a
cada ubicació, per tant, menys industrial i de major cost.
Moltes vegades serà el punt més destacat de la façana, el
rètol marca de la fàbrica i alhora element publicitari que
identifica la manufactura.

És important pensar en la col·laboració a l’hora de produir
l’obra, que és una suma de necessitats i aportacions: el propietari com a motor econòmic vol un resultat en què es manifesti la seva pròpia imatge i el seu quefer, l’arquitecte assumeix la direcció del projecte global, l’artesà o artesans
col·laboradors hi aporten el seu art i coneixement de la tècnica, adaptant-lo al gust de la comanda i a les exigències de la
petició. És així com es genera la diversitat de l’obra:
La fàbrica de vidre Costa i Florit, actualment desapareguda,
dedicada a la fabricació de vidre buit, demana a Lluís Brú,
l’any 1908,6 diversos rètols per a la fàbrica, en la tipologia de
mosaic ceràmic. L’arquitecte que dirigeix l’obra és Joan Alsina i Arús. D’entre les descripcions de la comanda podem destacar un rètol de la façana que, segons el pressupost, era de
grans dimensions: 2 m 50 cm x 4 m 50 cm.
L’antiga fàbrica de teixits Giró, actualment Biblioteca Can
Casacuberta, conserva part de la seva estructura arquitectònica
però malauradament ha perdut tota la seva decoració inicial.
Lluís Brú hi participa activament en la primera etapa de la seva
construcció amb diverses aportacions. L’any 1907 s’indica la
realització de dibuixos per a un paviment de mosaic i la seva
construcció i col·locació.7 També destaca la realització de dibuixos per a estucats, ja que hem trobat una anotació de cobrament
de 130 pessetes per a la realització d’aquests dibuixos. Sobre
aquests dissenys desapareguts s’ha localitzat algun document al
Fons taller Lluís Brú, document que pertany, molt possible ment, a un detall de l’esmentat estucat, en el qual destaquen elements vegetals i florals inspirats en l’estil modernista, que
devien decorar les «parets exteriors de la fàbrica».8
Una anotació posterior, de l’any 1908, indica el lliurament
d’un nou mosaic, el que llueix a l’entrada de la fàbrica, del

1. Dibuix de Lluís Brú per als plafons publicitaris de l ’Anís del Mono a
l'exposició de Brussel·les del 1910. Fons taller Lluís Brú.

qual tenim referència gràcies a unes fotografies de l’època
conservades a l’Arxiu d’Imatges del Museu de Badalona.9
La fàbrica Bosch reproduirà imatges en plafons publicitaris
per portar a l’exposició de Brussel·les l’any 1910, exactament «10 plafones de mosaico con letras y cuatro marcas de
fábrica».10 Tot i tractar-se d’uns plafons aliens a un conjunt
arquitectònic, trobem en la documentació l’anotació de la
col·laboració de l’arquitecte Joan Amigó i Barriga, fet que
indica el desig de creació d’una obra acurada, assessorada
fins a l’últim detall. En el Fons taller Lluís Brú s’han loca69

litzat diversos documents gràfics que fan referència a la
fàbrica d’anisats, dels quals destaquem dos detalls, on s’incideix directament en la imatge que dóna nom a la marca.
La fàbrica de Gottardo de Andreis, dedicada a la litografia sobre
metalls, conserva avui la seva estructura arquitectònica, però no
l’ús, ja que acull l’Institut la Llauna.11 Trobem que el propietari
fa construir, entre els anys 1910 i 1918, plafons de mosaic per a
la façana de la seva fàbrica,12 segons indica la documentació,
sota la direcció de Joan Amigó i Barriga. Representen paisatges
i escuts, aquests últims evoquen l’arrel de la seva procedència,
Itàlia, i la seva nova pàtria.
Els Ribó destaquen el seu nom a partir d’un mosaic avui encara existent. Parteixen del segell indiscutible de la seva fàbrica
i decoren la façana amb elements de corda, producció industrial que es desenvolupa darrere d’aquelles portes. Trobem
l’anotació l’any 1920,13 obra dirigida novament per l’arquitecte Joan Amigó i Barriga. En aquest cas el traç és molt senzill, parteix únicament d’un mosaic ceràmic en rajoles tallades en blau i blanc.
Els germans Domènech, dedicats a la producció de corda i fil
especial per a la pesca, destaquen la seva pròpia marca registrada i dos frisos d’estil clàssic en una comanda feta l’any
1922,14 sota la direcció de l’arquitecte Joan Amigó i Barriga.
En aquest cas, l’encàrrec ve donat en una petició molt concreta: la còpia del segell comercial del propietari. Lluís Brú no
aportarà, doncs, cap disseny sinó la seva qualitat per desenvolupar el mosaic adaptat al model ja creat. L’arquitecte indicarà
ubicacions i mides per enaltir la façana.
2. Dibuix de Lluís Brú per als plafons publicitaris de l'Anís del Mono a
l'exposició de Brussel·les del 1910.
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D’aquesta manera, la indústria assumeix el paper de ser el
motor i el mitjà de transmissió de la ideologia i l’estil moder-

nista i noucentista, però cal recordar que aquest fet va íntimament lligat als interessos dels industrials que promouen la
seva pròpia activitat econòmica.
A Badalona trobem també exemples en l’àmbit de la vida privada. L’arquitectura tenia un paper molt definit en aquest
període: identificar l’espai de l’habitatge com un lloc públic
on rebre i donar a conèixer el nivell social adquirit. En aquesta arquitectura el mosaic destacarà moltes vegades com un
element decoratiu. El fons documental Lluís Brú indica l’existència d’alguns d’aquests espais particulars.
De la casa Giró (1908), construïda sota la direcció de l’arquitecte Joan Amigó i Barriga, trobem una anotació en què Brú
indica la creació d’un mosaic de grans proporcions; «d’onze
plafons de mosaic per a la façana de la casa del senyor

3. Aspecte actual del mosaic ceràmic de la fàbrica de can Ribó. Fotografia:
Marta Saliné.

4. Aspecte actual del mosaic ceràmic de la corderia Domènech. Fotografia:
Marta Saliné.
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Giró».15 Malauradament, no ha estat possible localitzar cap
fotografia que mostri l’indicat mosaic.
La casa Prat (1923), ubicada al carrer de Mar, construïda també
sota la direcció de l’arquitecte Joan Amigó i Barriga, 16 és un
exemple magníficament conservat i està inclosa en el Pla de
Protecció del Patrimoni de l’Ajuntament de Badalona. La façana es decora amb mosaic ceràmic, i hi destaca una ubicació que
de vegades resta sense decoració o és més pròpia de la rajola
seriada: el teginat del sotabalcó. Aquest espai, molts cops oblidat, copsa la llum del dia, a partir de les petites tessel·les, i proporciona color i força a tot el conjunt arquitectònic.
En la casa Gallent (1926),17 a la Via Augusta, construïda igualment sota la direcció de l’arquitecte Joan Amigó i Barriga, hi
destacarà un únic element en mosaic: la cúpula que culmina
l’edifici. En aquest punt concentra el color i la llum, i con trasta amb la resta de la façana, molt més sòbria i unitària.
L’arquitectura religiosa és un àmbit més a tenir en compte.
Badalona en té una mostra privilegiada en l’anomenada
tants de cops última residència, el panteó Bosch, en el
Cementiri Vell, indica el sentit d’atendre tots els aspectes de
la vida, en aquest cas també de la mort. Aquesta obra va ser
dirigida, una vegada més, per Joan Amigó i Barriga. Hi destaquen diferents tipologies d’arts aplicades: ceràmica, ferro,
pedra artificial... Respecte al mosaic, dissenyat per Lluís
Brú l’any 1908, 18 en trobem representades dues tipologies:
el que podem veure com a paviment i que envolta el panteó
anomenat romà i el ceràmic ubicat a l’interior. El primer
crea una vorera per on es delimita el propi espai del panteó,
realitzat en marbre blanc i gris amb formes geomètriques i
vegetals estilitzades. El segon tipus, el ceràmic, el trobem
en les parets i el sostre de l’interior de la cripta: representa
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5. Cúpula de la casa Gallent a la Via Augusta cantonada amb el carrer del
Temple. Fotografia: Marta Saliné.

7. Detall d’un àngel, projectat i realitzat per Lluís Brú per al panteó de
Vicenç Bosch. Fons taller Lluís Brú.

6. Projecte d’un àngel músic per a l ’interior del panteó de Vicenç Bosch.
Fotografia: Marta Saliné.

imatges plenament modernistes, com àngels i flors. És interessant destacar la similitud amb els mosaics identificats com
a muses del Palau de la Música Catalana. Inicialment Lluís
Brú defineix aquestes figures com a «àngels músics», i
segons hem pogut localitzar, hi havia projectades dues figures
amb instruments. En podem veure un exemple en la il·lustració número 6. Però finalment aquestes imatges no es van
realitzar, i van ser modificades, fet habitual a l’hora de pas73

sar del dibuix a l’obra final. La modificació la podem apreciar en la il·lustració número 7. 19

comerç estava, molt possiblement en el seu inici, decorat amb
mosaic. Les formes arrodonides de la coberta i l’adaptabilitat
del mosaic fan probable aquesta hipòtesi.

En la mateixa línia de decoració per a espais religiosos,
podem esmentar la participació en la decoració de l’església
del Castell de Gotmar, encàrrec a nom del duc de Solferino i
sota la direcció de l’arquitecte Joan Amigó i Barriga, l’any
1911.20 Ens descriu la construcció i col·locació d’un mosaic
amb àngels avui encara existent.

El projecte del quiosc ha estat localitzat i publicat diverses
vegades,23 i també la seva fotografia, però, malauradament ni
el detall del projecte ni les fotografies antigues ens el defineixen, i només es recull la descripció del propi arquitecte: «era
de pedra, vidre i ferro forjat».24

D’altra banda, aquest any dedicat a l’arquitecte Josep Puig i
Cadafalch, no podem deixar d’assenyalar un símbol important de la ciutat de Badalona dissenyat per aquest arquitecte
l’any 1896: el quiosc de begudes situat fins a la Guerra Civil
a l’estació del tren. Personalment l’identifico com un tipus
d’arquitectura d’activitat comercial, la funcionalitat del qual
no trenca amb el concepte de bellesa, i posa de relleu l’habilitat del seu creador. Tot i que Lluís Brú no participa en la
decoració inicial del quiosc,21 penso que és important aportar
una dada localitzada en el Fons. Es tracta d’una restauració
portada a terme en el taller durant l’any 1910. La còpia literal
de l’anotació és la següent:

L’anotació, que ens parla de mosaic ceràmic i or, ens identifica uns acabats de gran qualitat, ja que les tessel·les d’or eren
portades d’Itàlia o de França. Lluís Brú treballa més amb
fabricants italians. El fet de descriure la restauració amb
detalls d’or indica l’excel·lència del mosaic. Cal tenir en
compte que aquestes tessel·les eren de vidre fos amb una fina
pel·lícula d’or a l’interior, com si es tractés d’un entrepà. El
vidre transparent deixa veure el preuat material i el resultat
permet que es percebin directament sobre el parament petites
tessel·les d’or, com si es tractés d’una joia. El fet que les tessel·les siguin de vidre s’acostaria a la pròpia definició esmentada anteriorment i recollida per l’arquitecte.

