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EDITORIAL

El Museu de Badalona finalitza l’any amb un canvi a la direcció. La Fran-
cesca García ha marxat per assumir les responsabilitats de Cap de Gabinet de la Con-
selleria de Cultura de la Generalitat, i en Joan Mayné, després d’una bona tasca a la
regidoria de Cultura, s’incorpora al front del Museu, que coneix prou bé ja que hi
havia treballat al capdavant del Departament de Difusió. Aquest relleu no és una rup-
tura sinó un aprofundiment en la línia ja endegada d’obrir-se a la ciutat i sumar
esforços, tal com comentàvem en l’editorial anterior. D’altra banda, el relleu es pro-
dueix en un moment molt especial per a la institució: els cinquanta anys de la fun-
dació del Museu. Efectivament, el 8 de gener de 1955, Josep M. Cuyàs Tolosa va
descobrir les Termes romanes, i gràcies a la seva tenacitat l’Ajuntament de l’època,
presidit per Santiago March, va prendre la decisió valenta de salvar-les i crear el
Museu. Tres mesos després, el 20 d’abril, amb una diligència digna de lloar, es va
constituir el Patronat i es van aprovar uns estatuts, i el 12 d’agost d’aquell mateix
any, només set mesos després de la troballa, es va col·locar la primera pedra de l’e-
difici actual. Així, doncs, aquest 2005 serà l’any del cinquantenari, que procurarem
celebrar adequadament des del gener vinent.

En fer un balanç de l’any 2004, el primer que constatem és la quantitat i la qua-
litat de les activitats realitzades, en la majoria d’ocasions, en col·laboració amb enti-
tats de la ciutat i regidories municipals. Les Nits d’Estiu, que es van iniciar el 2000
amb el monòleg de Rosa Gàmiz interpretant Propertia Iucunda, aquest any s’han
transformat, de la mà de Joan Anton Sánchez i cinc actors badalonins, en Un dia a
l’antiga Baetulo, posat en escena al Decumanus. Al maig es va inaugurar una mos-
tra en la qual s’exhibiren, per primera vegada a Badalona, dues peces arqueològiques
–escultures de marbre– d’interès i qualitat artística excepcionals, que van ser troba-
des a Baetulo: l’Oscillum i el retrat d’Agrippina.

El 2004 ha sigut un any important per a l’arqueologia badalonina. Destaquem
tres intervencions. A les excavacions a l’antic solar del Viver municipal s’ha desco-
bert un conjunt termal amb dues piscines, restes que quedaran incorporades a l’edi-
fici de les noves oficines municipals. A les prospeccions al solar de la Casa Amigó
(antiga escola Jungfrau), destinat a ampliació de l’Hospital Municipal, s’ha trobat
part de la trama viària de Baetulo, consistent en un encreuament de carrers, un d’ells,
amb restes de les voreres i empremtes de roderes de carros, i l’altre, amb un gran
embornal, a més de dos forns metal·lúrgics (de reducció de ferro). La tercera inter-
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venció rellevant s’ha fet en un solar de l’avinguda del President Companys –antic habitat-
ge del Doctor Niubó–, on s’ha trobat un gran abocador d’àmfores amb peces ceràmiques
senceres i milers de fragments que permetran aprofundir en l’estudi del comerç a la ciutat
romana. En aquest espai, situat prop de mar i de l’actual riera de Matamoros, es devien
emmagatzemar les àmfores que arribaven per mar a Baetulo.

S’han celebrat exposicions d’artistes vinculats a la ciutat, com Lluïsa Pla. Edificis i
somnis, amb algunes peces dedicades a edificis de Badalona, i Ros i Güell. El pintor que
empaitava núvols, amb obres del pintor paisatgista i escenògraf Antoni Ros i Güell, que va
viure molts anys a Badalona, a la masia de Can Miravitges, on va morir el 1954. Altres mos-
tres destacades han estat: Guinovart. Memòria del blau, una selecció de pintures en la qual
aquest color adquireix un inusitat protagonisme; i Lluís Bagaria. Caricaturista del món bar-
celoní, el caricaturista peninsular més famós del segle XX, que va influir en l’estil del bada-
loní Jaume Passarell. Al novembre el Museu, en col·laboració amb l’empresa Menarini i el
Grup de Belles Arts, va exposar les obres participants a la 2ª edició del Premi Menarini per
a pintors joves, que va recaure en una imaginativa pintura de Judit Andreu. Alhora, Labo-
ratoris Menarini i el Museu van signar un conveni de col·laboració per tal que l’obra guan-
yadora del concurs passés a formar part del Fons d’Art de la Ciutat. Altres mostres foren
l’exposició Termalisme a prop de Barcelona, una experiència relaxant, de la Diputació de
Barcelona, amb un elevat interès didàctic, i la que se celebrà per tal de commemorar el 75è
aniversari del Ball de Bastons de Canyet. Finalment, cal destacar l’exposició Badalona i les
lletres catalanes al segle XX, produïda pel Museu en col·laboració amb Òmnium Cultural,
en el context dels actes organitzats a l’entorn de la Gran Festa de les Lletres Catalanes, cele-
brada enguany a Badalona.

En el camp de les edicions, el Museu ha publicat dos llibres en paral·lel a les exposi-
cions corresponents: Lluïsa Pla. Edificis i somnis, una selecció d’obres d’aquesta artista, i
Ros i Güell, el pintor que empaitava núvols, monografia escrita per Maria Ojuel, Irene
Gras i Juan Carlos Bejarano. Amb motiu del Festival Internacional de Màgia, es va editar
el primer volum de la col·lecció “Biografies Badalonines”, titulat Li-Chang, el xinès de
Badalona, l’autor del qual és el periodista Jordi Jané, que ha sigut guardonat amb el Premi
Sebastià Gasch d’enguany, atorgat pel FAD a la realització d’aquest llibre, que reflecteix
l’aventura artística i personal d’un entranyable traficant d’il·lusions. Com a culminació
d’una interessant experiència pedagògica d’història oral, el Museu, en col·laboració amb la
regidoria d’Educació, ha publicat el dossier didàctic Badalona, un segle de ciutat. La immi-
gració, dels professors Francesc Arrey, Emili Ferrando i Maria Ojuel. Cal recordar també
l’edició, el 2003 en VHF i ara en DVD, de Les primeres pel·lícules de Badalona, dos docu-
ments visuals molt valuosos, un de l’any 1926 i l’altre realitzat per Carles Nyssen el 1928.

Finalment, farem un esment que, malgrat ser habitual, no és gens retòric per la trans-
cendència que té: a més de la intensa activitat de consulta a l’Arxiu Històric Ciutat de
Badalona (AHBDN, a partir d’ara), cal remarcar les nombroses donacions que continuen
incrementant el 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
el Museu conserva, i que testimonien l’afecte i la col·laboració desinteressada de molts par-
ticulars envers la nostra institució. A tots moltes gràcies i bon any del cinquantenari!
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ELS RITUALS DOMÈSTICS
A LA CIUTAT ROMANA DE BAETULO

La societat romana tenia fortament arrelat el
respecte per les tradicions i els costums religiosos ja fossin
d’àmbit públic, les cerimònies oficials, com d’àmbit privat,
és a dir, les cerimònies que es desenvolupaven en l’interior de
les cases i que comptaven amb la participació de tots els que
hi vivien, propietaris, lliberts i esclaus.

Un d’aquests costums era la deposició i enterrament de vasos
ceràmics, possiblement com una ofrena fundacional que els
habitants de les cases oferien als déus amb motiu de la cons-
trucció o remodelació de les seves domus.

Aquest tipus d’ofrenes rituals també s’ha documentat a la ciu-
tat romana de Baetulo, i més concretament, en les interven-
cions arqueològiques que en aquests darrers anys s’han por-
tat a terme en el subsòl de la plaça de Font i Cussó. En aques-
ta zona, els treballs realitzats han posat al descobert un sector
de Baetulo que va ser planificat ja en el moment fundacional
de la ciutat (inicis del segle I aC). La seva urbanització va
comportar l’obertura de tres carrers, el decumanus maximus,
el cardo maximus i un cardo minor, que delimitaven quatre
insulae, excavades en part, en les quals s’han documentat
diversos edificis, que malgrat no tenir tots la mateixa crono-
logia inicial, van donar lloc a un conjunt coherent tan cons-
tructivament com funcionalment. Aquest conjunt va anar
evolucionant i transformant-se al llarg del temps, fins al punt
que en alguns sectors s’ha arribat a documentar una seqüèn-
cia de 600 anys de vida continuada.

MONTSERRAT COMAS I SOLÀ I PEPITA PADRÓS I MARTÍ

Planta de la ciutat romana de Baetulo. Trama del jaciment Font i Cussó. Dibuix: 
Antoni Fonollà.



En dos d’aquests edificis, anomenats a partir d’ara edificis A
i B, situats al sud del decumanus maximus i separats entre ells
pel cardo minor, es varen documentar sis gerres ceràmiques
enterrades en el sòl, que contenien diverses restes orgàniques,
i que per les seves característiques, es van relacionar amb
ofrenes de tipus ritual.
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L’edifici A

Per a la construcció de l’edifici A, es va anivellar el terreny
amb una capa de terra que va proporcionar materials de finals
del segle I i inicis del segle II dC, i que tapava i amortitzava
un magatzem de dolia o grans gerres incrustades en el sòl

Subsòl de la plaça de Font i Cussó. Trama fosca: carrers; trama clara: edificacions. Amb traç gruixut estan marcats els edificis A i B. Dibuix:
Antoni Fonollà.



natural. La nova edificació va aprofitar com a mur de tanca-
ment nord, el mur d’aterrassament del decumanus maximus.
L’interior estava compartimentat en diversos àmbits d’ampla-
da força regular. Dues de les tres habitacions més properes al
decumanus tenien paviments d’opus signinum i parets enlluï-
des. L’àmbit contigu estava pavimentat també amb opus sig-
ninum, amb un motiu central format per incrustacions de pe-
dra calcària de diferents colors que dibuixaven un cercle al
voltant d’una placa quadrada del mateix material. Aquesta
part es degué utilitzar com a habitatge. Les altres habitacions
tenien el sòl de terra premsada, i en una d’elles es conserva-
ven empremtes de gerres, la qual cosa potser indicaria que
aquesta zona hauria tingut una funció de magatzem.1

La diferència de cotes existent entre el nivell d’utilització de
l’edifici A i el decumanus maximus, és tan considerable que
faria impossible l’accés des d’aquest carrer, i, per tant, s’hi

entraria pel cardo minor situat a l’est. Aquest edifici tenia
amb tota seguretat un pis superior.

Des del segle III, però sobretot durant els segles IV i V i fins
a inicis del segle VI, l’edifici A va patir nombroses remode-
lacions, amb noves compartimentacions dels àmbits i nous
usos d’alguns dels espais. És en l’interior d’aquest edifici A,
en una de les habitacions esmentades, que es varen descobrir
dos dipòsits ceràmics rituals que a continuació passarem a
descriure:

Dipòsit 1: tallant el sol natural i per sota d’un paviment, es va
descobrir un vas de ceràmica de parets fines de la forma Ma-
yet II. A l’interior s’hi conservava un ou, possiblement de
gallina, i restes de carbons. Aquest dipòsit estava cobert per
un nivell de terra pertanyent a la preparació d’un paviment
que no va aportar cap tipus de material datable.
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Dipòsit 1. Fotografia: Albert Cartagena Dipòsit 2. Fotografia: Albert Cartagena



Dipòsit 2: es va trobar al costat del dipòsit 1, també tallant el
sòl natural. En aquest cas es tracta d’una gerra de ceràmica
comuna amb dues nanses col·locades una al costat de l’altra,
sense que es pogués determinar què contenia a l’interior. La
gerra estava coberta pel mateix nivell que en l’anterior dipò-
sit, sense cronologia precisa.

L’edifici B

L’edifici B encara està en fase d’excavació, i per tant, se’n des-
coneixen en bona part els nivells inicials. A l’igual que l’edifici
A, també aprofitava com a mur de tancament nord, el mur d’a-
terrassament del decumanus maximus, i l’interior estava com-
partimentat en diversos àmbits d’amplada força regular. L’evo-
lució cronològica és similar a la de l’edifici A, ja que s’hi ha
localitzat una seqüència estratigràfica des del segle VI, el mo-
ment més tardà, fins a finals del segle I dC, és a dir, l’època flà-
via, que és la fase en què està actualment la intervenció arqueo-
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lògica. En aquest edifici s’han localitzat fins al present, quatre
dipòsits ceràmics rituals que comentem a continuació:

Dipòsit 3: es tracta d’una gerra que va ser enterrada tallant un
paviment de terra premsada força consistent, en el racó de l’ha-
bitació d’aquest edifici B que fa cantonada amb els murs de
façana del cardo minor i del decumanus. Aquesta petita gerra
era de ceràmica comuna, de pasta beix molt clara, ovoide, amb
la vora exvasada i una sola nansa amb una estria, i tenia restes
de carbons a l’interior. La datació per a aquest ofrena l’aporta el
nivell que cobria el paviment on aquesta gerra estava inserida, i
que contenia material datable en l’últim quart del segle I dC. Per
tant, l’ofrena es va realitzar a partir d’aquesta data.