«Marzo de 1910
»Sr. D. Vicente Bosch a L. Brú

Seguint la línia de l’arquitectura destinada a funcions
comercials, trobem la intervenció de Lluís Brú en la construcció d’una font en un dels mercats de Badalona. Possi blement es tracta del Mercat Torner, ja que coincideix amb
les dates de construcció, al voltant de l’any 1925. 25 L’obra
està dirigida per l’arquitecte Josep Fradera. Segons el pressupost del projecte,26 la font, ara desapareguda, va ser realitzada l’any 1926 i hi van participar un total de deu treballadors. El nombre de persones que hi treballen i la quantitat pressupostada, 3.900 pessetes, fan suposar que era un
element decoratiu de grans dimensions.

»Por la construcción en mosaico ceràmico y oro de la boveda y cubierta del kiosco para el “anís del mono” en la estación de Badalona y rellenar con cemento los chapiteles i
bases de las columnas según presupuesto convenido.
1.200.- ptas.»22
Podem veure com la petició de restauració està realitzada per
Vicenç Bosch, no per l’arquitecte, però demostra que el petit
74

Com a conclusió, vull remarcar la dilatada participació de
Lluís Brú a la ciutat de Badalona. L’important ventall d’e xemples trobats, és una mostra significativa de com la tècnica del mosaic, molts cops ignorada, s’adequa plenament a
l’arquitectura, evoluciona amb ella, integrant-se en diferents
espais i s’ajusta als gustos dels nous estils, el propi pas del
modernisme al noucentisme.
La ciutat de Badalona és un exemple singular, ja que recull
les diverses funcions dels mosaics pel fet que els trobem
aplicats a diferents tipologies arquitectòniques. D’entre
totes, vull destacar el rètol anunciador, obres moltes vegades
desaparegudes i que a la ciutat de Badalona trobem conservades en diversos casos.
Finalment, queda indicar que la participació de Lluís Brú cal
entendre-la com un exemple de l’esmentada col·laboració
entre l’artesà, l’arquitecte i el promotor de l’obra, però que
també hem de ser conscients d’altres aportacions: decoradors,
artesans i industrials de l’època que avui, encara, són pràcticament ignorats i dels quals, tot i l’esforç que requereix, cal
animar-nos a fer estudis i recerca.

Notes:
1. Cirici, A. El arte modernista catalán.
2. Seran justament aquests dos arquitectes els que animaran Lluís Brú a
anar a Itàlia a aprendre la tècnica del mosaic.
3. Vegeu, per exemple, la seva col·laboració amb la fàbrica Pujol i Bausis
d’Esplugues de Llobregat com a dissenyador de rajoles, en el llibre de M.
Pia Subias. Pujol i Bausis, Centre Productor de ceràmica arquitectònica a
Esplugues de Llobregat.
4. Segons es destaca en el llibre de Margarida Abras Pou. Els cementiris de
Badalona, p. 52.
5. Recentment el Fons Lluís Brú ha estat adquirit per l’Ajuntament d’Es plugues de Llobregat i es troba dipositat a l’Arxiu Municipal d’Es-plugues.
Els documents presentats en aquest article pertanyen a aquest Fons.
6. Extret del Copiador de factures del 1906 al 1908.
7. Extret del Copiador de factures del 1906 al 1908.
8. Ho deduïm per l’anotació del llibre Història Empresarial del Grup Giró,
de Jordi Albaladejo, p. 17, en el qual indica que «Les parets exteriors de la
fàbrica badalonina tenien referents decoratius modernistes». És habitual
en l’arquitectura modernista que la decoració exterior es realitzi amb estuc,
tècnica que permet una decoració molt lluïda amb un cost reduït.
9. Extret del Copiador de factures del 1904 al 1908.
Aquesta fotografia ha estat publicada en diverses ocasions; a Cuadernos de
Arquitectura, núm. 63, l’any 1966, «Joan Amigó Barriga otro modernista
desconocido», article d’Oriol Bohigas, p. 47. També a Història Gràfica de
Badalona 1880-1939 (volum I), de Núria Casals i Jordi Padró, p. 88.
10. Extret del Copiador de factures del 1908 al 1913.
11. És important recordar i destacar la intervenció arquitectònica entre els
anys 1984 i 1986, de l’arquitecte recentment desaparegut Enric Miralles.
12. Extret del Copiador de factures del 1908 al 1913.
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13. Extret del Copiador de factures del 1913 al 1922.

FONTS DOCUMENTALS:

14. Extret del Copiador de factures del 1913 al 1922.

Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona i Museu de Badalona. Arxiu
Històric, Arxiu d’Imatges i Biblioteca

15. Extret del Copiador de factures del 1913 al 1922.
16. Extret del copiador de factures del 1922 al 1948.

Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat.
Secció Històrica, Fons taller Lluís Brú.

17. Extret del copiador de factures del 1922 al 1948.

Col·legi d’Arquitectes de Barcelona: Biblioteca.

18. Extret del copiador de factures del 1904 al 1908.

Universitat de Barcelona: Departament d’Història de l’Art.
Centre de Documentació, Grup de Recerca sobre Art Català entre
1875 i 1936.

19. Hem pogut identificar el document gràfic a partir de la visita realitzada
amb la família Bosch a l’interior del panteó.
20. Extret del Copiador de factures del 1908 al 1913.
Es tracta d’una església pública segons indica la senyora Lola Marés.
21. Lluís Brú inicia la seva activitat com a mosaista l’any 1904 i la construcció del quiosc és anterior.
22. Extret del Copiador de factures del 1908 al 1913.
23. Les primeres referències les publica el propi Josep Puig i Cadafalch en
el llibre, L’Oeuvre de Puig y Cadafalch.
24. La descripció la trobem en el llibre esmentat anteriorment: Puig i
Cadafalch, Josep. L’Oeuvre de Puig y Cadafalch, p. 20.
25. Margarida Abras ens indica que molt possiblement es tracti del Mercat
Torner, per l’època de construcció i l’estil de la decoració exterior dels
estucs, que coincideixen plenament amb l’estil dels documents localitzats
per a la construcció de l’esmentada font.
26. Extret del Llibre de pressupostos del 1923 al 1936.
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EL CONSELL DE GUERRA
SUMARÍSSIM A L’ALCALDE XIFRÉ
MATEU CHALMETA I TORREDEMER

Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen
como nosotros.
General Mola, 19 de juliol de 1936

A

mb afirmacions com aquesta, els militars
colpistes del juliol del 36 deixaven ben clares quines eren les
seves intencions. I el pitjor de tot és que les van dur a la pràctica. Com afirmen Carme Molinero i Pere Ysàs, «Són ben
conegudes les xifres corresponents a Catalunya… –3.300
executats– on la part més poblada del territori va ser ocupada tot just a punt de finalitzar el conflicte. Més de tres mil
executats és una xifra molt alta en un país situat al costat de
la frontera que permetia fugir a qualsevol que cregués que la
seva vida estava en perill». 1 Massa repressió per a un país
que acabava de sortir d’una guerra de tres anys. La pau franquista, tan esbombada pels vencedors, només va ser, com
s’ha dit, «la pau dels cementiris».
Proporcionalment, la repressió és més dura a les zones rurals,
on tothom es coneix, que a les urbanes. Però Badalona, amb
una llarga tradició industrial, és una de les ciutats més ferotgement reprimides. Segons Joan Villarroya, «L’anàlisi de les
xifres que coneixem [99 badalonins afusellats entre 1939 i
1953] ens diu clarament que, amb aquests 99 afusellats,
Badalona fou la ciutat catalana on el feixisme desfermà una

repressió de característiques inversemblants. És la ciutat
industrial de Catalunya amb un índex repressiu més alt».2
Entre aquests badalonins executats hi havia l’exalcalde Frederic
Xifré i Masferrer, afusellat al Camp de la Bota el 15 de febrer de
1940. L’article que segueix és el buidatge del consell de guerra
sumaríssim a què fou sotmès aleshores, que es troba al Tribunal
Militar Territorial Tercero del Govern Militar de Barcelona, i que
ara, més de seixanta anys després, es permet de consultar.
Malauradament, entre tota la paperassa del sumaríssim, ordenada i conservada en condicions deficients, no hi hem trobat
l’acta del judici. Molt probablement, això s’explica pel fet
que en aquells anys es jutjaven alhora diversos acusats que no
tenien cap relació entre ells, i l’acta de què parlem es deu trobar arxivada en qualsevol dels milers d’expedients acumulats
en aquell tribunal. Malgrat els esforços fets, només una
casualitat fortuïta i afortunada ens permetria de localitzar-lo.
Amb tot, i més enllà d’aquesta important absència, considerem que l’expedient estudiat, d’altra banda força complet, és
prou interessant com per justificar aquest article.
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DETENCIÓ I PRIMERES DILIGÈNCIES
Frederic Xifré i Masferrer és detingut a la població d’Alella el
dia 16 de març de 1939, segons consta en el document assenyalat amb el número 196, en el qual es comunica l’ingrés a «Prisión Preventiva» (foli núm. 7).3 Els autors de la detenció són
Josep Tramuns, Joan Sirvent i Francesc Seriol, els quals porten
Frederic Xifré a la comissaria de policia de Badalona, actuant
com a «Agentes de la Autoridad nombrados por la Jefatura
Superior de Policía de Barcelona como colaboradores adscritos
a esta Comisaría».4 Aquests declaren (foli 2, datat el 23 de març
de 1939): «...presentan al que dice ser y llamarse Federico
Chifre Masferrer5 (...) detenido por los comparecientes por
constarles que fue alcalde de esta población durante los primeros meses del dominio rojo separatista, y durante cuyo mandato fueron cometidos gran número de asesinatos, incendios,
robos y saqueos, suponiendo fundadamente que era cómplice
de los mismos ya que no hizo nada desde su cargo para impedir los crímenes y desmanes cometidos por las hordas marxistas en esta localidad y en cambio estuvo siempre en las más cordiales relaciones con los comités de salud pública y de guerra
que tanto se distinguieron en los asesinatos y persecución de las
personas afectas al Glorioso Movimiento Nacional».
En el mateix foli 2 i amb idèntica data, el detingut declara
davant dels mateixos inspector jefe i secretari: «...el cual debidamente interrogado manifiesta: que fue alcalde de Badalona
desde el mes de abril hasta el mes de diciembre del año 1.936;
que estallado el movimiento revolucionario intentó una porción de veces presentar la dimisión y por coacciones de obra
no le dejaron hasta que por último logró una licencia de 20
días desapareciendo y no reintegrándose al cargo por desacuerdo absoluto con los componentes del Ayuntamiento y que
durante este período las patrullas de la consejería de defensa
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1. Permís de residència atorgat per la commissaria de Marsella a Frederic
Xifré el 19 de febrer de 1937 (família Xifré).

le hicieron dos registros en su domicilio particular; que intentó evitar los desmanes y asesinatos cometidos en Badalona
durante el tiempo que desempeñó la Alcaldía no pudiéndolo
evitar debido a la coacción de los elementos sindicales; que
perteneció desde hace 25 años en el centro republicano catalán, no habiendo desempeñado otros cargos públicos que el de
concejal y durante el año 1.936 el de alcalde, que en el mes de
enero del año 1.937 y debido a las amenazas de que era objeto marchó a Francia permaneciendo en Marsella no regre sando a esta hasta diciembre del mismo año y a requerimiento de los obreros de su casa la cual estaba colectivizada y por
haber dejado un hijo que intentó pasar a Francia para dirigirse a la España Nacional y no habiéndolo podido lograr
necesitaba el apoyo del dicente, desde esta fecha se reintegró
a su negocio con el cargo de director de su fábrica de perfumería sita en esta, c/ de San Isidro, 71».
Aquestes primeres diligències són trameses des de la comissaria de Badalona al jutge instructor militar de la plaça, Leopoldo García-Durán, juntament amb un escrit (foli 1, de 23 de
març de 1936) en el qual es defineix el processat com a
«...supuesto complicado en el movimiento rojo separatista ya
que fue alcalde de esta ciudad hasta el mes de diciembre de
1936 y durante su mandato fueron cometidos gran número
de asesinatos, incendios, robos y saqueos, suponiéndose que
era cómplice de los mismos».
INFORMES, TESTIMONIS, DECLARACIONS...

2. Frederic Xifré (família Xifré).

A requeriment del jutge instructor, el mateix dia 23 de març
de 1936 ja arriba l’informe de la Guàrdia Civil (foli 8), en el
qual es diu que «...actuó de Alcalde de esta Ciudad en los primeros días al Alzamiento, coincidiendo su ocupación del
cargo con la mayoría de los crímenes que se cometieron, con

su tolerancia a las turbas, con tal motivo por su impotencia
se marchó a Francia, siendo detenido a su regreso. Pueden
deponer don Joaquín Munells». El document porta una signatura il·legible d’un tinent.
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Pocs dies després, el 27 de març, arriba el primer informe de
FET y de las JONS (foli 9), molt similar a l’anterior. Al final,
s’hi afegeix: «Pueden deponer contra el mismo D. Joaquín
Munells y D. Luis Romagosa». El document està signat pel «Jefe
de Investigación e Información José P...» (cognom il·legible).
Finalment, l’últim dia d’aquest mes de març, el 31, arriba, sempre a requeriment del jutge, l’informe de la Jefatura Nacional de
Seguridad / Comisaría de Badalona (foli 10), també molt coincident amb els anteriors. Al final, s’hi afegeix: «Pueden declarar en el Sumarísimo los señores Gasull y Estrany, Jefe y Secretario respectivamente de la Guardia Municipal de esta ciudad».
Signa el document l’Inspector Jefe Ismael de Bofarull.
Durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol, se succeeixen les
declaracions dels testimonis –inculpatòries unes, exculpatòries les altres– i els informes oficials. Veurem tots aquests
documents seguint l’ordre cronològic en què es van donar.
Així, el dia 4 d’abril de 1939, declaren Joan Serra Viñas,
Mercè Roig Vila i Enric Aguado Cabeza. El primer declara
(foli 22) que va recuperar la llibertat després de ser detingut
per les patrulles de control,6 gràcies a la intervenció de Frederic Xifré, i també que «sabe por referencias que protegió a
algunos elementos de orden de esta ciudad».

xen a responsabilitzar Frederic Xifré de tot allò que va passar
en el període de «dominación roja», i el consideren «peligroso y enemigo del Régimen Nacional».
En el mateix sentit declara el dia 25 d’aquest mateix mes d’abril Joaquim Munells Busquets (foli 31), testimoni recomanat
tant per l’informe de la Guàrdia Civil com pel de Falange.
El dia 1 de maig de 1939, després d’un mes i mig de romandre a la presó de Badalona, Frederic Xifré tramet una instància (folis 19, 20 i 21) al «Juez Militar de Plaza», sol·licitant
la llibertat provisional o la presó atenuada a domicili, després
de fer una llarga explicació de la seva actitud política durant
el temps en què havia ocupat l’alcaldia de la ciutat, i aprofita
el document per fer una relació de persones «solventes y adictas al Movimiento Nacional» que poden declarar a favor seu.
La instància no rebrà cap resposta, però els possibles avaladors citats per ell seran cridats a declarar, com anirem veient.

Per la seva part, Mercè Roig Vila i el seu marit, el comandant
Enric Aguado Cabeza, declaren (folis 23 i 24) que deuen l’alliberament d’aquest darrer del castell de Montjuïc, on es trobava detingut, a la intervenció de Xifré, aleshores alcalde.

El dia 4 del mateix mes de maig són cridats altra vegada a
declarar dos dels tres autors de la detenció, Joan Sirvent
Colomer i Francesc Seriol Pare (folis 28 i 29). Mentre que
aquest últim es limita a ratificar la seva primera declaració,
Joan Sirvent Colomer hi afegeix noves dades: «... Preguntado como es que sabe que el encartado tenía buenas relaciones con el Comité de Salud Pública y el de Guerra, dice
por haber visto al Xifré por la calle junto con el Cané,
“Vicento”, “Manen”, “Aubí” en franca camaradería y eran
precisamente estos los principales elementos de aquellos
Comités».

El dia 22 d’abril declaren Jaume Gasull Vilanova, Joaquim
Estrany Palou i Lluís Romagosa Pechia, tots tres recomanats
pels informes de Falange i/o de Jefatura. Tots tres coincidei-

El dia 11 és cridat a declarar un altre cop (foli 30) el tercer
autor de la detenció, Josep Tramuns Guardiola, que es limita
també a ratificar la seva primera declaració.
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El dia 17 de maig és cridat a declarar el sacerdot Pere Rifé
Ausió, citat per Xifré com un dels seus avaladors. Aquest
capellà de l’església de Sant Josep declara (foli 32) que tant
ell com altres persones relacionades amb la rectoria van poder
marxar de Badalona, on llurs vides corrien perill, gràcies a un
«pase» aconseguit per Frederic Xifré.
El dia 5 de juny, a requeriment del jutge instructor, arriba el
primer informe de l’Ajuntament de Badalona (foli 11), signat
per l’alcalde-gestor Miquel Xicart, i molt similar al de les
altres instàncies oficials.
El dia 17 de juny es produeix la segona i última declaració
abans del judici de l’acusat, anomenada oficialment «Declaración indagatoria del procesado» (foli 44):
«Declara: Que se afirma y ratifica en la declaración prestada en la Comisaría de Badalona en fecha 23-3-39, así también en lo que expone en la instancia presentada al Juzgado
Militar de Badalona de fecha 1-5-39. Añade: Que como presidente de Salud Pública fue absolutamente nominal no presidiendo ni firmando las reuniones ni escrito alguno en relación
con dicho comité. Que se negó así mismo a firmar como alcalde las destituciones de los funcionarios depurados. Que se formaron las Patrullas de Control bajo las órdenes y dirección del
Comité de Guerra sin que interviniera para nada el Ayuntamiento hasta el punto de no conocer el declarante el funcionamiento de las mismas. Que pretendí marcharme del cargo que
ocupaba infinidad de veces encontrándome en todo momento
coaccionado de palabra y obra poniendo a la consideración
del Juzgado: Que si no marché de manera individual era por
tener los hijos que me privaban de poderme esconder y no
encontré otra solución que procurar obtener la manera de irme
al extranjero y por último solicité del Ayuntamiento un permi-