Dipòsit 4: en un forat que tallava un nivell de terra que ser-
via per regularitzar el terreny i que es va datar a la segona
meitat del segle I dC, va aparèixer una petita olla sense nan-
ses, de ceràmica comuna de cuina, de pasta grisa, amb cen-

Dipòsit 3. Fotografia: Albert Cartagena Dipòsit 4. Fotografia: Albert Cartagena



dres i carbons a l’interior. Estava coberta amb una tapadora
feta amb el fons d’un plat de ceràmica sigillata itàlica que
tenia una marca en el fons intern amb el nom del taller ATEI
MAHETIS, un terrisser d’Arezzo que fabricava les seves pro-
duccions ceràmiques a finals del segle I aC. El plat estava
tallat per poder ser utilitzat com a tapadora, a la mida exacta
de la vora de l’olleta que havia de tapar. Aquest dipòsit esta-
va cobert per un nivell de terra que contenia materials data-
bles a mitjan segle I dC.

Dipòsit 5: a l’angle nord-oest d’una de les habitacions de l’e-
difici, i tallant uns nivells de mitjan segle I dC, va aparèixer
una altra ofrena. En aquest cas es tracta d’una gerra de cerà-
mica comuna decorada amb estries verticals a la panxa i amb
una nansa petita. Possiblement es tracta de la forma Mayet
XXV, característica de la ceràmica de parets fines, tot i que
les dimensions de la gerra ens inclinen a considerar-la com
una ceràmica d’ús comú. L’interior contenia abundants res-

tes òssies, possiblement d’aus. Aquesta gerra estava coberta
amb una tapadora de ceràmica comuna d’importació africa-
na de la forma Ostia III figura 332. Un nivell de terra amb
materials datables a la segona meitat del segle II dC cobria
el dipòsit. La cronologia d’aquest dipòsit quedaria emmarca-
da per dues dates: la que acabem de mencionar, de segona
meitat del segle II dC, i la que proporciona la pròpia tipolo-
gia de la tapadora de ceràmica comuna africana que tapava
el recipient utilitzat per l’acció descrita, que correspon a la
segona meitat del segle I dC. Per tant, l’ofrena hauria estat
feta entre aquestes dues dates.

Dipòsit 6: a l’angle oposat de la mateixa habitació on es va
localitzar el dipòsit 5, va aparèixer un altre recipient ceràmic
fragmentat i envoltat de pedres petites, sense cap element
remarcable a l’interior. Es tracta d’una gerra ovoide amb un
petit coll molt estret y sense nanses, que tallava un nivell de
la primera meitat del segle II dC.
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Dipòsit 5. Fotografia: Albert Cartagena Dipòsit 6. Fotografia: Albert Cartagena



Conclusions

La presència d’aquests sis dipòsits ceràmics i la seva disposició
en les habitacions esmentades, indica que no hi varen ser
col·locats casualment, sinó que es tracta d’una acció voluntària
realitzada amb la intenció de fer un ritual d’ofrenes domèstiques,
relacionat amb alguna cerimònia fundacional, que, com hem
mencionat anteriorment, formava part dels costums religiosos de
la societat romana.

D’altra banda, un cop revisats aquests sis dipòsits, s’han pogut
deduir algunes característiques comunes. Les sis ofrenes cerà-
miques es troben dintre de la mateixa àrea, situades en dos edi-
ficis contigus que obren al decumanus maximus o carrer prin-
cipal de la ciutat. Quatre d’aquestes ofrenes estaven col·loca-
des de dues en dues en diferents habitacions de l’edifici B,
enterrades just en els angles que feien els murs de la cambra.
Les altres dues ofrenes es varen trobar, una al costat de l’altra,
enterrades en una de les habitacions de l’altre edifici, l’edifici
A, tocant un dels murs.

Tots els dipòsits localitzats fins al present tenen també unes
característiques comunes, ja que estaven constituïts per reci-
pients ceràmics que, tipològicament, no tenien característi -
ques especials que permetessin atribuir-los una cronologia
precisa, excepte els dos vasos dels dipòsits 1 i 5 i les dues
tapadores dels dipòsits 4 i 5, que tenen tipologies ben defini-
des. Dels altres quatre recipients, tres eren gerres amb una o
dues nanses i el quart era una petita olleta sense nanses.

També és important destacar que tots els recipients ceràmics
estaven usats, però apareixien sencers i complets, menys la
tapadora de sigillata itàlica que tapava la gerra de ceràmica de
cuina en el dipòsit número 5, la qual, com ja hem explicat, esta-

va formada pel fons d’un plat que es va manipular, retallant-lo
expressament per tal d’adaptar-lo a la mida de la vora de la peça
que havia de cobrir. Tampoc no estava completa la gerra del
dipòsit número 6, tot i que sí ho devia estar en el moment de la
seva deposició i possiblement es va fragmentar posteriorment.

Aquest tipus d’ofrenes són relativament abundants a Cata-
lunya, ja que se n’han documentat paral·lels en una bona
quantitat de vil·les, com per exemple a les de Mas Gusó
(Bellcaire d’Empordà), Tolegassos (Vilademat) i Vilauba
(Pla de l’Estany).2 També a les vil·les de Corbins (Lleida),3

Can Trullàs (Granollers),4 i Casa Blanca (Tortosa).5 En tots
els casos els dipòsits eren recipients ceràmics amb restes
orgàniques, quasi sempre amb la presència d’ous a l’interior
com és el cas del nostre dipòsit 1, i en alguns hi havia també
restes d’aus, com en el nostre dipòsit 4. Aquests dipòsits es
va-ren identificar com a ofrenes rituals que s’havien
col·locat en alguns sectors concrets de cada vil·la, formant
part d’una cerimònia religiosa.

També s’han localitzat aquest tipus d’ofrenes en diverses ciu-
tats romanes, com a Valentia, on en l’excavació del Palau de
Benicarló, es van localitzar cinc gerres amb material orgànic,
com una ofrena fundacional de la ciutat.6 A Ilerda, l’actual
Lleida, es varen trobar gerres i olletes amb restes d’aus i ous
a l’interior en l’excavació d’un edifici del segle I dC, situat
en el Portal de la Magdalena.7 També a la ciutat d’Empúries
s’hi han documentat diverses ofrenes, ja que hi varen aparèi-
xer quatre gerres enterrades amb ous a l’interior.8 I a Iluro,
l’actual Mataró, dues ofrenes han estat detectades en l’exca-
vació de Can Palauet: una consistia en una gerra de ceràmica
ibèrica tapada amb fang amb un ou de gallina a l ’interior.
L’altra estava formada també per una ceràmica ibèrica tapa-
da i a l’interior hi havia l’esquelet d’un pollet. Ambdues
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deposicions ceràmiques es trobaven en les fonamentacions
dels murs i no se n’han documentat en cap altre indret, per la
qual cosa sembla que s’han d’analitzar com a ofrenes rela-
cionades amb aquesta fase fundacional.9

Respecte al contingut d’algunes de les ofrenes presentades,
hem d’apuntar que la presència dels ous hi és molt habitual.
Els ous constitueixen un aliment amb un alt contingut proteic,
que formava part de la dieta romana i es prenia correntment
com a primer plat. Però la presència d’ous en les ofrenes no
obeïa solament a la seves propietats com a menjar destinat al
mort o a les divinitats infernals, sinó que l’ou té també un
important paper en les religions grega i romana, en les quals
representa la fecunditat o la pròpia idea de vida. En els aixo-
vars funeraris hel·lènics, els ous hi tenien també normalment
un paper molt important, i un dels exemples es troba al jaci-
ment d’Enserune, a França,10 que té una forta influència hel·lè-
nica, i on es va documentar la presència d’ous de gallina i
d’oca en l’aixovar funerari.

Aquest paper funerari dels ous va passar a la tradició llatina,
la qual celebrava els menjars mortuoris incloent-hi sempre
ous. Durant anys, doncs, des de l’època hel·lenística fins
avançat el segle IV dC, els ous varen formar part de diferents
ritus i ofrenes com un element purificador.

D’altra banda, el fet d’enterrar les ofrenes en el sòl de les ha-
bitacions, sembla estar lligat als déus Manes, els quals, per la
seva relació amb el món funerari, habitaven en el món inferior
i, per tant, la seva evocació s’havia de fer també amb ofrenes
subterrànies. Aquests tipus d’ofrenes enterrades se solen rela-
cionar també amb els rituals fundacionals, tant de ciutats com
d’àmbits més reduïts, com en el cas de cases o d’habitacions,
per la qual cosa s’utilitzen gerres senzilles, sempre usades,

sense cap ostentació, enterrades sempre a terra. Aquest seria el
cas dels sis dipòsits que hem presentat, les característiques
dels quals sembla que encaixen en aquest tipus de rituals rea-
litzats en l’interior de les cases, amb la intenció de fer una
ofrena expiatòria dedicada als déus Manes. Una ofrena i un
ritus modest, en el qual l’important és el record i la pietat, ja
que segons Ovidi, «Els déus Manes demanen poc: la pietat
compensa a la riquesa dels dons; les divinitats del Styx no són
àvides. Una teula coberta de corones, fruits escampats per la
tomba, alguns grans de sal, pa mullat en un vi pur, aquí i allà
unes violetes; tot plegat dintre d’una gerra agafada al carrer,
no fa falta res més».11

Pel que fa a la cronologia d’aquests sis dipòsits rituals loca-
litzats a Baetulo, cal distingir, d’una banda, la datació que
aporten els nivells de terra on estan inserides les ofrenes, o els
que han estat tallats per elles, i d’altra, la pròpia cronologia
dels recipients utilitzats. Hem pogut observar que n’hi ha dos
que no tenen una cronologia precisa, ja que es troben tallant
el sòl natural i no tenen nivells datables a sobre. Respecte als
quatre dipòsits restants, tenen datacions similars, ja que tots
es poden situar a finals del segle I dC, en època dels empera-
dors flavis. Per tant, es podria dir que aquestes cerimònies
rituals amb l’enterrament de ceràmiques en el sòl de certes
habitacions, es varen realitzar en un mateix període.

Quant a les tipologies de les ceràmiques dels sis dipòsits estu-
diats, tenim tres peces identificades amb una datació força pre-
cisa: el vaset de parets fines de la forma Mayet II del dipòsit 1
amb una cronologia d’inicis del segle I aC; l’altra vas de parets
fines de la forma Mayet XXIV del dipòsit 5, amb una cronolo-
gia de mitjan segle I dC; i la tapadora de ceràmica comuna afri-
cana de la forma Ostia III fig. 332 que tapava el vas del dipò-
sit 5, que es pot datar a la segona meitat del segle I dC.
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Tipologia de les ceràmiques utilitzades en els rituals domèstics. Dipòsits 1 a 5. Dibuix: Raquel Molina (Codex-Arqueologia i Patrimoni)



D’aquestes tres tipologies identificades, les dues últimes per-
tanyen al dipòsit número 5 i la datació d’ambdues encaixaria
amb les cronologies que ens ha aportat l’estudi dels nivells
que s’hi relacionen. En aquest cas, doncs, es podria pensar
que el recipient i la tapadora utilitzats per fer l’ofrena i la da-
ta en què aquesta es va fer, coincidirien en una cronologia de
finals del segle I dC. En canvi, per als altres dipòsits està clar
que la cronologia de les ceràmiques és anterior a la data en
què es va fer el ritual.

Per concloure, volem plantejar el fet que aquestes ofrenes rituals
creiem que s’han d’inserir dins del context històric i de les trans-
formacions que va sofrir la ciutat de Baetulo en l’època de finals
del segle I dC. És en aquest moment que Baetulo probablement,
igual que en altres ciutats, va rebre la categoria de municipi,
amb la concessió del Ius Latii per part de l’emperador Vespasià.
És a partir d’aquest moment que en aquests centres urbans es
documenten importants transformacions urbanístiques i un
notable increment d’actuacions constructives de tipus públic, fet
que també es detecta a Baetulo. Les dades proporcionades per
les intervencions arqueològiques realitzades a la ciutat han per-
mès documentar, amb força precisió com en el darrer quart del
segle I dC, en època flàvia, es va produir l’amortització de
diverses estructures de Baetulo: cases, botigues, clavegueres, un
conducte d’abastament d’aigua, etc. D’altra banda, també s’ha
constatat que en la primera meitat del segle II dC, en època dels
emperadors antonins es produïren importants canvis urbanístics
a la ciutat, que afectaren tant els espais públics com els privats.
Es van reomplir i terraplenar amb potents aportacions de terres,
amplis sectors del municipi, fet que va provocar importants
transformacions en espais d’ús públic, com carrers, edificis d’e-
quipaments, etc., i això indica sens dubte una actuació portada a
terme, o almenys autoritzada pel govern de la ciutat. Aquestes
transformacions encara són difícils de precisar i d’interpretar,

però es van detectant cada vegada amb més claredat, gràcies a
les nombroses intervencions arqueològiques que es realitzen de
manera continuada a Badalona.

És en aquest context de remodelacions i transformacions del
període de finals del segle I i inicis del segle II dC que creiem
que s’han d’inserir els dipòsits votius que hem presentat. Se-
rien possiblement ofrenes fundacionals amb motiu de la cons-
trucció o reestructuració de diferents espais domèstics en l’in-
terior dels dos edificis de la plaça de Font i Cussó de Badalo-
na. Tot i que per a dues d’aquestes ofrenes no tenim cronolo-
gies, les altres quatre ens proporcionen una data coincident
amb aquests canvis i remodelacions documentats a la ciutat
de Baetulo a finals del segle I dC.