so. El día que me fue concedido para ir a unas compras a Bilbao exigiéndome una declaración jurada por los obreros de la
Fábrica declarando la necesidad de que me trasladara a dicho
lugar, y como para ir a Bilbao se tenía que pasar forzosamente por Francia esta habilidad me proporcionó por parte de los
que componían la Consejería de Gobernación de la Generalidad me proporcionaran el pasaporte debido. Me quedé en
Francia. Pasados unos días de permiso el Ayuntamiento declaró mi plaza a cubrir i el partido de Esquerra Republicana por
indicación de su directorio ordenó al Centro de Badalona mi
expulsión del mismo, acto que se efectuó en reunión general en
que se tomó el acuerdo. Mi estancia en Francia fue en casa de
un hermano establecido en Marsella y cada día recibía cartas
de los obreros más adhictos a mi casa de Badalona solicitando mi vuelta e ingreso a la misma pues habían colectivizado mi
industria y no se creían capaces de continuar el negocio sin
mi presencia pues entendían que en la casa había un auténtico desbarajuste y que únicamente reintegrándome a la misma
podía solucionar la serie de conflictos que se producían a diario. Decidí volver y reintegrarme a mi negocio lo cuál efectué
en noviembre de 1937 dedicando todas mis actividades a mi
negocio del cual fui nombrado por acuerdo de la Colectividad, Director.
»Durante mi estancia desde la fecha mencionada de mi llegada hasta la actualidad he dedicado toda mi atención a
asuntos particulares y desde luego de mi negocio y como
prueba de adhesión y entusiasmo por la Causa Nacional
empecé el mismo mes de noviembre a cotizar a favor del
Socorro Blanco en cantidades de 100 y 150 ptas. Dichas
cantidades entregaba a mi buen amigo Dn. FRANCISCO
ESTEVA quien a su vez al jefe de grupo sr. José Ferrer el
cual fue vilmente asesinado en Sitges. Con dicho sr. y mi
amigo Esteva nos reuníamos en la c/ Rosellón, 95 en la
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fábrica de jabones local propiedad del referido Esteva. En
mayo del año 38 fue detenido el sr. Esteva, y como dejó su
familia en apuros económicos dejé de cotizar al Socorro
Blanco pues entregué a su esposa e hijo durante el tiempo de
su reclusión 350 ptas. al mes. Que las personas que le coaccionaban para que se mantuviera en los puestos que desgraciadamente se encontró al iniciarse la Dominación Roja y
que formaban el Comité de Salud Pública figuran SOLER,
CAMPOS, AZNAR, LLEAL, AYRO, MANEN, CANE, CAVALLE y otros más cuyos nombres no recuerda. Que no tiene
más que decir, que lo dicho es la verdad...».
El 20 de juny del 39, és nomenat un nou secretari del cas, el
soldat Andreu Clarós Domènech, en substitució de qui fins
llavors havia actuat com a tal, Jesús Álvarez Varela. Desconeixem els motius d’aquesta substitució, però el que sí sabem
és que va comportar la petició de nous informes oficials.
Així, el 30 de juny arriba un nou informe de FET y de las
JONS (folis 12 i 13) , molt més extens i detallat que el primer,
amb noms i dates dels assassinats i una relació exhaustiva de
les esglésies, convents, locals socials i domicilis particulars
totalment o parcialment incendiats o destruïts. Al final, s’hi
afegeix: «Parece ser cierto que se enemistó con los elementos pistoleros de la localidad por cuyo motivo fué objeto de
algún registro en su domicilio particular».
El mes de juliol continuen les declaracions de testimonis i els
informes. El dia 7 són cridats a declarar Joan Gibert i Ricard
Carreras Hoppe.
L’agent Joan Gibert declara per escrit (foli 16) contestant una
sèrie de preguntes sobre la relació de Frederic Xifré amb la
creació i actuació dels comitès de Salut Pública i de Guerra.
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Afirma que «no ha tenido relación alguna en estos nombramientos» (els dels membres dels comitès) i que aquests actuaven «siempre por encima del Ayuntamiento».
Per la seva part, Ricard Carreras Hoppe, un altre dels citats
per Xifré com a avalador, declara (foli 33) que, després de
ser detingut per les patrulles de control, va ser posat en llibertat gràcies a la intervenció de l’exalcalde, el qual va arribar fins i tot a viatjar a Mataró per utilitzar les influències
del dirigent cenetista Joan Peiró, en aquella època ministre
de la República.
El dia 10 de juliol de 1939 són cridats a declarar Antoni Briàs
Miquel i Josep Planas Planas, ambdós citats per Xifré. El primer, sacerdot de l’església de Santa Maria, declara (foli 34)
que va poder fugir de Badalona, on la seva vida corria perill,
gràcies a un cotxe i una escorta que va posar a la seva disposició Frederic Xifré, amb els quals fou conduït a Barcelona,
on va amagar-se.
Per la seva part, Josep Planas Planas declara (foli 35) que gràcies a la intervenció de Frederic Xifré es va evitar que el seu
domicili fos incendiat.
L’endemà, dia 11 de juliol, arriba el segon informe de la
Comissió gestora municipal (folis 17 i 18), demanat pel nou
secretari del cas, molt més ampli i detallat que l’anterior i
coincident amb l’últim informe de Falange.
Finalment, també aquest mateix dia 11 és cridat a declarar
l’últim testimoni sol·licitat pel mateix Xifré, Francesc Esteva
Estela, el qual declara (foli 36) que en els temps en què ell era
president del Socorro Blanco de Barcelona, l’any 1938, l’acusat va fer importants aportacions econòmiques a aquesta

institució. I també que va ajudar a mantenir la seva família
quan ell mateix, Francesc Esteva, fou detingut per un temps,
precisament a causa d’aquella presidència.
Fins aquí els informes i les declaracions dels testimonis i del
mateix Frederic Xifré.
L’expedient, però, encara inclou, imaginem que com a «proves»
de la suposada «criminalitat» del processat, dos exemplars de la
revista Front (folis 37 a 43), subtitulada «Setmanari Portaveu
dels centres d’Esquerra Republicana de Badalona, Sant Adrià i
Santa Coloma», en els quals hi ha diversos articles que parlen de
l’activitat oficial de Frederic Xifré quan era alcalde de la ciutat.
DE L’AUTO-RESUMEN A LA SENTÈNCIA
Finalitzades les diligències, prop d’un mes després de la
declaració indagatòria de Frederic Xifré, el jutge redacta
l’Auto-Resumen següent:
«En Badalona a 12 de Julio de 1939. Año de la Victoria
»Resultando: que se incoó el presente Sumarísimo contra
Federico Xifré Masferrer, de 55 años de edad, viudo, natural
de Barcelona, vecino de Badalona. Profesión Comercio,
domiciliado en calle S. Isidro nº. 41, a quien se imputan los
siguientes hechos:
»De antecedentes extremistas y separatista forma parte como
Concejal en representación de la Esquerra en el segundo Ayuntamiento Republicano de Badalona. A raíz del Movimiento
anarco-sindicalista de 1.934 fue destituído juntamente con los
demás miembros del Ayuntamiento por el Gobierno de la época.
Durante este período de tiempo y consecuente con sus ideales y

tendencias políticas hacía gran propaganda disolvente y separatista. (Fols. 22-25-26-27-28-29-30-31-32-35)
»Después de las elecciones del 16 de Febrero de 1.936 en que
actuó como apoderado de su partido en una mesa, fue nuevamente nombrado concejal del Ayuntamiento de Badalona.
Siendo elevado al puesto de Alcalde hacia el mes de marzo
del mismo año encontrándose desempeñando dicho cargo al
advenimiento del Glorioso Movimiento Nacional el 18 de
Julio de 1936.
»Como Alcalde de Badalona durante los primeros meses de
Dominación Roja en la ciudad, fue nombrado Presidente del
Comité de Salud Pública, organizador del Comité de Guerra
filial del mismo y de las Patrullas de Control creadas también en esta época. (Fols. 22-23-24-25-26-27-28-29-30-3132-33-34-35-36).
»Durante el período que duró la actuación del encartado en
los cargos anteriormente referidos, fueron asesinados por
orden del Comité de Guerra o por el Comité de Salud Pública o por los incontrolados las siguientes personas entre
otras: FRANCISCO MARTI GRAU, FRANCISCO BOLDU,
SALVADOR RIBO, AVELINO CATAFALCH, ENRIQUE
NAVARRO, ENRIQUE REIG, FRANCISCO CAMPOS, JOSE
RENOM GIRALT, JOSE RENOM CUSSO, JOAN SATORRE,
SANTIAGO DOMENECH, y otros cuyos nombres constan en
los folios 22-25-26-27-28-29-30-31-32-35.
»Fueron total o parcialmente destruídas todas las Iglesias y
Capillas de la localidad hasta el número de 10 así como también
fueron incendiados o destruídos diversos edificios particulares;
entre otros el Círculo Católico, Centro Loredán, Liga Regionalista, etc. De los informes y actuaciones practicadas i que se
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unen a los Fols. 25-26-27-31-32-35 se deduce la responsabilidad moral del encartado en estos hechos (Fol. 22-28-29-30).

cía y de la Guardia Civil así como también antecedentes y
datos sobre la conducta y actuación del encartado.

»Durante su permanencia como Alcalde en el Ayuntamiento
de Badalona fueron depurados y destituídos el personal del
mismo afecto a la Causa Nacional (Fol. 31-27).

»A los Folios 38-39-41-42 se unen discursos de propaganda
extremista del encartado.

»De los informes que se unen a los Fols. 12 se desprende que
regentó la Alcaldía hasta el 27 de Enero de 1.937, época en
que solicitó un permiso marchando a Francia donde permaneció hasta noviembre del mismo año en que volvió a la Zona
Roja Española (Fols. 22-25-26-27-31-32-35).
»De las declaraciones que se unen a los Fols. 22-23-24-3233-34-35 se desprende que la actuación personal del encartado durante la época que ocupó la Alcaldía y la Presidencia
del Comité de Salud Pública fue beneficiosa para determinadas personas de orden a las que protegió y ayudó salvándolas en muchos casos la vida, entre otros a los testigos de los
Fols. 33-34. Y según propia manifestación del encartado que
se une al Folio 20 a 22 Padres Cartujos de Montealegre y
Fols. 22-23-24-32-33-34-35-36.

»CONSIDERANDO: Que tales hechos están comprendidos en
las disposiciones del Bando Declaratorio del Estado de Guerra
y que puede darse por conclusa la investigación judicial.
»VISTO: El decreto nº. 55 y demás disposiciones de general
aplicación.
»ACUERDO: Declarar procesado a dicho individuo y pasar
la actuación al Tribunal.»
Seguidament hi ha les signatures del jutge Leopoldo GarcíaDuran i del Secretari Andreu Clarós Domènech, a sota de les
quals una nota afegeix:
«DILIGENCIA: La extiendo yo Secretario para hacer constar que de orden de S.S. se elevan las presentes actuaciones a
Consejo de Guerra de Barcelona.»

»El encartado en el escrito que se une a los Folios 19-20-21
así como también en su declaración indagatoria justifica su
actuación en el sentido de la imposibilidad de desprenderse
de las responsabilidades contraídas y en haber procurado
favorecer dentro de lo posible a todas las personas perseguidas así como también no haber presidido ni firmado nada en
relación con el CSP aunque reconoce el haber sido su presidente a causa del cargo de Alcaldía que desempeñaba.

A partir d’aquí vindria l’acte del judici que, com ja hem dit
al principi d’aquest article, no es troba a l’expedient. Després, si la condemna era a mort, calia esperar l’«enterado»
del «Caudillo» i, a partir d’aquest moment, ja es podia executar la sentència.

»A los Folios 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 se unen informes del FET, del Ay. de Badalona, de la Comisaría de Poli-

Per la resta de documentació que conté l’expedient sabem que
el 15 de juliol Frederic Xifré ingressa a la presó de San Elías,
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I torna a signar el mateix Secretari.

de Barcelona (així consta en els documents de l’expedient
penitenciari, també consultats), i que el 26 del mateix mes és
jutjat i condemnat a la pena capital, malgrat que la petició fiscal és de 30 anys de presó.
DELS CERTIFICATS DE DESCÀRREC A L’EXECUCIÓ
Immediatament després de ser coneguda la sentència,
comença per part de la família del condemnat una ingent tasca
de recerca de certificats de descàrrec, que desemboca en un
ofici d’entrada d’un plec d’aquests documents amb data 10 de
novembre de 1939, i que resumim breument a continuació:
Hi ha 7 certificats de descàrrec que corresponen a testimonis
que ja han declarat durant el procés. Són els que signen Enric
Aguado Cabeza, Josep Planas Planas, els falangistes Francesc
Esteva Estela i Ricard Carreras Hoppe, l’expresident del Círcol Catòlic Joan Serra Viñas i els sacerdots Antoni Briàs
Miquel i Pere Rifé Ausió, de les parròquies de Santa Maria i
Sant Josep, respectivament. Tots ells repeteixen les declaracions que havien realitzat anteriorment.
A més, hi ha els certificats següents:
– Certificat de descàrrec de Miquel Soldevila Sola, militant
de Falange, «concejal» de l’Ajuntament d’Alella i Jefe Local
del Movimiento, que afirma que Frederic Xifré era, quan ell
el va conèixer, a mitjan 1938, un «ferviente admirador y propagandista de los postulados de la España Nacional».
– Certificat de descàrrec de Luis García de Luna, « camisa
vieja» de Falange i Delegado Provincial de Administración
del Sindicato Español Universitario, el qual afirma que trobant-se perseguit el seu pare pels «rojos», Frederic Xifré el va

tenir amagat a casa seva, al mateix temps que contribuïa
econòmicament a la manutenció de la família.
– Certificat de descàrrec de Joaquim Seguí Carré, capellà de
les Escoles Pies de Barcelona, que afirma que va poder escapar de la persecució a què era sotmès gràcies a un passaport
expedit per Frederic Xifré.
– Certificat de descàrrec de F. Arcángel de la Virgen del Carmen, exprior de la comunitat dels carmelites descalços de
Badalona, el qual afirma que, trobant-se presoner amb un
altre religiós i el seglar Jaume Recasens, tots tres van aconseguir la llibertat gràcies a la intervenció de Frederic Xifré.
– Certificat de descàrrec del superior de la Cartoixa de Montalegre, el qual afirma que, trobant-se a punt de ser afusellats a la
plaça de la Vila de Badalona, ell i molts altres dels monjos de
la seva comunitat van ser rescatats in extremis per l’alcalde
Xifré, i posteriorment amagats en diverses cases particulars.
– Certificat de descàrrec de tres veïns d’Alella, els quals afirmen que en el temps en què van conèixer Frederic Xifré, cap
a mitjan 1938, aquest «comulgaba en absoluto de conformidad con los Idearios de la España Nacional, de la que era
ferviente propagandista».
– Certificat de descàrrec de sor Clara de Nuestra Señora del
Pilar, abadessa del convent de religioses clarisses de la Divina Providència, que afirma que durant l’any 1936 van ser
sempre ateses i protegides per ordre de l’alcalde Xifré.
– Certificat de descàrrec d’Enrique Baulenas Moreto, exjutge
de Manlleu, que afirma haver salvat la vida gràcies a la protecció de Frederic Xifré.
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– Certificat de descàrrec de Domènec García Pujol, advocat i
cap de negociat del Ministerio de Educación Nacional, adscrit
a la Universitat de Barcelona, que afirma haver estat amagat
a casa de Frederic Xifré durant «largo tiempo» per escapar de
la persecució «roja», al mateix temps que aquest socorria la
seva esposa i filla «en metálico y alimentos».
– I, finalment, l’últim certificat de descàrrec, conté 66 signatures corresponents als treballadors de l’empresa de Frederic
Xifré, que demanen la commutació de la pena capital per la
immediata inferior.
D’altra banda, aquests mateixos treballadors també van fer arribar una petició a l’Ajuntament per tal que aquesta institució
sol·licités de la màxima autoritat la rebaixa de la pena capital per
la immediata inferior. En sessió celebrada el dia 1 d’agost de
1939, la Comissió Gestora municipal va aprovar la demanda,
però en la sessió següent, una setmana després, i un cop consultades les «autoridades superiores», van revocar l’acord per ser
qüestions «en absoluto ajenas a su competencia». Segons consta en la mateixa acta, presidia la sessió l’alcalde-gestor Miquel
Xicart Potrony, i els assistents eren els «Sres. Concejales-gestores» Miquel Sotero Llull, Pere Duran Vila, Josep Alsina Baixeras, Miquel Xicola Pons i Jaume Bonet Palau, assistits pel secretari titular de la corporació municipal José Kíes y Álvarez.7
Després del plec de certificats que hem vist, en l’expedient
del sumaríssim, ja només s’hi troben dos documents més, que
demostren fefaentment que els certificats de descàrrec no van
servir per a res.

3. Esborrany de l'acte de la sessió del dia 8 d'agost de 1939, en què la Commissió Gestora va decidir retocar l'acord de demanda de clemència per a
Frederic Xifré (Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona).

El primer d’aquests documents (foli sense numerar) és l’ordre
del jutge d’arxivar les diligències per «cumplimentada la sentencia», i té data de 16 de febrer de 1940. El segon document

(foli sense numerar) és el certificat de defunció, en el qual s’especifica que aquesta va tenir lloc el 15 de febrer de 1940 per
«hemorragia interna».
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CONCLUSIÓ

Notes:

Parlant del cas de l’alcalde Xifré, Joan Villarroya ens diu: «És
el batlle d’una ciutat catalana amb més pes específic, afusellat. Suposem, sense pensar res tèrbol relacionat amb la nostra ciutat, que fou un cas de justícia i exemplaritat; és a dir
exemplaritat, el terme justícia...».8

1. Carme Molinero; Pere Ysàs. «La instauració d’un nou ordre polític,
socioeconòmic i cultural. El primer franquisme», dins Actes de les Jornades sobre la fi de la guerra civil. Olot, 1999.

Perquè és evident que Frederic Xifré era un alcalde d’ERC,
però també és evident, vistos els documents del sumaríssim,
quina va ser la seva actuació a partir de l’aixecament del 18 de
juliol. Un home que s’enfronta als comitès revolucionaris, que
salva moltes vides de monjos, monges, capellans, falangistes,
catòlics, gent d’«ordre»..., que té amagat a casa seva un «feixista»..., que aprofita un subterfugi per no seguir sent alcalde
i marxar del país..., que és expulsat del seu partit sota l’acusació de «traïdor»..., que col·labora econòmicament amb el
Socors Blanc... que segons molts testimonis està desitjant la
victòria dels «nacionals»..., que aconsegueix 17 avals, molts
d’ells de militars, religiosos, falangistes... Un home, en fi, pel
qual el propi Ministeri Fiscal demana «només» 30 anys de
presó… i que és condemnat a mort i executat!
No voldríem acabar sense citar les paraules de Joan Mestres i
Puig qui, en un article titulat «Franco» i publicat a Revista de
Badalona el 2 de juliol de 1980, diu: «De tots aquests polítics, el
que deixà en mi un dolorós record per la injusta fi que va tenir,
fou en Frederic Xifré i Masferrer, que fou alcalde de Badalona en
una de les situacions més violentes per les quals passà el país: 18
de juliol de 1936. Home d’una gran humanitat, fidel als seus
principis, noble i recte. No dic això per mitjà del meu germà que
treballava al despatx de la indústria que ell tenia, ni per l’amistat
que l’unia amb el seu fill, sinó perquè en Xifré era una persona
respectada fins i tot pels seus contraris polítics». No per tots.

2. Joan Villarroya. Revolució i Guerra Civil a Badalona (1936-1939) .
Badalona: Ajuntament de Badalona, 1985.
3. Sobre la data de la detenció, hi ha versions contradictòries. Aquest document assenyala el dia 16, però en una instància posterior el mateix Frederic
Xifré afirma que fou detingut el dia 23.
4. No era gens estrany en aquella època que persones civils col·laboressin
amb la policia com a denunciants o, si militaven al partit únic Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET
y de las JONS), com a autors de les detencions. Ens ho aclareix Francisco
Moreno a «La represión en la posguerra», dins l’obra col·lectiva, coordinada
per Santos Julià. Víctimas de la Guerra Civil. Barcelona: Ediciones Temas de
Hoy, 1999: «Junto con los clarines de la victoria sonó también en toda España la consigna de la venganza, las denuncias y las delaciones masivas. (...)
Las denuncias de los particulares debían tender a depurar los sucesos revolucionarios de 1936, es decir, los consabidos hechos de sangre. Pero no ocurrió así, ni muchísimo menos. En realidad se dio vía libre a odios personales
y de vecindad, al afán de rapiña sobre los bienes de los vencidos, las venganzas y los egoísmos. Nadie estaba seguro de nadie (...). Las denuncias de
particulares se completaban con el triple informe de las autoridades locales.
Con este material se organizaban los expedientes acusatorios que desembocaban en pena de muerte o larguísimas condenas. En esta labor de denuncias y detenciones mostraban su celo grupos de falangistas». Després d’analitzar molts exemples a tot l’Estat, conclou: «aquel sistema arbitrario de
denuncias y acusaciones constituyó un lodazal de pasiones, venganzas y
odios personales en el que los hechos de sangre que se depuraron fueron
minoría: lo esencial fue la depuración política».
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Sobre el paper jugat per Falange en aquesta qüestió, Carme Molinero i Pere
Ysàs. Op. cit., diuen : «Cal destacar les funcions repressives efectuades per
FET-JONS en els primers anys. El Servicio de Información e Investigación
va organitzar una densa xarxa informativa que va permetre al partit disposar d’una voluminosa informació utilitzable per a diversos objectius: per
conèixer les actituds de la població així com les actuacions de persones i
grups, per poder disposar puntualment de totes les dades rellevants sobre la
trajectòria política i social de persones proposades per ocupar càrrecs
públics o, contràriament, sotmeses a processos judicials o depuradors. Hom
va pretendre fins i tot tenir a tota la població perfectament classificada en
“addictes”, “desafectes” i “indiferents”».

sintaxi, etc. I quan alguna paraula o nom propi no quedava prou clar, així
ho hem indicat.