Notes

1. Padrós, Comas, 1998, 1999, 2000.

2. Casas, Ruiz de Arbulo, 1997, p. 217.

3. Marí, 1993.

4. Estrada, 1993.

5. Pons Pujol, Revilla, 2003, p. 263-274.

6. Ribera, 1995, p. 132.135.

7. Loriente, Oliver, 1992, p. 48.
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La fundació de Sant Jeroni de Montolivet, prece-
dent de Sant Jeroni de la Murtra, per part del mercader barcelo-
ní Bertran Nicolau, ha estat objecte d’atenció per part dels his-
toriadors del cenobi badaloní. Les dues principals obres de
caràcter general, degudes a Josep Maria Cuyàs1 i Jaume Ay-
mar,2 extracten les vicissituds ocorregudes des de l’establiment
de la comunitat en el seu emplaçament original fins al seu tras-
llat al peu de la Serralada de Marina, dins de la demarcació de
la parròquia de Santa Maria de Badalona.

A excepció del treball de Xavier Miret,3 la resta de mencions al
període fundacional han seguit el relat que realitzà, a principis
del segle XVII, el gran historiador jerònim fray José de Sigüen-
za. Aquest, que era bibliotecari a San Lorenzo del Escorial, rebé
l’encàrrec per part del Capítol General de compilar una obra
sobre la història dels primers dos segles de l’orde jerònim (1373
-1573). Per tal de dur a terme aquesta ingent tasca, els diferents
monestirs dispersos per les Corones de Castella i Aragó foren
instats a remetre relacions de les seves respectives fundacions,
així com ressenyes dels seus monjos més il·lustres.4 No hi ha
dubte que a Sant Jeroni de la Murtra participaren molt activa-
ment en aquest projecte. D’una banda, és un dels monestirs dels
quals Sigüenza dóna notícia de més membres destacats de la
seva comunitat.5 De l’altra, la primera crònica del monestir, rea-
litzada per fra Falet, és gairebé contemporània a l’obra de Si-
güenza, ja que fou finalitzada l’any 1604.6

En conseqüència, el relat sobre la fundació és el resultat, bàsi-
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PRIMERA MENCIÓ DEL FUTUR MONES-
TIR DE SANT JERONI DE LA MURTRA
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Portada d’una edició publicada l’any 1907 per Juan Catalina García de l’o-
bra de fr. José de Sigüenza, Historia de la orden de San Jerónimo. Museu
de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.



der barceloní que assolí una gran fortuna en l’exercici de la seva
professió. La seva vinculació amb la comunitat de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron el va dur a oferir-se a costejar la construc-
ció del claustre, les cel·les i altres dependències, així com a ter-
menar-lo i construir-hi dotze ermites.7 Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, primera comunitat jerònima a Catalunya, va ser fun-
dat l’any 1393 per la reina Violant de Bar, esposa del rei Joan I.8
La precària situació de la reina arran de la mort del seu marit
l’any 1396 repercutí en el desenvolupament del cenobi, provo-
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cament, de l’esforç historiogràfic realitzat en el mateix mo-
nestir a principis del segle XVII, part del qual fou aprofitat
per Sigüenza. D’aleshores ençà, les referències a les fonts do-
cumentals directes han estat gairebé nul·les, possiblement
perquè la narració dels esdeveniments, que tot seguit extrac-
tem, era ja força exhaustiva.

La gènesi del monestir de Sant Jeroni de Montolivet fou de-
guda a la magnificència i pietat de Bertran Nicolau, un merca-

L’ermita coneguda per «la Miranda», cap a l’any 1930 en una postal editada per Casa Riera. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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El claustre del monestir amb el brollador en el qual hi ha un escut de Bertran Nicolau (fotografia de la pàgina següent), en una imatge de final del segle XIX
o principi del segle XX. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.

cant l’intent d’intervenció de Bertran Nicolau, que fou refusat
per la reina fundadora, molt gelosa del seu patronatge.

Arran d’aquesta negativa, el mercader barceloní orientà la
seva acció benefactora vers els jerònims cap a una nova fun-
dació. La residència escollida per al nou monestir fou la casa

o torre Descortey, situada a la parròquia de Sant Pere de Ri-
bes, molt propera a Vilanova de Cubelles.9 Un cop visitat el
lloc, els comissionats apostòlics, fra Berenguer Sarta, prior de
Santa Anna de Barcelona,10 i fra Ramon Joan, prior de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron,11 aprovaren la nova fundació. La
dotació, datada a 9 d’octubre de 1413, atenyia a la xifra de
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14.000 lliures barcelonines. El següent 20 de novembre, cinc
frares procedents de Sant Jeroni de Cotalba i dos de la Vall
d’Hebron, iniciaven la llarga trajectòria de la nova comunitat
monàstica que, gairebé sense interrupcions, s’allargarà fins al
fatídic 1835. Dos dies més tard, el 22 de novembre de 1413,
el vicari episcopal confirmà el primer prior, fra Joan Ponç.12

Ben aviat es feren patents les dificultats del nou emplaçament.
La manca d’aigua i de llenya entrebancaren notablement el
desenvolupament normal de l’activitat dels religiosos. Nogens-
menys, a diferència de la gran majoria dels establiments jerò-
nims,13 no estava ubicat prop d’un gran nucli de població. Per
tant, les gestions per mudar-se no es feren esperar i, un cop
obtinguda la llicència del fundador i la del Capítol General, els
jerònims compraren la casa de la Murtra, on feren estada per
primer cop el 12 de novembre de 1416.14 No es tracta d’un cas
excepcional ja que un any abans els cartoixans procedents de
Sant Jaume de Vallparadís, situat a Terrassa, es traslladaren a

l’antic convent de monges agustinianes de Santa Maria de
Montalegre, a l’edifici conegut actualment com la Conreria,
per bastir-hi una nova cartoixa als seus peus.15

La casa Descortey, seu de l’efímer monestir de Sant Jeroni de
Montolivet, ha pervingut fins a l’actualitat, si bé és coneguda
amb el nom de Torre del Veguer. Tot i que fou àmpliament re-
formada a finals del segle XIX, conserva alguns elements ori-
ginals, com la portalada d’accés i un gran celler.

La butlla d’aprovació

El procés de constitució d’un nou monestir havia de comptar
amb la corresponent llicència apostòlica. Per això, el primer que
hagué d’aconseguir Bertran Nicolau fou una butlla en la qual el
pontífex aprovés la seva determinació. Així ho fa constar
Sigüenza a la seva crònica: «Pidió luego licencia al Papa Bene-
dicto XIII para edificar el de S. Gerónimo, y diósela con pala-
bras terníssimas, movido de la piedad del siervo de Dios, como
se vee en la facultad que oy se conserva en el archivo deste con-
vento, dada en Aviñón a 6 de Agosto, en el año 1413».16

L’any 1413 resulta, però, d’un càlcul erroni. La datació dels
documents pontificis es basa en l’any d’inici del papat. Se-
gons la còpia notarial consultada,17 la butlla fou redactada
l’any novè del pontificat del papa Benet XIII.18 Tenint en con-
sideració que el cardenal Pere de Luna fou coronat com a
pontífex el dia 11 d’octubre de 1394,19 aquest novè any cor-
respon a 1403.

Curiosament, José Luis Santiago20 ha posat al descobert un
error de datació semblant per a la fundació de la Casa de Déu,
monestir de l’orde agustinià establert també per Bertran
Nicolau. En aquesta ocasió, s’havia considerat erròniament el

Escut de Bertran Nicolau al brollador central del pati del claustre de Sant
Jeroni de la Murtra. Fotografia: Josep Lluís Díaz.



dinovè any del pontificat de Benet XIII com l’any 1410, quan
realment es tracta de 1413.21 Per tant, ambdues cases religio-
ses, Sant Jeroni de Montolivet i Casa de Déu, foren fundades
per Bertran Nicolau el mateix any i no amb tres anys de di-
ferència com es creia fins ara.

Una altra dada certifica l’error de datació, ja que el papa Benet
XIII, cada cop més aïllat, va restar dins les fronteres dels terri-
toris de la Corona d’Aragó des del 2 de juliol de 1408 fins a la
seva mort,22 raó per la qual la butlla no pogué ser redactada a
Avinyó l’any 1413. De fet, des de principis d’aquest any fins a
finals de 1414 tingueren lloc les sessions de l’anomenada Dis-
puta de Tortosa, promogudes pel propi pontífex, que alternava
la seva residència entre Tortosa, Sant Mateu, Peníscola i More-
lla, ciutat on es trobava la data del 6 d’agost de 1413.23 L’ob-
jectiu d’aquest encontre era refutar teològicament el judaisme,
raó per la qual foren convocats una vintena de rabins de la
Corona d’Aragó. Aprofitant la posició de força de la qual gau-
dien, els representants cristians imposaren les seves tesis, men-
tre que els jueus foren compel·lits a abjurar de la seva fe i a
adoptar el cristianisme.24

Quina era la situació de Benet XIII el 1403? Aquest any fou
clau en la seva trajectòria, ja que al mes de març finalitzà un
setge de gairebé cinc anys al qual el sotmeteren els francesos,
i quedà reclòs a Avinyó amb l’únic suport de la Corona d’A-
ragó. S’ha de tenir en consideració que el papa Luna es trobà
immers dins la lluita que suposava la divisió de l’Església en
dues obediències, raó per la qual el seu pontificat no fou gens
estable, ja que havia de procurar d’atreure’s la submissió dels
diferents regnes cristians enfront dels papes romans. La fina-
lització del setge, burlat per la fugida del papa disfressat de
cartoixà, i el posterior establiment de la cort pontifícia a Cas-
tellrenard de la Provença modificaren l’equilibri diplo-màtic
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Mènsula del claustre que segurament retrata Bertran Nicolau. Museu de Ba-
dalona. Arxiu d’Imatges. Fotògraf: J. Lluís García Surrallès.

a favor dels interessos del papa aragonès, que veia com
França retornava aleshores a la seva obediència.25

Oberta de nou la via de la convenció per tal de resoldre el
Cisma d’Occident, Benet XIII començà els preparatius per



entrevistar-se amb Bonifaci IX. Després de passar per Cavai-
llon i Carpentràs, a l’estiu d’aquell any s’establí al castell del
Pont de Sòrgia, prop d’Avinyó, per tal d’allunyar-se de possi-
bles focus de contagi.26 No hi ha dubte, doncs, que fou en
aquestes circumstàncies que des de la cancelleria pontifícia es
donà resposta a la petició del mercader barceloní Bertran Ni-
colau de fundar un monestir de jerònims.

A l’esmentada butlla, Benet XIII es fa ressò de la devoció que
Bertran Nicolau sentia per sant Jeroni i el seu orde. Aprova la
determinació d’aquest de fundar un monestir de jerònims al
territori del Penedès o en un altre lloc de la diòcesi de Barcelo-
na a partir de l’assignació de 20.000 sous barcelonins. Per tal de
supervisar i donar validesa a la futura fundació, el pontífex dóna
poders als priors de Santa Anna de Barcelona i Sant Jeroni de la
Vall d’Hebron, als quals va adreçada la butlla. La seva comesa
consistirà a procurar que sigui construït i edificat el futur
monestir en un lloc adient, així com jutjar el nombre de frares
que hi podran ser mantinguts a partir de les rendes destinades
pel fundador, un cop restades les despeses originades per la
compra i agençament de l’edifici. Els dóna llibertat per ordenar
tot allò que creguin necessari, respectant, però, els drets parro-
quials. Finalment atorga al futur monestir tots els drets i privile-
gis concedits anteriorment a l’orde dels jerònims.

Cloenda

Un cop establert que la butlla d’aprovació pontifícia fou redac-
tada l’any 1403, sorgeix un nou interrogant sobre la gènesi del
monestir de Sant Jeroni de Montolivet. ¿Per què s’escolaren
deu anys des de la llicència i constitució de poders als priors de
Santa Anna de Barcelona i Sant Jeroni de la Vall d’Hebron fins
a l’efectiva fundació del monestir jerònim penedesenc? ¿Per
què un lapse de temps tan gran?
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A manca de noves fonts documentals que puguin aclarir aquest
punt només podem formular algunes possibles causes que es
poden entreveure a la pròpia butlla. En efecte, en aquesta, l’as-
signació prevista al nou monestir és de 20.000 sous, o sigui,
1.000 lliures, quantitat molt inferior a les 14.000 que totalitzen
la dotació l’any 1413. Es podria interpretar que aquests 20.000
sous fan referència a les rendes anuals o pensions, o sigui, el
rèdit de les possessions en capital o drets jurisdiccionals. En
aquest cas, però, seria superior a les aproximadament 650 lliu-
res que sumaven les diferents rendes dotacionals.27 Opinem,
com Xavier Miret,28 que hi hagué un augment de l’assignació
de 1.000 lliures prevista inicialment el 1403, que devia ser con-
siderada insuficient tant pels comissionats apostòlics com pels
jerònims. El fet d’haver d’aconseguir 14.000 lliures en lloc de
1.000 podria haver provocat un cert retard en l’establiment
definitiu de la comunitat.