5. Escrit així en l’original. Per no haver d’inserir excessives notes d’aclariment sobre aspectes relacionats amb l’escriptura i l’estil, fem constar, ja
ara, que en la transcripció dels documents ens hem mantingut escrupolosament fidels als originals, respectant fins i tot faltes d’ortografia, de morfo-

7. Els esborranys de les actes oficials es troben a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona.
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6. Potser caldria, aquí, explicar una mica la situació política creada a partir
del fracàs a Barcelona dels colpistes del juliol de 1936. Per abreviar molt,
només direm que la situació ha estat definida com de doble poder: d’una
banda, el de les autoritats republicanes elegides democràticament i, de l’altra, el poder al carrer dels obrers armats, que només obeïen als seus propis
sindicats o partits –i, a vegades, ni a aquests. D’aquests últims sorgeixen les
patrulles de control i els «judicis de cuneta o passeigs», que acostumaven a
acabar amb assassinats indiscriminats.

8. Joan Villarroya. Op. cit.

LA CIUTAT DE LES BOMBES
PETITA HISTÒRIA DE LA BOMBA PRAT DURANT
ELS ANYS DEL FRANQUISME
CARLES TOSSES
Aquest és el problema del caràcter en el capitalisme modern. Hi ha
història però no hi ha una narrativa compartida de dificultat, i, per
tant, no hi ha destí compartit. En aquestes condicions el caràcter es
destrueix.
Richard Sennet. The corrosion of character

B

adalona era coneguda durant l’època de la
seva primera industrialització, aquella que podem incloure
entre la segona meitat del segle XIX i el primer terç del XX,
com una ciutat en què es produïa de tot: tèxtil, metall, automoció, químiques, alimentació, alcohols. En aquest article
ens centrarem en alguns aspectes de la industrialització del
segle XX, però, sobretot, en l’etapa de la industrialització de
la postguerra. I ho farem en una branca prou important: la
mecànica. Dins del ram de la mecànica, les bombes eren el
que en podríem dir un capítol a part.
Hi havia, en el primer terç del segle XX, dues grans empreses
dedicades a la fabricació de bombes hidràuliques, fetes per a
l’elevació d’aigua o altres líquids, que funcionaven amb
motors elèctrics i de benzina.
Originàriament, però, les bombes funcionaven amb benzina.
L’evolució tècnica de les bombes durant el període dels anys
cinquanta i seixanta fou considerable i és de llavors que
podem parlar d’una tecnologia que utilitzava més les fonts
elèctriques, amb un rotor, més que no pas la benzina.

Durant els anys cinquanta i seixanta les bombes de fàbrica
sortien elaborades amb un motor elèctric de 125 o 220 volts,
si bé el client les podia transformar per treballar amb motor
de benzina. N’hi havia de centrífugues i d’autoaspirants o
rotatives. Les centrífugues anaven amb uns nervis, aspiraven
l’aigua pel defora i l’expulsaven des de dins. Anaven amb una
vàlvula que permetia l’encebament de la bomba, i la seva
finalitat era, majorment, industrial, ja que disposaven de més
cabdal d’aigua. La vàlvula era important, ja que un defecte en
l’ajustament de tancar el pas, i el fet que no encebés correctament, obligava, per exemple, a reparar-la, fer-la ascendir
d’un pou, canviar-la, amb la consegüent pèrdua de temps...
Les bombes rotatives tenien una funció més domèstica i s’utilitzaven força en les cases per a pous i diversos menesters.
Dins d’aquest marc de la indústria badalonina, que va expandir-se considerablement durant el primer terç del segle XX
gràcies a la prosperitat econòmica industrial de Catalunya i al
creixement demogràfic, té lloc el naixement de la Bomba Prat
el 1900. Una segona etapa de creixement tingué lloc durant
els anys seixanta, quan començà la gran expansió i el desen89

volupament frenètic de la societat, amb el baby boom i l’arribada ingent de masses migratòries.
La Bomba Prat va néixer, doncs, a començaments del segle,
fruit de la demanda que hi havia de bombes per al treball
industrial. Tenia el local al carrer de Guifré. La Bomba Bloc,
en canvi, va néixer de la mateixa Bomba Prat com una escissió i va tenir el local al carrer de Sant Bru. Però, de fet, no és
clar que la Bomba Bloc sortís d’una escissió. Potser l’origen
de la fabricació de les bombes estigué en un viatge que feren
a l’estranger els antics propietaris d’un taller que compartien
dos socis. Tanmateix, aquesta no és una qüestió important. En
aquest viatge, els dos socis veieren aquestes bombes i les afusellaren. De tornada, els dos socis es dividiren la producció de
bombes i d’aquí nasqueren la Bomba Prat i la Bomba Bloc. El
desenvolupament industrial sempre ha estat així: observar què
fan els països industrialitzats més avançats i tractar d’emularho. Els japoneses han aixecat bona part del seu imperi industrial amb aquest mètode de plagi i perfeccionament: copiant el
que fan els de fora i millorant-ne la producció i el rendiment.
En tot cas, és sabut que l’espionatge industrial sempre ha rendit molts de beneficis, i s’ha cobrat uns quants morts.
La gran diferència entre ambdues fabricacions era que la
Bomba Bloc utilitzava engreixador a la vàlvula, que anava
enroscada, a fi i efecte de millorar-ne el funcionament, mentre que la Bomba Prat no el requeria, el greix, ja que no es
considerava necessari per al bon funcionament. Tècnicament
hauríem de fer constar que la Bomba Prat, en la construcció
de les bombes rotatives ajustades tenia un sistema de paletes
de pas d’aire millor que el de la competència. Malgrat la competència natural de dues empreses que fabriquen el mateix
tipus de producte, la gran demanda de bombes permetia la
coexistència d’ambdues.
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Altrament, hom pensa que aquest invent del greix a la vàlvula fou creat per tal que les dues bombes no fossin massa iguals
i per evitar problemes de còpies de patents, etc. El fet és que
la Bomba Bloc fou creada pel senyor Bloc. A la Bomba Bloc
tot era de ferro colat, mentre que a la Bomba Prat hi havia
materials no fèrrics (zinc, alumini). Les carcasses eren d’alumini i semblaven menys pesades. Tant la Bomba Prat com la
Bomba Bloc reberen premis per la seva qualitat, alguns d’ells
durant l’exposició del 1929.
Al costat d’aquestes dues empreses hi havia la Bomba Berta,
la Bomba Sagi i la Bomba Grivé, situada aquesta al carrer de
Sagunt. Evidentment que podia haver-hi altres tallers de bombes més petits, però cap altra empresa feia una producció de
1.000 bombes al mes com la que feia la Bomba Prat.
La Bomba Bloc va anar morint sola. Va anar perdent comandes a causa de la manca de renovació tècnica i de maquinària.
Hem de pensar que en aquests anys no es coneixia res de què
era la investigació i el desenvolupament sostingut (I + D).
Així, doncs, durant l’època dels anys cinquanta i seixanta la
Bomba Prat va arribar a tenir pel voltant de 200 persones treballant-hi. Fundada originàriament pel senyor Prat, l’empresa
fou continuada pels fills: Francesc, Joaquim i Avel·lí, que en
els anys cinquanta acomplien els càrrecs de director general,
d’administració i de fabricació. Després vingueren els fills
d’aquests senyors, fins que l’empresa s’extingí per causes
molt diverses i que no es poden concretar en cap de particular.
Així, podem dir que la Bomba Prat segueix força bé l’estructura de naixement, creixement i defunció d’una empresa en
tres o quatre generacions: l’avi la funda, li dóna prestigi i
solera, els fills l’expandeixen, la mantenen i comencen a

burocratitzar-la, i, finalment, els néts han d’assistir a la desaparició, conseqüència i fruit d’uns temps que no perdonen. En
fi, totes les coses tenen un principi i un final i a cadascú li toca
jugar el paper que li toca.
Però el que creiem important retenir és que la Bomba Prat fou
un model de petita i mitjana empresa catalana (PYME) en una
època en què aquest tipus d’empresa era força freqüent al
país. És més, el creixement industrial de Catalunya s’ha fet a
partir de les PYMES i els petits tallerets.
CAUSES DE LA DEFUNCIÓ
Quines foren les causes per les quals la Bomba Prat va desaparèixer? Com moltes altres empreses, sobretot les relacionades amb la mecànica i el metall, la Bomba Prat va haver d’enfrontar-se a una crua competència exterior. Però una de les
raons de fons perquè l’empresa fes fallida va ser el dèficit que
arrossegava, fruit d’un càlcul erroni en la demanda de bombes
per part del mercat. Això és força freqüent perquè el mercat, en
moments de canvis estructurals, és força imprevisible.
En un principi a l’empresa es fabricaven, posem per cas, 1.000
bombes cada mes per a una demanda de 1.500. Sempre hi havia
un encàrrec de bombes pendent de servir. Aquest decalatge va
fer que els cervells de l’empresa pensessin en una ampliació de
local, nous automatitzats, maquinària nova, renovació de tecnologies... L’empresa va fer una gran inversió econòmica i
financera, perquè se suposava un gran augment de producció
de bombes i la venda corresponent.
Però, com passa molt sovint, les operacions calculades sobre el
paper no són les mateixes que acompanyen els fets, car, com ja
hem dit, el mercat es comporta de manera imprevista moltes

1. Anunci que la Bomba Prat publicava en El Eco de Badalona als anys vint.
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vegades, i el que en principi es creia que havia de ser un cost
d’instal·lació en un nou local va resultar que n’era un altre. A
més, l’empresa sí que va produir un gran nombre de bombes,
però no les va poder vendre, fins al punt que va emmagatzemar
un gran estoc d’unitats (en canvi, avui dia les empreses no tenen
estocs). Diguem-ne que hi havia una saturació del mercat.
La manca de vendes no va permetre d’eixugar el dèficit financer i els números vermells que s’arrossegaven no van desaparèixer. A més, caldria afegir-hi que un cap de vendes de
l’empresa va començar a vendre bombes pel seu compte, produïdes a Itàlia, utilitzant l’organització i la xarxa clientelar de
l’empresa. Aquest és també un fet molt sovintejat en la pràctica empresarial, que permet que uns s’arruïnin o d’altres
s’enriqueixin. Així, el qui havia de vendre les bombes de
l’empresa resulta que venia les de la competència, i a les diferents delegacions que tenia Bomba Prat (Sevilla, Bilbao,
Madrid, la Corunya, València i d’altres) arribaven sempre les
bombes italianes abans que les catalanes. Els italians han servit sempre bons productes, amb dissenys molts enginyosos i
de gran impacte. I cada bomba que venia la competència era
una bomba que deixava de vendre la Bomba Prat. És cert que
una xarxa clientelar no s’arrenca així com així, però en aquest
cas es tractava dels mateixos venedors: el cap de tots els venedors articulava el salt, amb les estructures i les oficines de la
Bomba Prat. Evidentment, quan van adonar-se’n el van acomiadar, però ja era tard per reparar el dany. Altrament, quan
cau una empresa de certa envergadura és per un cúmul de factors, i en el cas de la Bomba Prat hi havia el de la venda insuficient de productes.