Una altra raó plausible seria la dificultat de trobar un
emplaçament adient que estigués en venda al territori del
Penedès.29 S’ha de tenir en compte que tant la casa Descortey
per al monestir de Sant Jeroni de Montolivet com el Castell
Nou del Torrent de la Gornal per a la Casa de Déu30 foren edi-
ficacions insuficients per endegar vida monàstica a principis
del segle XV, fonamentalment per l’esterilitat de les zones
adjacents. La voluntat de Bertran Nicolau d’establir mones-
tirs al Penedès ve donada pel fet que ell era nadiu d’aquelles
terres, en concret, de Sant Pere de Castellet.31

No obstant això, el que potser resultà decisiu fou la dificultat
de reunir un mínim de monjos jerònims disposats a poblar la
nova fundació. Cal considerar que la llavor d’on sorgiren les
comunitats jerònimes a la Corona d’Aragó fou el monestir de
Sant Jeroni de la Plana de Xàbia (1376), traslladat a Cotalba
el 1388.32 Amb religiosos d’aquesta comunitat s’establiren els
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El monestir de Sant Jeroni de la Murtra i entorns l’any 1960. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs



monestirs de la Vall d’Hebron (1393), Santíssima Trinitat de
Miramar (1400)33 i Santa Maria de la Murtra (1401).34 Per
tant, l’any 1403 eren molt recents aquestes darreres funda -
cions per poder proveir-ne amb facilitat una de nova. A més,
en el cas de Sant Jeroni de Montolivet, i a diferència dels
altres quatre monestirs jerònims esmentats, no es comptava
amb els efectius d’una presència ermitana prèvia.

D’una altra banda, no deixa de ser significatiu que coincideixi
l’any de la llicència apostòlica del nou monestir jerònim, i per
tant, l’any de l’inici del projecte de la seva constitució, amb la
data del testament de Bertran Nicolau, que fou entregat al nota-
ri barceloní Pere de Colls el 6 de juny de 1403. La importància
dels testaments en la societat baixmedieval com a camí de sal-
vació en el judici final n’accentua el caràcter benèfic i pietós,
amb importants donacions a institucions caritatives, com els
hospitals, i a entitats religioses, principalment amb la institució
de misses postmortem a monestirs i parròquies.35 El cas de Ber-
tran Nicolau és un paradigma d’aquesta tendència, ja que els
principals beneficiats de la seva immensa fortuna foren l’Hos-
pital de la Santa Creu, que en fou nomenat l’hereu universal, i
dos monestirs i tres convents catalans (Sant Jaume de Vall-para-
dís, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Sant Agustí de Barcelona,
Santa Maria del Carme de Barcelona i Sant Francesc de Barce-
lona), sense comptar altres llegats àmpliament dotats.36 Per tant,
l’any 1403 fou una data clau en la biografia de Bertran Nicolau
ja que en aquell moment, divuit anys abans de la seva mort,37

prengué la determinació de dur a terme una tasca de promoció
de la vida monàstica, testant a favor dels monestirs ja existents
i fundant-ne de nous.

Molts anys després de la seva mort, a principis del segle XVI,
quan es bastí el brollador del pati del claustre de Sant Jeroni
de la Murtra,38 la comunitat decidí esculpir-hi l’escut o senyal

del fundador,39 tal com també es troba pintat als frescos con-
servats al monestir de la Casa de Déu.40 Un reconeixement a
aquell qui aportà part del seu patrimoni per fer néixer la seva
comunitat monàstica.

Es compleixen exactament sis segles d’aquesta primera menció
indirecta a Sant Jeroni de la Murtra, ja que si bé el seu nom
explícitament no hi apareix, és clar que fou el primer pas del
llarg camí que portà la vida cenobítica a l’antiga casa de la Mur-
tra. El principi de la història del monestir badaloní, si es pot
establir en algun cas el començament d’una trajectòria històri-
ca, s’ha d’avançar deu anys. Serveixi aquesta efemèride com a
homenatge a aquest insigne mercader barceloní.

Setembre de 2003

Apèndix documental

1403 agost 6

El papa Benet XIII dóna poders als priors de Santa Anna de
Barcelona i Sant Jeroni de la Vall d’Hebron per intervenir en
la fundació d’un monestir de l’orde dels jerònims que vol ins-
tituir el mercader barceloní Bertran Nicolau.

Benedictus, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, Sanc-
te Anne Barchinone ac Vallis Ebron Barchinone diocesis priori-
bus, salutem et apostolicam benedictionem. Sincere devotionis
affectus, quem dilectus filius Bertrandus Nicholai, civis Barchi-
none, ad nos et romanam gerit Ecclesiam promeretur ut peticio-
nibus suis, illis presertim que divini cultus augmentum, respi-
ciunt favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper
pro parte dicti Bertrandi peticio continebat quod ipse, gerens ad
Sanctum Hieronymum et ipsius ordinem specialis devotionis
affectum, desiderat quoddam monasterium sub ipsius sancti
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vocabulo et ad usum fratruum dicti ordinis, in territorio de
Panades vel alio loco ad hoc congruo Barchinone diocesis cons-
truere et edifficare, et ad opus dicti monasterii, tam pro emendo
locum in quo situabitur quam pro ipsius fundacione, viginti mille
solidos censuales realiter assignare. Nos igitur, cupientes dictum
Bertrandum in huiusmodi laudabili proposito confovere, eius in
hac parte supplicationibus inclinati discretioni vestre per apos-
tolica scripta, committimus et mandamus quatenus si in dicto
territorio, si ad huiusmodi monasterium congruum existat, alio-
quin in alio dicta diocesis loco, unum pro dicto monasterio ap-
tum et congruum locum de huiusmodi solidis iusto titulo adqui-
rentes, monasterium sub vocabulo et ad usum huiusmodi et auc-
toritate nostra construi et edifficari procuretis, et quicquid de
ipsis solidis, his deductis que pro adquisicione, constructione et
edifficatione huismodi exposita fuerint supererit, decernatis in
usus et utilitates tot fratruum dicti ordinis inibi per vos instituen-
dorum convertendum quod ex illo reperitis posse congrue sus-
tentari. Ceteraque, faciatis, statuatis et ordinetis in premissis
necessaria et etiam opportuna iure parochiali et cuiuslibet alte-
rius in omnibus semper salvo. Volumus autem quod dictum mo-
nasterium, quamprimum vigore praesentium constructum et fun-
datum fuerit, omnibus privilegiis libertatibus et prerogativis uta-
tur et gaudeat quibus alia eiusdem ordinis monasteria gaudent
pariter et utuntur. Datum apud Pontem Sorgie Avinionensi dio-
cesis octavo idus Augusti pontificatus mei anno nono.
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PAU RODON I AMIGÓ
O SENYOR TEIXITS

De Pau Rodon i Amigó es podrien dir moltes
coses. El món del tèxtil sap de la seva importància des d’un
punt de vista tècnic, però hi ha molts altres aspectes de la seva
personalitat que no són tan coneguts i que resulten també
molt interessants.

La documentació que tan amablement l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Badalona (AHBDN) ens ha permès estudiarha esde-
vingut el cordó umbilical que ens ha connectat directament
amb el personatge de Pau Rodon i Amigó i ha generat una
simbiosi difícil d’explicar. A través d’aquesta font d’informa-
ció valuosíssima el mateix Rodon se’ns descobreix en totes
les seves vessants: pedagog i mestre del tèxtil, publicista,
conferenciant, escriptor de diverses obres d’assaig, bibliòfil,
col·leccionista, etc.

És per aquest motiu que considerem interessant mostrar la
figura del mestre partint de les seves pròpies paraules. D’a-
questa manera, triant algunes de les moltes citacions que hem
trobat a l’arxiu i comentant-les, pretenem evidenciar aquella
part del personatge que no es pot apreciar de forma simple i
d’altra banda, com si es tractés d’un petit homenatge, agrair a
Pau Rodon que de tot això ens en deixés constància escrita.

La passió pel tèxtil

Per a la gent del món tèxtil Pau Rodon és un referent indis-
cutible, sobretot com a pedagog i publicista.

MONTSERRAT BARGALLÓ I SÁNCHEZ
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Pau Rodon i la seva família. Al darrere, d’esquerra a dreta: Pau Rodon i
Amigó, Antònia Rodon i Font, Eulàlia Font i Barriga i la minyona. Al davant:
Àngela i Camil Rodon i Font. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.



28

La seva tasca fou tan rellevant que el seu nom va esdevenir
sinònim de teixits: «Una vegada vàreig rebre, a la meva casa
de Badalona, una lletra d’Alemanya, que efectivament era per
a mi, i en el sobre de la qual s’hi llegia només: “Teixits–Bar-
celona”».1

Els neòfits en el tèxtil potser no trobaran res d’extraordinari
en el fet que un senyor escrigui llibres, però en el cas de la
indústria que ens ocupa les publicacions de Pau Rodon són de
gran valor, tenint en compte les mancances existents, tant
aleshores com avui dia, d’obres tècniques referents al sector.

Una vegada li van demanar pel seu alt rendiment com a publi-
cista i ell respongué: «Més ho hauria estat si jo hagués nascut
a Itàlia, França, Anglaterra o Alemanya, on es llegeix més i,
sobretot, es “comprén” en major quantitat els llibres tècnics.
A la nostra terra, els tractats d’ensenyament professional s’es-
criuen més aviat per pròpia satisfacció, la majoria, i per ne-
cessitat, els menys, més que per finalitats de lucre».2

Efectivament, conscient que en aquest país es dóna més valor
a les coses estrangeres, va utilitzar per a alguns dels seus tre-
balls pseudònims diversos, com ara Henri Lemaitre o Lino
Bayol.

Pau Rodon va néixer el 8 d’abril de 1870 a Badalona, i pel
que hem pogut esbrinar a través de la documentació, no hi ha
antecedents de familiars dedicats al tèxtil.

Malgrat això, decideix diplomar-se en teixits a l’antiga Esco-
la Provincial d’Arts i Oficis sota el mestratge de F. Xavier
Lluch, l’any 1886. No en sabem el motiu, potser l’enlluerna-
ment d’una indústria en potència o bé la necessitat econòmi-
ca d’aprendre un ofici.

Pau Rodon, a la dreta, conversant amb un amic. Museu de Badalona. Arxiu
Josep M. Cuyàs.



A la seva obra De panas a penas y de penas a panas, el mateix
Rodon fa una mena d’apunt autobiogràfic utilitzant el pseudò-
nim de Carlos Grau (pel que fa a la seva persona) i el de Luch
(pel que fa al mestre Lluch). Vegeu què ens diu d’ell mateix:

«En aquellos tiempos, Carlos Grau, era un joven de diecisie-
te años de edad, de pocas carnes y estatura más bien alta,
cabello rubio, ojos azules, nariz un poco aguileña, boca regu-
lar y orejas diminutas.»

«[...] Su residencia, situada a unos siete kilómetros de la Escue-
la, le obligaba por su condición casi de extrema pobreza, a
hacer a pie cada día de clase su recorrido de ida y vuelta.»

«[...] Por otra parte, su decidida vocación y plausibles deseos, le
indujeron constantemente a la adquisición de aparatos y utensi-
lios para poder practicar libremente y a sus anchas el estudio de
determinados tejidos especiales, sobre todo el de las panas, al
que se había aficionado grandemente; lo cual sólo podía conse-
guir debido al esfuerzo pecuniario de su querida madre.»3

Llegint el text precedent ens adonem que intercala veritat en
ficció perquè sabem que als 16 anys Rodon ja era diplomat, i
va ser aleshores, l’any 1886, quan va entrar a treballar a les
sederies Reig, Batlló y Cia.

D’altra banda, cal pensar que, sobretot als inicis, la seva mare
li va oferir un gran suport ja que l’anomena en diferents dis-
cursos i fins i tot al testament demana que l’enterrin al seu
costat al panteó familiar, projectat per un altre badaloní il·lus-
tre, l’arquitecte Joan Amigó i Barriga, parent del mestre.4

Més tard: «[...] al acabar sus estudios –que fueron por todos
conceptos brillantes– tuvo la suerte de ser recomendado por

su propio maestro señor Luch para ejercer el cargo de dibu-
jante de tejidos en una importante fábrica de sederías de Gra-
cia; de la cual pasó –después de cinco años consecutivos de
hacer correr su pincel sobre la cuadrícula para la puesta en
carta de numerosos proyectos decorativos– a ocupar –de con-
formidad a sus constantes deseos– el de técnico especializa-
do en una grandiosa manufactura de panas y veludillos.

»[...] Bajo este último aspecto, la influencia de Carlos Grau tras-
pasó el ámbito de su actuación personal, al ser seguido su ejem-
plo por los técnicos de todas las restantes fábricas...»5

Així, treballant a la Colònia Güell, va esdevenir un expert pel
que fa a la manufactura de panes; era un món que el fascinava,
sobretot perquè a la majoria d’escoles que impartien classes de
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Pau Rodon impartint una lliçó de tallat de panes a l ’Escola del Treball.
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs. Fotògraf: Sayol.
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teoria de teixits s’estudiaven de forma molt superficial els teixits
d’una certa dificultat tècnica considerats com a especials.