2. Anunci de la Bomba Prat aparegut en diverses dates en El Eco de Badalona de l'any 1929.
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Els problemes van començar a partir de la mort de Francesc
Prat, fet que va coincidir amb l’ensulsiada del franquisme. Aleshores s’introduïren nous mètodes. Hom incorpora sistemes de

treball nou, amb la falsa creença que tot el que és nou és bo i tot
l’antic és dolent. Anaren a les primes individuals i als sistemes
de cronometratges, els quals, per damunt de tot, feren molt de
mal a les necessàries relacions de cooperació i ajuda en qualsevol empresa. Cadascú sols es cuidava d’ell mateix i aleshores tot
se’n va anar en orris. El nou esperit empresarial introduït pels
nous directors no s’adeia amb l’estructura de l’empresa.
Una altra de les raons que dificultaren la continuïtat de
l’empresa fou que aquesta tenia repartits molts préstecs en
diferents organismes bancaris, i aquesta parcel·lació dels
préstecs impedí portar a terme una política d’ajuts bancaris
homogenis que pal·liés els dèficits existents. Quan una
empresa deu una quantitat petita de diners al banc, aquest,
en casos de díficultats de pagament de l’empresa, la colla.
En canvi, quan una empresa deu molts milions a un banc o
una caixa i té dificultats de pagament, el banc o la caixa
faran el possible per salvar-la de la fallida, ja que amb la
pèrdua de l’empresa, el banc hi perd molts milions. L’ato mització dels préstecs no permeté portar una bona política
de salvament. També fou perjudicial voler pagar tot seguit
els préstecs, cosa que va descapitalizar l’empresa.
L’empresa va tancar a finals dels setanta, entre el 1978 i el
1979. El clima no era gens favorable a la concòrdia laboral,
ja que ens situem en un context polític i social molt con flictiu, el de la transició política: cau el règim franquista,
Arias Navarro desapareix d’escena, Adolfo Suárez forma
govern amb la UCD, i se signen els pactes de la Moncloa,
de funesta memòria per al sindicalisme català, ja que donen
un enorme poder als grans sindicats majoritaris com CCOO
i UGT, de clara vocació estatal. En aquests pactes els dos
macrosindicats (UGT i CCOO), talment dues multinacio nals, es reparteixen les quotes de representació estatal. El

3. Fira de mostres de Barcelona (Revista de Badalona 19 de juny de 1943.).

sindicat CCOO era molt fort, amb un gran poder de convocatòria de vagues. A la contra, la direcció es dedicava a
estripar colls. Es produí un expedient de regulació en què
treballadors competents amb anys d’experiència eren acomiadats i d’altres de nouvinguts, sense experiència, es quedaven. Dins d’aquest context polític es produïren grans
convulsions empresarials: som a l’època en què tanquen
moltes empreses i Badalona sofreix una gran transformació
econòmica que la mena a la desaparició del vell esquema
industrial, i l’estructura antiga desapareix. D’aleshores
ençà, de final dels setanta fins a l’actualitat, Badalona ha
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vist reduïda la seva potència industrial sense que cap altre
sector l’hagi enfortida econòmicament o industrialment.
El gran període de creixement productiu de la Bomba Prat, com
el de moltes altres empreses, va ser en els anys cinquanta i seixanta. És el període de les grans demandes. Un cop acabada la
Guerra Civil el 1939, la societat estava mancada de tot. Les
empreses havien de treballar amb el que podien, amb sistemes
rudimentaris de generació d’energia, com ara la burra. Aleshores, passada l’època dels racionaments, diríem, fou quan s’aconseguiren primeres matèries i començà a activar-se la demanda. Mancava de tot i és el gran període de creixement de la ciutat durant el segle XX, al costat de l’altre gran període que són
els anys del primer terç, tant des de l’aspecte econòmic com del
demogràfic. (D’altra banda, Espanya no recuperà el mateix PIB
que hi havia a la República fins a l’any 1953). La Bomba Prat,
però, va ser pionera en abandonar el sistema d’abastament
energètic dels embarrats, i posar a cada màquina el seu motor.
Aleshores, els torns, freses i altra maquinària funcionaven amb
un embarrat. El funcionament de l’embarrat era un problema
perquè resultava molt costós d’engegar: un seguit de rodes que
s’havien de posar en circulació amb una pujada de corrent que
consumia una enormitat. L’embarrat anava unit amb una politja als diferents torns. Quan la politja, composta per una goma i
una grapa, es trencava, calia anar molt amb compte. Els torns
tenien dues politges: la boja i l’efectiva. I quan l’electricitat
desapareixia es posava a funcionar la burra.
CANVIS LABORALS I RITMES MODERNS
Durant aquesta dècada, em refereixo als anys cinquanta-seixanta, es produïren alguns canvis que són molt interessants d’apuntar. Antigament la gent treballava d’una manera molt diferent
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d’ara. Es treballaven moltes més hores, i el treballador passava
més temps a l’empresa que no a casa. Entre deu i dotze hores al
dia. Encara que el ritme havia de ser, forçosament, menys
estressant que el del treball actual. El treballador, d’altra banda,
a diferència d’avui, es formava en una empresa i moltes vegades hi moria laboralment. Els canvis eren molt menys freqüents.
Evidentment l’estructura era molt mecànica. No existia l’automatització, ni un apartat d’I+D, però per treure al carrer la
bomba autoaspirant hi dipositaren un any d’assaigs, pels volts
del 1955. Un altre aspecte era que els treballadors es feien ells
mateixos les eines, les forjaven, les passaven per la fornal i les
trempaven, les havien d’esmolar, la qual cosa era més costosa que comprar-ne de bones al mercat. Cada operari tenia el
seu calaix tancat amb clau amb les eines corresponents.
A la Bomba Prat treballaven unes onze hores diàries. Onze
hores de treball en són moltes. El ritme de treball, llavors, era,
ho hem dit ja, més lax: el cigarret, el cafè, el servei, el diari,
la xerradeta, eren pràctiques sovintejades. I ho són avui encara en segons quins àmbits. Un dia el director va reunir tots els
treballadors i els va dir:
«Mireu nois, estic convençut que les onze hores que passeu a
fàbrica no rendiu enterament, al 100%, és a dir, que les onze
hores no són onze hores. Però això que us dic no és un retret:
jo, si estigués en un lloc així, com vosaltres, onze hores,
també faria el mateix. Però us a proposaré una cosa: a partir
del mes que ve farem un experiment. Treballarem només vuit
hores, i us pagarem les onze, però amb la condició que s’ha
de fer la producció de les onze. I si no acompliu amb la producció no us direm que per què no la fèieu abans la feina, ni
us anirem al darrere. Si vosaltres feu la producció, l’empresa
ja en surt guanyant, amb l’estalvi de moltes hores de llum, i

un consum energètic inútil que ara hi ha. I, a banda d’això,
com que farem més producció vosaltres també us guanyareu
millor la vida.» Evidentment, sempre surten els espavilats:
que ja donem el màxim, que ja rendim al 100%...
El director va insistir: «sabem que no rendiu al màxim, i no us
ho retreiem, perquè onze hores tancats fent la mateixa feina és
prou difícil. Per tant, anem a fer vuit hores i a veure com surt».
En arribar al final del primer mes de l’experiment, no sols s’havia assolit la mateixa producció sinó que se n’havia fet més. A
continuació el director va dir: «nois, això ha estat un èxit. A partir d’ara, tot el que feu de més us ho pagarem a raó de vuit hores
normals i les extres corresponents. Verbigràcia, si abans fèiem
500 motors en vuit hores i ara en fem 1.000, doncs cobrareu
com si haguéssim treballat setze hores, és a dir, el doble».
Aleshores, la direcció va proposar la jornada intensiva a l’estiu, de sis a dues, amb mitja hora per esmorzar i la tarda lliure. La tarda és per descansar. Encara que la tarda fou per treballar més horetes, en algun altre lloc, segons el treballador.
És clar, tothom volia treballar a la Bomba Prat.
En fi, què va significar això? En primer lloc, això va significar que el treballador es va preocupar per la seva feina i pel
rendiment de la feina. Es produïren modificacions de millora,
d’aprofitament del temps.
Els treballadors van quedar satisfets de la bona pensada dels
amos i els van fer un homenatge: van dir que un dissabte al
matí no s’hauria de treballar. Els treballadors van reunir els
amos i els van fer una celebració amb vermut, amb rams de
flors per a les senyores, regals… I els amos, emocionats, van
dir: «doncs mireu, cada any per aquesta data us portarem a