«...al tener que abandonar por prescripción facultativa la ma-
nufactura de las panas, para atender al cuidado de su salud
algo quebrantada por el cuantioso esfuerzo por él desplegado
durante su actuación en la misma, estableció por cuenta pro-
pia una Academia textil.»6

Sabem que la tasca d’investigació realitzada per Rodon a la
Colònia Güell entre els anys 1894 i 1896 va ser frenètica,
sobretot pel gran nombre d’estudis, assajos i patents que es
conserven a l’arxiu.

Malgrat això no tenim prou clar si va deixar la colònia per
motius de salut o per desavinences.

L’aprenentatge

L’abandó progressiu dels telers manuals i de la producció de
tipus artesanal cap a una forma de tissatge mecànica i espe-
cialitzada obliga, a mitjan segle XIX, al replantejament de
certs esquemes: allò que feia un sol artesà o un taller ben
organitzat, passava a fer-se en una cadena productiva en la
qual cada operació estava especialitzada i realitzada per una
persona diferent.

Es fa necessària l’aparició d’una figura que pensi un produc-
te viable per a aquest nou concepte de producció, que coordi-
ni i transmeti la informació de forma entenedora per a cadas-
cun dels operaris. Cal la creació de fórmules aritmètiques en
la ligotècnia tèxtil, que garanteixin un criteri unificat. Els
innovadors en aquest sentit, pel que fa a Catalunya, són els
mestres Lluch i Batlle. Això els converteix en els formadors

Pau Rodon, 1911. Caricatura original de Jaume Passarell. Tinta i aquarel·la
sobre paper, 32,5 x 18,5 cm. Museu de Badalona, inv. 2663.



de les primeres generacions de dissenyadors tèxtils de la in-
dústria catalana, entre els quals consta el propi Rodon.

Pau Rodon té paraules constants d’agraïment i record als
mestres, com ara: «Una de las características más destacadas
de la Cataluña ochocentista, la constituye el dualismo impe-
rante, en tal época, no tan sólo en las inclinaciones y senti -
mientos populares reflejados casi exclusivamente en dos úni-
cos bandos tenaz y encarnizadamente contrarios, si que, tam-
bién, en todas las manifestaciones del arte y de la sociología.»

»[...] Así no es de extrañar que, dentro de la pedagogía textil,
se registrase también el propio hecho y que allá en nuestras
mocedades y en el fragor de las luchas bizantinas de aquellos
días, hubiésemos podido dispensar más preferentemente
nuestro entusiasmo juvenil y nuestra veneración profunda, a
uno solo de aquellos dos grandes maestros catalanes que se
llamaron, respectivamente, don Francisco Javier Lluch y don
Ramón Batlle y Ribas; cuyo notabilísimo magisterio de uno
y otro consideramos hoy, por un igual, como merecedor de la
estima, gratitud y respeto de todos nuestros contemporáneos,
teniendo en cuenta el esfuerzo desplegado por cada uno de
aquéllos en pro del enaltecimiento y esplendor de nuestra glo-
riosa técnica.»7

El seu aprenentatge teòric fou esplèndid, però en el camp
pràctic també va poder rebre, de la mà de grans professionals
i de personatges històrics com ara Eusebi Güell, alguna lliçó:

«Quan jo vàreig ésser presentat a N’Eusebi Güell en una de
les poques visites que aquest feia a la seva fàbrica de velluts
de Santa Coloma de Cervelló, l’Alsina va indicar-me que li
ensenyés algunes de les banderes que en aquells moments
tenia jo preparades.

»En ensenyar-li jo, les meves primeres creacions de velluts a
quadres, fetes en aquesta casa a imitació dels millors patens de
llana, vaig sentir-li exclamar: –¡Quina llàstima! ¡m’agraden
molt a mi!– la qual exclamació si bé de moment va deixar-me
mig astorat, en explicar-me-la, més tard, em feu compendre cla-
rament que aquells primers dibuixos meus –que eren d’estil ele-
gant, de tons delicats i de dimensions mesurades–, pel sol fet
d’ésser agradables al temperament elegant, delicat i mesurat de
N’Eusebi Güell, li feren llàstima en preveure que poguessin
ésser rebutjats per la mena de gent de gust tosc i xavacà que
comprava la classe de vellut al qual eren aplicats. I des d’aquell
dia, per a reeixir en la meva feina, vareig recordar sempre més
gojosament –com una de les altres tantes rebudes dels meus
mestres– aquella lliçó d’ornamentació i colorit dels teixits –tan
suau i delicadament insinuada– que em portà, més endavant, a
combinar els meus dibuixos de vellut mostrejat per múltiple
colorit dels seus plomalls de pèl, de la manera més adient al
temperament i gust de la gent de les respectives regions hispà-
niques que havien de comprar-los.»8

Com la majoria de professionals del sector, Pau Rodon va sor-
tir de l’escola amb la il·lusió de poder aplicar els seus conei-
xements a la creació dels productes somniats. Aquests pro-
ductes, evidentment, no sempre coincideixen amb el que re-
sulta més comercial.

Un pedagog vocacional

Pau Rodon tenia clar que la formació dels obrers de les fàbri-
ques era fonamental per al bon funcionament de la indústria. En
la seva personalitat sempre es nota l’impuls de divulgar el que
sap ell i d’aconseguir més informació per explicar què saben els
altres. A través de publicacions tècniques diverses i, sobretot, de
la revista Cataluña Textil (que es funda l’any 1906 i esdevé la
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Classes de ligotècnia davant d’un lligament sobre quadrícula. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs. Fotògraf: Sayol

Crònica amb majúscula de la indústria tèxtil fins a l’esclat de la
Guerra Civil l’any 1936), Pau Rodon crea un espai en el qual
tothom pot intercanviar opinions i informació, tant a nivell
nacional com internacional.

Gran quantitat dels deixebles de F. Xavier Lluch i Ramon
Batlle van esdevenir, al seu temps, mestres. La necessitat de
transmetre els seus coneixements a les noves generacions
també es manifestà en la figura de Pau Rodon. El seu gran



avantatge fou la capacitat innata de comunicar tant de forma
oral com escrita.

En l’aspecte formatiu hi havia moltes mancances que Rodon
s’afanyava a denunciar. L’opinió que tenia sobre com havia
de ser la formació del personal de la indústria tèxtil era clara
i no tenia manies a l’hora d’expressar el seu parer. Pel que fa
a les escoles d’arts i oficis, el mestre opina:

«A n’el nostre país, especialment, es pot quasi bé dir que el
Govern que ha creat aquestes Escoles, les ha fetes i les ha dei-
xat estar –com vulgarment es diu– un cop creades. I per no
haver-hi portat –per lo que a l’ensenyança tèxtil es refereix–
als homes veritablement professionals el rutinarisme de la
técnica hi ha continuat, perdurant d’un any a l’altre. Per això
no és d’extranyar que en alguns centres industrials de l’es -
tranger –els quals han sentit l’hora de l’especialització primer
que nosaltres– l’element de la patronal hagi esmenat les defi-
ciéncies de l’Estat, creant front per front de les Escoles Ofi-
cials les seves Escoles particulars.»9

Per a Rodon, a la indústria cadascú té el seu rol, l’Estat, la
patronal, els obrers, etc. Si algú no fa la seva feina passa com
a les fàbriques, hi apareixen tares!, i té molt clar que és la
patronal qui té el deure de vetllar per la formació dels seus
obrers i de potenciar la creació de centres formatius a través
de les seves influències amb el poder.

Interès per crear una escola

És a la Colònia Güell on se li desperta una vocació pedagògica
que no l’abandonarà fins que mori. Allà descobreix les mancan-
ces formatives dels obrers tèxtils acostumats a les antigues for-
mes de producció. I també allà escriu la seva primera publicació:

«Quan jo era a la Colònia Güell, el seu Director, en Ferran
Alsina, portava la intenció de crear allí una Escola per als
obrers de la fàbrica, en la qual l’ensenyança professional
hauria corregut a càrrec d’ell, de l’enginyer en Manuel Fol-
guera i Duran, que era el seu segon, i de mi que era el tècnic
vellutaire de la casa. A tal efecte i per a fer el primer assaig,
em féu escriure prèviament el meu “tractat elemental de
composició de lligaments” que, sobre ésser la meva primera
obra de tècnica, fou també la primera de caràcter tèxtil publi-
cada en català. I amb aquell llibret de text, una vegada aca-
bat en una habitació amb alcova d’una de les masies de
n’Eusebi Güell, vàreig donar la primera llizó d’un curs que
durà cosa d’uns dos anys (de 1894 a 1896). Els múltiples
quefers de l’Alsina, les seves campanyes polítiques i econò-
miques i, sobretot, les seves cabòries de caràcter pseudo-
científic i les de caràcter heterodox d’una nova reforma reli-
giosa que covava en la seva pensa, el distragueren probable-
ment d’aquell projecte, el qual no tingué altre resultat que el
d’haver-me inspirat a mi una ferma vocació per a l’ensenya-
ment de la nostra classe obrera.»10

L’any 1890 el diari El Eco de Badalona anuncia l’obertura
de cursos de teoria de teixits que impartirà un joveníssim Pau
Rodon. La cosa comença amb uns cursos particulars per aca-
bar el 1906 amb la fundació de l’Escola de Teixits de Bada-
lona.

«Como habrán visto nuestros lectores, el aprovechado jóven
don Pablo Rodon acaba de abrir un curso de Teoría y Dibujo
del tejido.

»Recomendar la importancia de tales estudios, es por demás
ocioso, tratándose de una población, como la nuestra, esen-
cialmente industrial.
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del Patronat, i que entretant suspenia les classes. Vingué la
suspensió del Director i per a protestar-ne els alumnes ex-
pontàneament, unánimement, es declaraven en vaga, distin-
gint-se en la rebel·lia, d’un manera extraordinària, les senyo-
retes alumnes.»12

És remarcable el fet que Pau Rodon admetés dones a l’esco-
la, ja que l’ofici de teòric tèxtil era, com tants d’altres, un feu
masculí. La persona de la seva filla, Àngela Rodon, fou un
clar exemple de la bona formació que es rebia a l’escola i pos-
siblement la primera teòrica tèxtil de l’Estat espanyol.

«Com a professor, no fou secundat per ningú, i en el Patronat,
l’únic que l’ajudà amb excepcional valentia i decissió fou l’a-
mic Sr. Lluis Casas Petit, gran rebel de la dictadura. Quant a
l’Escola de Teixits obligà al Comandant director a embeinar
l’espasa per segona vegada, puix que en l’afany de dictar dis-
posicions arbitràries no tingué en compte que el material era
del Sr. Rodon, i tots els intents dels dictadors per reorganitzar
les classes, fracassaren puix que la quasi totalitat dels alum-
nes es negaren assitir-hi. Es lamentà que a Badalona, com es
feu a Barcelona, aixi que pujà la República, no se li hagués
donat encara satisfacció, no material sino moral, reconeixent-
li oficialment la injustícia que la dictadura feu amb ell. Per
últim demanà que a l’hora del seu traspàs, embolcallessin el
seu taüt amb la bandera barrada de l’Escola de Teixits, que
presidia l’acte.»13

Aquesta determinació de mantenir-se ferm en aquelles postu-
res que considerava justes era aplicada en tot moment. També
en la seva vessant de conferenciant això es va notar. A Alcoi,
l’any 1926: «Abans de començar la segona confe-rència del
cicle de la meva darrera excursió cultural a Alcoi, que fou
durant un dels anys de la Dictadura, van acostar-se’m dos
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»Tal centro de enseñanza viene, pues, á llenar un vacio que se
notaba aquí, donde tanta vida y desarrollo adquiere, afortuna-
damente, la industria, es nueva fuerza regeneradora de las
modernas sociedades.

»A un sentimiento patriótico, y por lo mismo digno de todo
encomio, obedeció el proyecto de fundar, no hace tiempo una
Escuela de Artes y Oficios, y si lamentable es que tal pensa-
miento no prosperase, compénsalo la inauguración del Centro
á que nos referimos, que será, á no dudarlo, para nuestra villa,
un impulso mas hácia su progreso.»11

L’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera va comportar
una profunda reforma de l’Escola d’Arts i Oficis, a la qual
s’hauria associat l’Escola de Teixits, i Pau Rodon va haver de
suspendre les classes. És en aquest moment que Rodon demos-
tra la seva filosofia de vida, marcada per una forta coherència
entre els seus pensaments i els seus actes. El mestre manté
aquesta postura fins a les darreres conseqüències.

Conseqüències que ell mateix explica a l’homenatge que li
ofereix l’Associació d’Antics Alumnes de l’Escola de Teixits
de Badalona l’any 1933. El Eco de Badalona es fa ressò de la
festa i en resum el parlament:

«Feu història de les vicissituts passades a l’adveniment de la
dictadura havent estat destituït per no voler acatar les impo-
sicions dels dictadors en el que tenien de vexant per a la nos-
tra terra. A Barcelona fou destituït amb d’altres professors de
l’Escola Industrial. Aqui a Badalona fou separat de la Direc-
ció de l’Escola Elemental del treball. Havia rebut una comu-
nicació del Comandant Delegat gubernamental ordenant-li es
donessin les classes en castellà i ell contestà que ho comuni-
caria al seu superior jeràrquic, que era l’Alcalde President
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Fotografia de promoció en la qual destaca la presència de Pau Rodon (al centre), Camil Rodon (a l’esquerra de Pau Rodon) i Àngela Rodon. Museu de Bada-
lona. Arxiu Josep M. Cuyàs.



individus de la Junta de la “Real Fábrica de Paños” pregun-
tant-me si tenia cap inconvenient a donar-la en castellà. I jo,
a la meva vegada, vàreig preguntar-los si aquella indicació
obeïa a alguna imposició governativa; i en dir-me que només
era deguda al desig d’alguns dels assistents a la mateixa, que
no havien entés prou bé el català de la meva primera con -
ferència, vàreig contestar-los-hi, donant a les meves paraules
el to o pronunciació d’aquella regió:

»– Pues diganlos a eixos que, hui, la meua conferència serà
donà en valensià.

»Després del qual vàreig sentir que el meu amic i fabricant
N’Agustí Soler, deia al meu estimat deixeble N’Adolf Berna-
beu, avui fabricant i excel·lent professor:

»– Che, coll...! a eixe tio no l’atrapen.»14

També es preocupà pel reconeixement de la feina dels seus
col·legues. A la revista Cataluña Textil fa constants recorda-
toris dels seus mestres, condeixebles, deixebles, etc., en una
secció que anomena «Profesorado catalán», a més d’anunciar
i vendre a l’editorial alguns exemplars de llibres tècnics d’a-
mics i companys.

Pren especial relleu en el seu imaginari personal la figura de
Jacint Barrau (inventor d’un teler per fabricar velluts), que fou
menystingut per la patronal catalana i que hagué de vendre la
seva patent a l’estranger.

L’any 1897 va tenir lloc a la Colònia Güell una festa per cele-
brar l’èxit en la invenció d’una màquina per tallar panes. El
mèrit era per al mecànic i inventor català Ferran Alsina. Pau
Rodon, per honorar el seu company de feina, va recitar una

poesia titulada Un invent, que a la colònia es va editar en un
petit recordatori que es conserva al Museu de Badalona. Les
primeres estrofes van així:

«Fa temps que un combat tenien
l’Alemanya i l’Anglaterra,
fent-se sordament la guerra

dins d’un camp poc conegut.
Tots els seus mellors mecànics

proves i més proves feien
i amb les tals proves, es creien

tallà amb màquina el vellut.

»La França també ho volia 
i ho volien altres pobles

i amb aquests desitjos nobles
anant provant i provant...

Avui, extranyats, contemplen
com l’altiva Catalunya

amb sa mà nervuda empunya
una màquina tallant.»15

Doncs bé, més tard s’assabenta que la màquina en qüestió o,
com a mínim, una de semblant, ja funcionava a França feia
anys, concretament des del 1881.

Veient la pífia, i com a tècnic de prestigi, rectificà publicant
un fulletó titulat Tocata de Violón, que resultà ser tota una
prova d’humilitat i de seny a més d’una lliçó d’ironia. Va
assolir un grau de celebritat tal que molta gent va arribar a
prendre’l d’exemple, com és el cas de Juan S. Mir que, en un
article publicat a conseqüència d’una polèmica per la cele-
bració del bicentenari de la industrialització d’Espanya, fa la
citació següent:
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«En un folleto simpatiquísimo, don P. Rodon y Amigó, pres-
tigioso técnico de la empresa y poeta improvisado, explicó
con detalle todo lo sucedido. Sus palabras finales no pueden
ser más sinceras: “Y ahora, al recordar que en una de mis dos
transcritas poesías se afirma rotundamente que Cataluña fue
la primera en la obtención del corte mecánico de las bastas de
la empesa de las panas, al tener presente todos los conceptos
ditirámbicos que en la misma poesía se consignan, derivados
de aquel supuesto hecho y, sobre todo, al venirme a la memo-
ria el elogio que por mi cooperación activa en la referida fies-
ta me dirigió el propio señor Alsina, al decirme que yo había
sido el héroe de la misma, no puedo menos que pensar: Sí, sí,
¡el héroe! Lo que fui yo, en aquel acto, fue ¡el ejecutor in-
consciente de una tocata de violón!” [...].

»Me complazco en brindar a quien corresponda esta admira-
ble lección de humildad.»16

L’etern mestre

Rodon exercí de mestre durant tota la vida. No tan sols mantenia
una estreta amistat amb els seus deixebles, per lluny que fossin,
sinó que donava opinions i consells sobre tots els problemes que
li plantejaven a través de cartes o personalment, com és el cas de
les dues cartes que ens permetem transcriure íntegrament.

Pau Rodon va morir l’any 1950 a l’edat de 80 anys, aquesta carta
és del 1947, el mestre ja és força vell, però encara té empenta.

«Onteniente, 22 Enero de 1947.
Sr. D. P. Rodon y Amigó
Badalona
»Mi querido maestro: Fiel a Vd. Y a mi promesa de

reflejar su personalidad en una poesía, queda cumplida aque-

lla si ésta es de su agrado, la cual adjunto a la presente, para
que me dé a conocer su opinión por medio de sus estimadas
noticias, para que una vez conocida su aprobación o hechas
las modificaciones que Vd. me sugiera, hacerla imprimir en
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Anvers i revers de la targeta publicada amb el Soneto de J. Sempere Ferreró, tenint en compte les rectificacions del mestre. Museu de Badalona. Arxiu Josep
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mayor tamaño y remitírsela impresa por si Vd. tiene gusto de
guardarla como un cuadro más.

»Siempre a su disposición, me repito suyo afmo. Discí-
pulo y S.S.q.s.m.b.

»El maestro P. Rodon y Amigó
»Soneto

»Adalid de la ciencia textilista, 
de espíritu tenaz, perseverante;

del trabajo fecundo siempre amante
con sentido gallardo y altruista.

»No menos creador que gran artista,
Su personalidad, asaz triunfante,

Contra todos los vientos, adelante;
Y hasta con su destino fué ironista.

»Su grande alma nos muestra en su “Tocata
De violón”, aquel golpe que desata

Su gesto de magnífica ironía...

»Y en su vida de luchas desiguales,
A enemigos confunde, y a rivales,
Con su obra toda luz y alegoría.

»J. Sempere Ferreró»

El mestre respon:

«31 de Enero de 1947.
Sr. D. José Sempere Ferreró
Onteniente

»Mi distinguido amigo, que de tal modo debo conside-
rarle por las bondades que tan graciosamente Vd. me otorga.

»Su grata del 22 del que fina, me ha complacido en
extremo y, sobre todo, el magnífico soneto que me ha dedi-
cado su brillante pluma.

»Es V. un verdadero poeta. Cuantos conociéndome más
que V., no habrían sabido dar una impresión de conjunto de
mi modesta personalidad tan bien como V. lo ha hecho en los
solo catorce versos de un soneto, por lo cual quedo muy
complacido y satisfecho de su obra que –así que reciba el
impreso del mismo que V. me anuncia– figurará en el frontis
de mi biblioteca como uno de los mejores galardones que
llevo recibidos en mi ya largo apostolado de maestro texti-
liario.

»En cuanto a que le dé mi opinión respecto las modifi-
caciones que hubiere podido sugerirme su lectura, todo su
contenido me parece más que bien, pero creo que en la copia
que V. me ha remitido el verso que dice

»Contra todos los vientos, adelante,
se le habrá escapado la sílaba va, o sea

Contra todos los vientos va adelante
que expresa más gráficamente su concepto y no alarga el verso

por fomar tal sílaba va sinalefa con la primera de adelante.

»Y poniéndome enteramente a su disposición para todo cuan-
to guste mandar, quedo de V. affmo. s. s. y amigo q.s.m.b.»17

No cal dir que l’original imprès que podem apreciar a les
imatges de la pàgina 38 té en compte la rectificació suggeri-
da pel mestre.
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Bibliòfil

En el seu afany d’adquirir coneixements va esdevenir propie-
tari d’una de les biblioteques més completes del món pel que
fa al tèxtil. Aquesta biblioteca, que avui es conserva al Museu
de Badalona, conté nombrosos volums de gran valor i mal-
grat això, Pau Rodon hi permetia l’accés a tota aquella per-
sona que necessités efectuar alguna consulta. Pere Roselló el
1934 té l’oportunitat de parlar amb el mestre sobre la seva
vessant bibliòfila i publica les seves impressions a El Clamor,
partint de les anècdotes que el mateix Rodon li explica.

«A Lió, l’any 1913 hi hagué una subasta d’una biblioteca tèx-
til i el senyor Rodon hi adquiria tants llibres que quan es pre-
sentaba el cas de no fer-se cap postura, el del martellet es diri-
gia sempre a aquell preguntant-li –Et vous, Monsieur Rodon,
est-ce que vous ne donnez rien pour ce livre?– Aquest senyor
sempre oferia quelcom i així retornà a Badalona amb sis cai-
xes plenes de llibres.»

»[...] A Madrid, recorrent en certa ocasió les llibreries de vell
a la cerca d’una obra antiga i molt rara, parlà amb un llibre-
ter aragonès, que digué no tenir-la, car ell feia únicament el
comerç de novel·les. El senyor Rodon, com impulsat per una
força misteriosa, es dirigí a un prestatge, agafá un llibre i oh,
meravella! Era el llibre que cercava. El llibreter es quedà tan
sorprès, que quan el senyor Rodon li demanà el preu del lli-
bre, aquell li digué: “Parece cosa de milagro el modo como
Vd. ha hallado en mi casa un libro que ni yo mismo sabía
estuviera y como Vd. tiene en aprecio este libro, no voy a
valerme de ello; se lo regalo”.

»[...] A Venècia, al refusar un llibre per estimar exhorbitant el
preu que li era demanat, el volgueren fer decidir a adquirir-lo

dient-li que si el senyor Rodon, un blibliofilo spagnuolo en
tingués esment en pagaria molt més, i el senyor Rodon no
pogué comprar el llibre perquè el llibreter, consideraba que
aquell bibliòfil n’hauria pagat més. El senyor Rodon em mos-
trà l’oferiment que aquell llibreter feu posteriorment al bi-
bliofilo spagnuolo.»18

Treballador incansable

Així doncs, veiem com aquest il·lustre badaloní va esdevenir
un treballador incansable amb el ferm propòsit d’instruir en
l’art del tèxtil. Ell mateix es considera satisfet de la nova
orientació que prengué la seva vida en deixar la indústria en
la seva vessant pràctica per dedicar-se a l’ensenyament i difu-
sió de les tècniques tèxtils.

Aquest sentiment de satisfacció es reflecteix al final de l’obra
De panas a penas y de penas a panas, de la qual ja hem citat
alguns fragments. Sota el pseudònim de Carlos Grau, el seu
alter ego, ens diu:

«En esta su nueva actuación, que ha llegado a ser mucho más
intensa y de más fama y nombradía que su actuación anterior,
ha conseguido honra y provecho en tal alto grado, que la esti-
mación de sus numerosos alumnos y la consideración y apoyo
de nuestros más principales industriales, en sus publicaciones y
empresas, le permiten esperar el fin de sus días, rodeado de su
familia en las dulces placideces de su hogar, con la resignación
cristiana de haber cumplido en todo tiempo su deber, al facilitar
a sus conciudadanos los frutos de su larga y provechosa expe-
riencia profesional y al cual podrá aplicarse, con razón –al ocu-
rrir su traspaso– aquel aforismo latino: finis coronat opus.»19

Hem pogut comprovar que el mestre Rodon va ser un home
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modern per a l’època, que es va afanyar a denunciar, investi-
gar i mirar de solucionar les mancances de la indústria. En la
distància veiem que, pel que fa al sector tèxtil, aquells pro -
blemes que en el temps de Rodon eren novetat, ara ja no ho
són i malgrat això continuen existint. Agosaradament po-
dríem dir que, veient la situació actual del tèxtil, possible -
ment el mateix mestre diria: «Nihil novum sub sole!».20

Notes

1. PARRAMON, Ventura. Un inverviu a Mestre Rodon. Barcelona: Tip.
Cosmos, 1933. En aquesta entrevista trobem pensaments i dades interes-
sants que surten directament de la boca de Pau Rodon.

2. Ibídem.

3. RODON I AMIGÓ, Pau. De panas a penas y de penas a panas. Badalo-
na: Cataluña Textil, 1946. Pau Rodon buscava les maneres més enginyoses
de transmetre coneixements als seus alumnes, com és el cas de la publica-
ció De panas a penas i de penas a panas, en la qual explica dues històries
oposades. A la primera part del llibre, «de panas a penas», explica la vida
d’un jove que malmet la seva carrera tèxtil. La segona part, «de penas a
panas», explica el cas contrari i acaba la narració amb una moralina.

4. Ibídem. Pel que fa al lligam amb la seva mare, apareix a la primera clàu-
sula del testament de Pau Rodon el seu desig de ser enterrat al seu costat.

«PRIMERO: Es mi voluntad que, al ocurrir mi fallecimiento, se amortaje
mi cadaver con la bandera catalana, que el entierro se efectue con sencillez
y modestia y sin pompa alguna y que mis restos sean sepultados en el pan-
teon de mis ascendientes, al lado de los de mi idolatrada madre Doña Dolo-
res Amigó.»

Testament de Pau Rodon signat el 7 de novembre de 1921. AHBDN. Fons Pau
Rodon. 7.2. Família Amigó.