4. Anunci aparegut el dia 24 de desembre de 1941 en Revista de Badalona.

dinar amb les vostres respectives mullers». I la Bomba Prat
portà els treballadors a Montserrat, i a can Ramonet, i a les
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Set Portes, al Guria, i al restaurant Los Tres Molinos, de la
Diagonal. En la Revista de Badalona (6 d’abril de 1957) s’explica un acte d’homenatge dels treballadors als empresaris
que era una mostra per celebrar la bona harmonia laboral dins
de l’empresa. Els empresaris van decidir organitzar un viatge
a Montserrat l’any següent, i això es convertí en un costum
que es prolongà durant sis anys seguits. Amb autocars s’organitzaven uns viatges a Montserrat, on es dinava i es tornava
cap a casa. Foren uns anys molt bonics i ferms, d’un ambient
positiu dins de l’empresa i entre els treballadors.
Evidentment, els qui continuaren no eren conscients d’aquest
ambient. És una cosa perfectament natural. Les experiències dels
uns no serveixen per als altres. Endemés, quan hom és jove vol
menjar-se el món, i si això és bo pel que té d’empeny, és dolent
perquè no es valora el que hi ha de positiu i de feina feta. I això
fou el que va passar a la Bomba Prat: entraren nous directius, disposats a menjar-se el món í ensorraren l’empresa. Idees noves,
renovadores, i amics dels nouvinguts, i amics dels amics...
És clar: si hi ha una estructura muntada, aquella estructura no
es pot desmuntar. Les coses són així: desmuntar l’estructura a
partir de la qual funciona una cosa, com ara una empresa, suposa moltes vegades ensorrar l’empresa. Si la trenques, l’estructura, s’espatlla tot: la gent treballa a desgana, no es rendeix
prou, es paguen baixes i més baixes, no es factura perquè el
producte no està ben fet, ni es treballa prou. Si no es factura
prou es comença a vendre car i encara es ven menys, o es ven
barat i no hi ha guanys. Els balanços no surten bé i comencen
a treure el cap els números vermells.
Cal afegir que quan desapareix l’ambient de col·laboració i de
companyerisme es comença a trencar tot: cadascú va a la seva
i això és el començament de la discòrdia.
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La Bomba Prat va recollir durant un temps aquest ambient
positiu i de concòrdia que hem esmentat abans, i no sols la
Bomba Prat sinó també altres empreses. Fou un ambient magnífic, que coincidí, no per casualitat, amb l’explosió econòmica del país i la prosperitat material. Malgrat que hi havia
una dictadura, o potser per aquesta raó, el país tirava bé
econòmicament: la cohesió social era bona i es rendia. Fou
1’època en què aparegué el siscents.
És exemplar el següent cas: un amic meu era comercial i anava
a cobrar a un taller de fabricació de decolletatge (cargols, femelles...). Em deia que cada cop que hi entrava s’embrutava, es
tacava els pantalons amb alguna eina o màquina o s’esgarrinxava la camisa: arribar fins al despatxet era una odissea, un
laberint de ferrots, filferros, barres greixoses i bidonets lliscosos. No hi havia manera de no sortir-ne sense embrutar-se. Però
a final de mes, sempre es cobrava. Un dia va anar al taller i li
van dir que s’havien traslladat a un polígon proper. L’amo del
taller va decidir comprar una gran nau amb una fatxada preciosa i unes portes blindades, totes automatitzades. Tot molt
impressionant. El despatx era pur luxe: un palauet amb televisió, ràdio, nevera, sofàs, etc. Tot a l’últim crit. Però, em va dir
aquest amic meu, «ja no vam cobrar més». Finalment, l’empresa on anava a cobrar va tornar al mateix lloc on era abans.
Els amos van tornar a l’estructura de l’antic talleret i va tornar
a cobrar. Els cobradors tornaren a respirar tranquils.
AJUTS I CANVIS. SISTEMES DE TREBALL
Malgrat tots aquests canvis laborals, de caràcter interior, de llavis endins de l’empresa, hi havia, durant el franquisme, un sindicat vertical, la CNS, totalment vinculat a la política del franquisme, absolutament corrupte, en la mesura que era corrupta
la política de la dictadura. El sindicalisme, per tant, no existia.

Hi havia un sindicat català, clandestí, evidentment, el SOC,
però que tenia poca incidència, ja que no tenia marge de maniobra, i fins més tard, no aparegueren CCOO i UGT, les quals
protagonitzarien els canvis sindicals.
El veritable recurs que tenia l’empresa per defensar els interessos dels treballadors era una mena d’associació interna que
permetia que els treballadors, quan queien malalts, poguessin
cobrar la integritat del sou. Aleshores, en aquella època, no
hem d’oblidar-ho, es treballava per poder menjar, i tots els privilegis materials que coneixem avui, tots els avantatges lucratius, lúdics, que ens reporten menys beneficis que ens pensem
(la televisió, el xalet, els automòbils, els mòbils, el joc, etc.) no
existien. Es treballava per a la manutenció de la família i, per
regla general, ningú no anava fora durant les vacances. Senzillament, no existien.
Segons el sistema laboral del franquisme, quan el treballador
es posava malalt, no cobrava la integritat del sou. Li restaven
el 20 o el 25 %. El que el treballador tenia declarat que guanyava era inferior al que guanyava realment. En conseqüència, quan es posava malalt, guanyava menys del que guanyava. La Bomba Prat, però, tenia una mena d’associació, dipositària dels diners que setmanalment o mensualment hi anaven posant els mateixos treballadors, que els permetia de
cobrar la integritat del sou quan emmalaltien. Però aquest ajut
compensatori era particular de la Bomba Prat, mentre que a la
majoria d’empreses això no passava. Aquest tipus d’associacions i d’ajuts interns solament eren possibles perquè hi havia
acord entre els treballadors i l’empresari, dins d’un marc
social, a l’interior de l’empresa, de concòrdia i bon enteni ment. Aquest acord, evidentment, estava fora del règim habitual de la política social franquista i anava més enllà de la
paperassa i la burocràcia que molt sovint tot ho emmerda.

5. Cartell de Bomba Prat

Més enllà dels càrrecs, que molt sovint, per no dir sempre,
són demores i tergiversacions. I és que la proliferació de pas97

sos intermitjos serveix per distorsionar: el que jo dic a Pere no
és el mateix que el que Pere diu a Jaume, i el que Jaume diu
a Joan no és el mateix que el que Pere ha dit a Jaume. D’a questa manera un motlle de 35 de diàmetre per 6 d’alçada
acaba convertint-se en un motlle de 6 de diàmetre per 35
d’alçada.
Treballadors i empresaris passaven moltes hores dins de l’empresa. Els lligams eren, per tant, molt estrets. I quan les persones porten molt de temps en un lloc i passen moltes hores
compartint amistats, humors, odis i enveges, aleshores acaben
per agafar afecte a aquell lloc. I quan hom agafa afecte a un
lloc, un ambient, ja sigui un centre associatiu, una escola o
una empresa, l’acaba estimant, perquè hi ha una cosa d’ell
que pertany a aquell centre, escola o empresa. I quan el centre, escola o empresa desapareixen hi ha una part d’aquella
persona que desapareix amb la desaparició del centre, escola
o empresa. Això tan elemental és avui ignorat. La fluctuació,
la mobilitat constant de treballs i llocs sense solta ni volta,
sols per la pura recerca lucrativa, és un bon símptoma del desballestament que el capital practica avui a la perfecció.
La Bomba Prat era una PYME modèlica. Aleshores no hi havia
càrrecs. L’estructura era jeràrquica, però la piràmide de la jerarquia era equilàtera, plana, i xata. I, sobretot, els lligams entre
els empresaris, els encarregats i els treballadors eren uns lligams existents. No pas com avui, en què el treballador no
coneix l’empresari, i els lligams son inexistents. A la Bomba
Prat hi havia treballadors que es passaven la vida treballant a
l’empresa, i que, per tant, li eren fidels, perquè la fidelitat és
fruit de la reciprocitat i de la continuïtat. Apreciaven l’empresa, perquè sabien el cost que suposava aixecar-la i mantenir-la.
I veien recompensats amb incentius personals els seus esforços.
Avui dia, en canvi, la fidelitat no és valorada sinó quan s’admet
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la complicitat i la transgressió moral la majoria de vegades. En
les empreses actuals, dins del món de la globalització, tot
aquest marc laboral positiu ha desaparegut. Els amos no coneixen els treballadors i prenen decisions que estan molt per
damunt de les necessitats socials, humanes o de la dignitat d’un
col·lectiu. És cert que sempre hi ha hagut treballadors disposats
a fer-se els savis i a fer la revolució (sempre ha existit la figura
del sindicalista revolucionari, vociferant, que pacta a la secreta
un conveni per a uns quants amb la patronal), i és cert, també,
que sempre hi ha hagut empresaris disposats a carregar-se
l’empresa (sempre ha existit la figura del gerent, talment una
nova flamant adquisició, que en dos mesos posa l’empresa en
números vermells). Però això existia dins d’un marc molt diferent de l’actual marc de la globalització. La globalització
econòmica mundial dels darrers anys, que va prendre embranzida amb la caiguda del mur de Berlín el 1989, és la panacea de
l’especulació laboral, de la mateixa manera que, com deia
Oskar Lafontaine, la borsa és el casino modern dels rics nous.
Tanmateix, com deia Sennett, no estem parlant de neoliberalisme sinó de noves formes de monopoli.
Una altra cosa positiva que caracteritzava la Bomba Prat i que
la fa modèlica és que ella mateixa formava els treballadors.
Hi entraven nois, d’aprenents, i aprenien l’ofici de mecànics,
a portar un torn, una fresa o una màquina rectificadora. Es
formaven com a treballadors qualificats a l’empresa. I, és clar,
als aprenents els interessava aquesta qualificació laboral i a
l’empresa l’interessava tenir gent ben formada. Avui dia, amb
la contractació a precari, la manca de durada dels contractes i
la precarietat generalitzada, no hi ha, per part de ningú, la
possibilitat d’aprendre un ofici. Però això és precisament el
que vol el capital, que la gent no aprengui l’ofici, perquè d’aquesta manera està més lligada a les tecnologies. Aquest
esquema, però, es gira en contra del capital. Quan el treball no

és formatiu, aleshores tothom en surt perjudicat. més o menys
tard, acabarà petant.
Quan no hi ha familiaritat entre treballadors i empresaris tot
perilla. Un bell exemple és el que ha explicat Richard Sennett
en el llibre La corrosión del carácter.
Tot aquest seguit de fenòmens ens porten a reflexionar profundament. Més enllà de les estructures polítiques, de l’e xistència d’una república o d’una dictadura, hi ha un flux
soterrat, un sistema social que funciona, amb els seus vaivens,
i que és independent de la superestructura política. És la teoria de Marx: 1’estructura política és independent de l’estructura economicosocial, funciona com una superestructura.
D’aquesta manera, podem trobar-nos amb la paradoxa que sota
el franquisme, un sistema polític coercitiu i privatiu de les llibertats, el treballador tenia uns drets (el contracte fix) que avui,
sota la democràcia, ha vist com li eren arravatats, en un sistema polític democràtic, que a priori hauria de ser defensor de les
llibertats i de les igualtats socials. I no és poc. Last but not least,
el sistema laboral de precarietat entre els treballadors aplicat
amb el vistiplau dels socialistes durant els anys noranta, no té
res a envejar a la cruesa dels països més liberals. La lectura dels
fets, per tant, no és tan senzilla com es vol fer veure des de
determinades instàncies que moltes vegades solament dissimulen interessos personals.
Badalona, hivern 2000

Nota:
1. Vull agrair la informació facilitada pel senyor Francesc Aragonès Armengou i el senyor Joaquim Mateu, i sobretot l’afable diàleg que m’oferiren per
a la posterior redacció d’aquest article, els possibles desencerts del qual són
únicament meus.
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