La documentació referent als plànols del panteó familiar creat per l’arqui-
tecte Amigó: AHBDN. Fons Pau Rodon. 7.2. Familia Amigó.

5. .RODON I AMIGÓ, Pau. De penas a panas... Op. cit.

6. Ibídem.

7. RODON I AMIGÓ, Pau. Retales variados. Badalona: Cataluña Textil, 1942.

8. Eusebi Güell va ser el fundador de la Colònia Güell de Santa Coloma de
Cervelló, on Pau Rodon va treballar durant un temps. Rodon sentia una certa
admiració per aquest personatge, ja que va potenciar a Catalunya la fabricació
de panes i també la de velluts. La Colònia Güell va esdevenir una de les prin-
cipals productores d’aquest article a l’Estat gràcies a la confluència de tres
individus de la talla de Ferran Alsina, director de l’empresa, Pau Rodon, teò-
ric, i Eusebi Güell, l’amo.

RODON I AMIGÓ, Pau. Eusebi Güell, industrial. Badalona: Cataluña Tex-
til, 1935.

9. Parlament de Pau Rodon i Amigó en l’acte de l’obertura de curs del Cen-
tre de Dependents del Comerç i de la Indústria, en: El Dia. Terrassa, núm.
433, 30.09.1919.

10. PARRAMON, Ventura. Op. cit.

11. El Eco de Badalona, 26.07.1890, núm. 31, p. 2.

12. Acció, juliol de 1933.

13. Ibídem.
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14. PARRAMON, Ventura. Op. cit.

15. Podeu trobar el Recort de la festa celebrada en la Colònia Güell en home-
natge a Ferran Alsina, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. Fons Pau
Rodon. És una petita publicació del 9 de maig de 1897.

16. Pel que fa a aquesta citació, prové d’un retall de diari que també es con-
serva a l’AHBDN. Sabem l’autor i el títol de l’article, però al document que
es conserva no hi apareix la data ni tampoc el nom de la publicació: MIR,
Juan. «Bicentenario de la industrialización de España».

17. AHBDN. Fons Pau Rodon. 4. Ponències, esposicions, homenatges.
18. ROSELLÓ, Pere. «El que tenim a Badalona. Una biblioteca notable», a
El Clamor, núm. 222, 9.06.1934.

19. RODON I AMIGÓ, Pau. De panas a penas...

20. RODON I AMIGÓ, Pau. Nihil novum sub sole!. Badalona: Cataluña
Textil, 1937.
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L’EMPREMTA DE JOAN PEIRÓ
A BADALONA

La figura de l’anarcosindicalista Joan Peiró i
Belis (Sants, Barcelona 1887-Paterna 1942) va tornar a ocupar
un espai destacat en la vida pública arran dels diversos actes de
record i homenatge del seixantè aniversari de la seva mort.

La comissió Homenatge a Joan Peiró va organitzar el 2002 un
conjunt d’actes que van culminar el 24 de juliol al cementiri
de Mataró, on reposen actualment les seves despulles. El Par-
lament de Catalunya va aprovar una proposició no de llei
sobre la commemoració del seixantè aniversari de la seva
execució i sobre la revisió del seu procés. D’altra banda, TV3
va emetre un excepcional reportatge de producció pròpia al
març del 2003.

En l’àmbit badaloní, van aparèixer diversos articles comme-
moratius i de caràcter històric de Josep Puig Pla, Jordi Alba-
ladejo i Jaume Oliveras a El Punt del Barcelonès Nord , va
celebrar-se un acte públic de la CNT l’any 2003, i el Centre
de Documentació Antiautoritari i Llibertari (CEDALL) va
impulsar l’aprovació al Ple de l’Ajuntament d’una moció per
demanar la revisió del procés i va organitzar una exposició el
2004. Tot un conjunt d’accions destinades a rescatar Joan
Peiró de l’oblit generacional. En la nostra ciutat es recorda la

seva memòria amb el nom d’un carrer del barri de Casagemes
i d’un centre de formació laboral.

Apunts sobre Joan Peiró i Badalona

L’històric dirigent i exministre de la CNT va ser afusellat pel
franquisme el 1942. El seu cas té força paral·lelismes amb el
del president de la Generalitat Lluís Companys, ja que des-
prés de la Guerra Civil ambdós s’exiliaren a França, on van
ser detinguts pels nazis i lliurats a les autoritats franquistes.
Després d’uns processos singulars sense cap mena de garan-
ties jurídiques, van ser afusellats.

Sobre Joan Peiró hi ha escrita una extensa bibliografia, però
un dels punts menys coneguts és el desenvolupament de la
seva activitat sindical i periodística en l’etapa que va residir a
Badalona. Entre els anys 1908 i 1920, Peiró va convertir-se en
una figura emergent de l’anarcosindicalisme català i a la
vegada va ser un dels impulsors per excel·lència d’aquesta
tendència a Badalona, ciutat industrial en què podem seguir
de prop la seva trajectòria.

En la dècada dels anys vint va marxar primer a Barcelona i des-

JORDI ALBALADEJO I BLANCO

«L’home superior és aquell que moralment i físicament uneix la
més delicada sensibilitat a la voluntat més ferma.»

Jean Marie Tuyau
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prés va fixar la residència a Mataró, però la seva relació amb
Badalona va continuar vigent durant els anys trenta. Així va
posar-se de manifest amb el suport d’importants sindicalistes
badalonins a la via moderada de la CNT que propugnaven
Peiró i els dirigents que van signar el Manifest Trentista, i la
confiança que va dipositar Peiró en un grup de sindicalistes
badalonins quan va ser nomenat ministre d’Indústria el 1936.
Aquest darrer episodi es va solucionar en un àpat al desapare-
gut restaurant Can Ramonet de la Rambla de Badalona, en el
qual Peiró va nomenar un gabinet per assistir-lo al ministeri,
que es trobava aleshores traslladat a València: Joan Manent,
Pere Cané, Antonio Blanco, Miras, Poveda i Miralles.1

L’interès pel sindicalisme i el mite revolucionari

Joan Peiró, barceloní de naixement, va traslladar la residència a
Badalona els primers anys del segle XX. El sindicalista badalo-
ní Joan Manent i Pesas, deixeble de Peiró, va anotar en les seves
memòries l’any 1905. D’altra banda, l’historiador Pere Gabriel
ens diu l’any 1908: Peiró va contraure matrimoni amb Mercè
Olives, treballadora de l’Espanya Industrial, i plegats van tras-
lladar la residència al Poblenou el 1907, i és el 1908 quan Peiró,
amb vint-i-un anys, se’ns apareix per primera vegada com a tre-
ballador de l’empresa vidriera Costa i Florit de Badalona.2

Va ser precisament a l’estiu de 1908 –entre el primer i el 14 de
juliol– que Peiró va secundar una vaga en l’empresa on treba-
llava d’ajudant de vidrier i va protagonitzar la primera inter-
venció pública a favor d’una millor organització sindical dels

Joan Peiró

Joan Peiró i Mercè Olives
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obrers. Els vaguistes reclamaven un millor repartiment dels
guanys per al conjunt d’empleats ja que treballaven a preu fet.
Els obrers, després d’un estira i arronsa amb la direcció, que ja
tenia el precedent d’una vaga sense èxit, a l’octubre de 1907,
van assolir el seu objectiu. L’èxit, però, va ser contestat pel sec-
tor professional dels mestres vidriers, que acusaren en una
assemblea el president de la Societat de Vidriers de Badalona,
Jaume Pladevall, de beneficiar més el col·lectiu d’ajudants i
d’aprenents (aquests darrers exclosos de la societat vidriera).
Peiró va intervenir en l’assemblea, on va defensar fermament
el cap de la Societat de Vidriers i la importància d’organitzar-
se conjuntament perquè tots els obrers de la indústria vidriera
milloressin les condicions generals de treball.3

Aquest episodi va tenir lloc dins un context de renovació orga-
nitzativa dels obrers badalonins. Hi ha diversos factors que així
ho indiquen: la creació a Badalona d’una federació de Solidari-
tat Obrera al març de 1908, que tenia en l’oncle de Peiró, Josep
Belis Cortés, un dels seus màxims dirigents; la celebració, el 25
de març de 1908, d’una assemblea provincial de Solidaritat
Obrera al teatre Cervantes de Badalona amb l’adhesió de 70
societats obreres de Catalunya; la proliferació dins el setmanari
La República, òrgan d’Unió Republicana de Badalona, de notí-
cies relacionades amb denúncies d’obrers badalonins destinades
a la Junta Local de Reformes Socials, mediadora en els conflic-
tes entre capital i treball; i la participació de les societats obre-
res, conjuntament amb la Unió Republicana i la Joventut Radi-
cal Republicana, en les mobilitzacions engegades des de la
Societat Protectora de l’Ensenyança Racionalista en defensa de
l’Escola Moderna de Badalona (1907-1909).

Precisament, en aquells anys, el Partit Radical d’Alejandro
Lerroux, mentre el sindicalisme era apolític, es nodria amb una
retòrica revolucionària i anticlerical de l’imaginari d’emanci-

pació social de l’electorat obrer, i oferia, d’altra banda, una
sèrie d’oportunitats i serveis a les societats de resistència obre-
res: la celebració de reunions i actes de caràcter sindicalista i
destinats al lleure dels obrers a la Casa del Poble, i uns espais
per a notícies i articles en els òrgans de premsa republicans.4

Un segon episodi que va marcar la trajectòria de Joan Peiró, va
ser el de les vivències personals abans, durant i després de la
Setmana Tràgica, l’estiu de 1909. Uns mesos abans de l’esclat
revolucionari, la implicació creixent de Peiró dins la Societat de
Vidriers i dins de Solidaritat Obrera el va fer «estrenar-se» en un
míting públic a la plaça de Torner de Badalona juntament amb
el seu oncle, Josep Belis, i Emili Roca (un obrer metal·lúrgic de
«les Puntes»). El motiu era protestar per l’augment del cost de
la vida i la repressió policial a la capital veïna.5 D’altra banda,
un altre element de crispació social va generar-se entre les
societats obreres de resistència i les autoritats locals, encapçala-
des per homes de la Lliga Regionalista: el motiu va ser la mani-
pulació per part del Gremi de Fabricants i Industrials i les socie-
tats catòlicoobreres, d’acord amb l’alcalde Martí Pujol, de les
eleccions a la Junta Local de Reformes Socials. Les irregulari-
tats van ser impugnades pels sindicalistes badalonins i les elec-
cions van ser anul·lades pel governador civil, Ángel Ossorio.6

D’altra banda, el malestar popular contra la crida als reservistes
per anar a la Guerra del Marroc, fou el detonant previ a la Set-
mana Tràgica (dies 26-31 de juliol i 1 d’agost). A Badalona la
pressió antibel·licista va deixar-se sentir en dues concentracions
el dia 20 de juliol: una manifestació, al matí, d’unes 500 perso-
nes davant l’Ajuntament mentre es realitzava un Ple municipal;
i una segona, a la nit, d’unes 400 persones que, en sortir d’un
míting a la Casa del Poble organitzat per la Joventut Radical Ins-
tructiva, va recórrer espontàniament els carrers del centre fins a
la plaça de la Vila. Els dies següents, grups de sindicalistes, entre



ells Joan Peiró, van visitar les fàbriques i tallers per secundar una
vaga general revolucionària. El dia 26 de juliol va començar la
vaga general i paral·lelament van esclatar greus disturbis a la
ciutat: el tall de les comunicacions, la crema de burots i garites
de consum i l’assalt a l’edifici dels frares carmelites del carrer de
Sant Miquel (primer episodi de violència anticlerical a Catalun-
ya durant la Setmana Tràgica). El dia 27 unes 2.000 persones
van manifestar-se pels carrers del centre de la ciutat, entre elles
Joan Peiró, fins a ser dispersades per forces de cavalleria arriba-
des a Badalona. L’estat de guerra va impedir noves accions de
protesta tret de la vaga general i la paralització de la vida ciuta-
dana. El 2 d’agost la població va tornar a la normalitat.7
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L’historiador Pere Gabriel ens diu que Peiró fou empresonat per
primera vegada a conseqüència dels fets de la Setmana Tràgica,
i d’altra banda, Joan Manent ens diu que Peiró va veure’s obli-
gat a amagar-se una temporada. En aquesta època sembla que
Joan Peiró va aprendre de manera autodidacta a llegir i escriu-
re, i caldria relacionar aquests fets amb el primer article de Joan
Peiró publicat a Juventud Rebelde, òrgan a Badalona del Partit
Radical lerrouxista, al març del 1910. Una notícia relacionada
amb Joan Peiró i Juventud Rebelde va tenir lloc a l’octubre de
1910 quan el setmanari va anunciar, dins la secció «Los que
Trabajan», la inscripció civil d’un fill de Peiró i Mercè Olives
que va registrar-se amb els noms de «Liberto, Elio, Breeci».8
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El següent escrit signat per Joan Peiró amb el pseudònim
Juan Fuentes va fer-se esperar fins a l’abril de 1912 i va tor-
nar a aparèixer dins la secció «Los que trabajan». Es titulava

Reproducció de l’article de Joan Peiró, signat amb el pseudònim Juan
Fuentes, publicat a Juventud Rebelde, el 5 de març de 1910.

Els primers articles de premsa

Joan Peiró, amb la signatura Juan Fuentes (en record d’una
admiració juvenil per aquest torero), va iniciar la seva tasca
periodística al setmanari badaloní Juventud Rebelde, el 5 de
març de 1910. Ho va fer en la secció «Los que trabajan», l’a-
partat que l’òrgan radical cedia a la lliure expressió dels
obrers. El primer article de Peiró, «Del enemigo el consejo»,
va ser una defensa de les escoles laiques, «donde, en fin, se
hacen hombres libres, no esclavos de la antigua Roma», i en
contra de la ferotge repressió després de la Setmana Tràgica,
que va portar a l’assassinat de Francesc Ferrer al castell de
Montjuïc: «Desde muy lejos, allá en el horizonte se vislum-
bra la silueta del mil veces maldito castillo. Recordad que en
él asesinaron al maestro; á nosotros incumbe conservar su
obra». L’article acabava amb una picada d’ullet al lerrouxis-
me: «Radicales, á defenderse!». Transcorreguts uns mesos,
al novembre del mateix any, Peiró va dedicar el seu segon
article, «Democracia Neroniana», al president del govern
José Canalejas, identificat políticament com a demòcrata i
sociòleg, però que, segons Peiró, permetia els abusos d’una
burgesia que malgastava els diners en luxes mentre els
obrers tenien uns salaris de fam. Una qüestió que portava
Peiró a demanar la solidaritat obrera amb uns vaguistes de
Sabadell en lluita.9
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«Moral de redención» i era el primer d’una sèrie sobre la bon-
dat primigènia de l’home en la línia del pensament de F. Pi i
Margall i on l’empremta de P. J. Proudhon s’expressava amb
el convenciment que la raó del més fort va crear la propietat
privada i les lleis socials orgàniques, així com els efectes ma-
nipuladors de les religions.10

Els articles de Peiró a Juventud Rebelde van aparèixer periò-
dicament entre el 1912 i el 1916 i van incidir en l’anàlisi crí-
tica de la realitat, la necessitat d’instrucció dels obrers i l’es-
forç per organitzar-se en diversos rams d’ofici i forçar la
construcció d’un nou marc social emancipat del tutelatge
burgès. Així, en la seva vessant d’articulista, Peiró va anar
despullant les contradiccions del progrés econòmic i social
capitalista fins a oferir una alternativa, la llibertat positiva, la

revolució social a partir de la instrucció dels obrers, i la presa
de consciència que organitzant-se podrien «reclamar un lugar
en el banquete de la vida» que fins al moment els era negat.
Un exemple de la necessitat d’instruir-se per saber com
actuar, Peiró va reflectir-lo al desembre de 1913 amb l’opció
possibilista d’intervenir en els tribunals industrials, on els
representants obrers, amb la força de la seva organització al
darrere, podrien intervenir en la producció i l’economia.11

Les idees del sindicalisme revolucionari francès eren ben pre-
sents en els escrits de Peiró quan criticava els lligams dels par-
tits polítics amb la burgesia explotadora i afirmava que «la
emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabaja-
dores mismos». En diverses ocasions Joan Peiró va dirigir els
seus escrits a denunciar actituds que entenia com a contrapro-
duents per assolir els objectius obrers: va criticar les tàctiques
dels socialistes en el conflicte ferroviari de 1912; dos anys més
tard, el 1914, va criticar obertament la vinculació dels socialis-
tes amb la política; i des de la seva tribuna escrita va demanar
repetidament cohesió i solidaritat amb els vaguistes en succes-
sius conflictes laborals, manifestant-se molt durament amb els
esquirols: «aquél que esta supeditado a la tutela del burgués sin
estar asociado no es hombre, no es obrero, no es nada, es un
indigno que no merece las carícias del aire ni del sol».12

Altres aspectes tractats en l’etapa de Peiró a Juventud Rebel-
de van ser: la preocupació per la situació de la dona treballa-

Joan Peiró, al centre, treballant a la Cooperativa de Mataró
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Visita de Joan Peiró com a ministre d’Indústria, a les mines d’Hellín, Albacete, el 29 de març de 1937. Al darrere i a l’esquerra de Joan Peiró, hi ha Joan
Manent, el seu secretari particular.
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dora, que preveia allunyar-la de l’injust món laboral en bene-
fici del seu paper cabdal dins la família i la maternitat (unes
idees que va seguir exposant anys després a La Colmena
Obrera), l’antibel·licisme en contra del colonialisme espanyol
a l’Àfrica o contra la Primera Guerra Mundial; i el desig d’e-
mancipació civil de la societat, esdevenint un dels impulsors
del Grup Anticlerical Benèfic de Badalona (1915), associació
destinada a fer-se càrrec de les despeses d’actes civils com ara
enterraments.13

Una gran capacitat de lideratge i dedicació

L’activitat intel·lectual i sindical va convertir Joan Peiró en un
dels líders obrers que, més enllà de Badalona, van encapçalar
el procés associatiu obrer sobre la base de les idees del sindi-

calisme revolucionari. Com a membre de la Societat de
Vidriers de Badalona, Peiró va ser un dels fundadors de la
Federació Local de Societats Obreres l’any 1915, i primer
secretari general fins a l’agost de 1916. Paral·lelament va
impulsar la reorganització de la Federació Espanyola de
Vidriers i Cristallers (fundada el 1907), i va ser director de El
Vidrio, òrgan de premsa de la Federació des del gener de 1916.
Peiró també va ser un dels impulsors de La Colmena Obrera,
òrgan de premsa de la federació local de sindicats de Badalo-
na, que va aparèixer a l’agost de 1915. El primer director en va
ser Josep Arbós Buxó, que va ser substituït al maig de 1917 per
Joan Peiró després de discrepàncies internes respecte a la iden-
tificació de la federació local de societats obreres amb la CNT.
Precisament Joan Peiró va ser qui va fer entrar formalment la
federació local dins la CNT en el Congrés de Sants a l’estiu de
1918. En aquell mateix estiu, l’article de premsa «Remember»,
publicat a La Colmena Obrera, en què Peiró acusava la Guàr-

Joan Peiró al seu despatx de ministre d’Indústria del govern de la Repúbli-
ca, aleshores traslladat a València.

Rètol del carrer de Joan Peiró, al barri de Casagemes. Fotografia: Albert
Cartagena.
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dia Civil i l’empresa Cros de la sagnant repressió d’una vaga a
la fàbrica badalonina (va haver-hi 4 morts i nombrosos ferits),
va ser considerat injuriós per les autoritats i el va portar a ser
detingut i empresonat.14

Com veiem, els anys 1915-1918 van representar per a Joan
Peiró un període en què el seu compromís i capacitat de
direcció sindical van marcar les traces de la posterior tra -
jectòria dins la CNT i el corrent anarcosindicalista català.
Entre el 1915 i el 1916, l’organització sindical dels obrers
badalonins va anar guanyant força reivindicativa i autonomia
operativa respecte a qualsevol protecció de cap partit polític,
en especial del lerrouxista. L’augment dels preus dels pro -
ductes de primera necessitat derivat de la Primera Guerra
Mundial i la crisi productiva i econòmica posterior, van tenir
contestació amb l’augment de la conflictivitat laboral i social,
i el creixement associatiu dels obrers.

L’onada sindical a Badalona va reflectir-se a La Colmena
Obrera i El Vidrio amb nombroses notícies de mítings i de-
núncies d’incompliments de les condicions laborals a la
Junta de Reformes Socials, amb informacions sobre les
vagues en curs, algunes reeixides per als obrers, com la con-
secució de les 8 hores i un augment dels jornals en la indús-
tria vidriera de tot l’estat, al juny de 1917, o l’augment de
sou després d’una llarg conflicte al Cotonifici de Badalona
entre el gener i el juliol de 1918.15 D’altra banda, també l’ac-
tivitat sindical i socialitzadora dels obrers i obreres de la ciu-
tat va adquirir rellevància amb la creació i les activitats de
l’Ateneu Sindicalista de Badalona (1917) i l’arrelament de la
premsa obrera local.16

En aquest context, Joan Peiró va deixar les col·laboracions a
Juventud Rebelde ja que va dedicar tots els seus esforços a les

tasques sindicals, cada cop més interrelacionades en l’àmbit
català i estatal, i a tirar endavant La Colmena Obrera i El
Vidrio, publicacions pròpies dels obrers. A més, van produir-
se diversos episodis de controvèrsia i distanciament quan la
Federació Local de Societats Obreres de Badalona va acusar
els republicans nacionalistes i lerrouxistes que formaven l’e-
quip de govern de la ciutat, de fer el buit a les mobilitzacions
obreres per l’amnistia, en contra de l’encariment de la vida i
a favor de la solució a la crisi del treball a finals de 1916, i
van declarar La Colmena Obrera com «único defensor de la
clase obrera». En la mateixa línia, al gener de 1917, Peiró va
criticar des de La Colmena, «la política de escaparate muni-
cipal». Aquest darrer article va ser contestat per Juventud
Rebelde amb l’escrit «En defensa propia». Al mes de maig
Peiró va tornar a la càrrega des de La Colmena amb l’article
«El ‘Requeté’ rojo», on va denunciar la posició intervencio-
nista dels lerrouxistes respecte a la guerra mundial, exposada
en un míting a la Casa del Poble.17

Joan Peiró va tenir un protagonisme important per cohesionar
la Federació de Vidriers i Cristallers, especialment quan una
societat «groga» de vidriers d’acord amb la patronal va
irrompre en el panorama sindical de Badalona i va deteriorar
l’ambient obrerista de la ciutat.18 La repressió policial, el
locaut com a resposta a la força creixent de la CNT, l’apari-
ció del Sindicat Lliure i el pistolerisme van potenciar una alta
inestabilitat social que, conjuntament amb la major responsa-
bilitat sindical, van portar Joan Peiró a tornar al seu barri
natal de Sants l’any 1920.

L’empremta sindical i humana de Peiró a Badalona va fer que
conservés, amb major o menor grau, la relació amb la ciutat
fins a l’època de l’exili i fins que les bales franquistes van
posar fi a la seva vida.
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CÍRCOL CATÒLIC DE BADALONA
125 ANYS D’HISTÒRIA*

Fundat el 19 de març de 1879, el Círcol Catòlic
de Badalona és una de les entitats més antigues d’entre les
que avui dia formen part de l’entrellat social de Badalona.
Enguany, en un moment important de canvis tant per a la
societat catalana com per a l’entitat badalonina, se celebren
els 125 anys de la seva fundació.

Des dels seus inicis el Círcol ha volgut tenir un caire cultural
i recreatiu, i és per aquest motiu que al llarg de la història
s’han creat seccions en el si de l’entitat –artístiques, literàries,
esportives i d’esbarjo–, que han anat emmollant-se als temps
que els ha tocat de viure. Encara avui l’entitat segueix tenint
la voluntat inicial de servei als ciutadans de Badalona, una
voluntat expressada a través de les activitats i actes que orga-
nitza i de l’activitat mateixa que duen a terme les seccions. És
en aquest any de la celebració del 125è aniversari, quan el
Círcol comença una nova etapa, més viu que mai, i amb un
horitzó ple de projectes, un bon moment per fer memòria de
què va ser, és i pretén ser aquesta entitat protagonista durant
molts anys en la vida social de Badalona.

Els inicis

L’entitat fou fundada gràcies a l’esforç del Dr. Josep Roca,
rector de Santa Maria, i del mossèn Jaume Solà i Seriol, els
quals volgueren fusionar les dues entitats catòliques que exis-
tien a Badalona amb l’objectiu d’aconseguir una major eficà-
cia de l’obra d’acció catòlica. Aquestes dues associacions

eren El Círcol de Sant Josep, anomenat «la joventut catòlica
de Badalona» i el Círcol Catòlic d’Obrers del Puríssim Cor de
Maria, una entitat fundada l’any 1877 i presidida pel mossèn
Jaume Solà i Seriol. Aquesta darrera associació aplegava els
Confrares del Cor de Maria i els membres de la Germandat de
Socors Mutus, la labor dels quals, ja des de mitjan segle XIX,
era propagar la devoció al Cor Immaculat de la Verge.

A partir d’aquesta fusió, la tasca de la nova entitat catòlica fou
propagar les idees que li eren pròpies i alhora enriquir la socie-
tat badalonina amb diferents espais d’oci. Un cop constituïda la
nova entitat, el seu reglament i la seva junta directiva, van anar
conformant-se les diferents seccions que li donarien tanta vida i
personalitat. Així, l’any 1879 hi havia sis seccions: conferències

CLARA FORN I PERRAMON
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Logotip del 125è aniversari
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morals, acadèmies artístiques, acadèmies literàries, ensenyança
elemental, socors mutus i recreacions honestes.

Durant els primers anys de vida de l’entitat es van anar com-
plint tots els objectius marcats, i cada secció oferia als seus
socis, i també als seus conciutadans, tota mena d’ajudes i acti-
vitats que van anar prenent cada vegada més relleu en el si de
la societat badalonina.

La consolidació

Durant les primeres dècades de la història del Círcol se seguí
amb la labor catòlica i evangelitzant de mà de les seccions de

Esquerra: primera pàgina dels primers estatuts de l’entitat, 1879. Dreta:
publicació de la 2a edició dels Jocs Florals organitzats pel Círcol l’any
1916. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.

Programa de l’any 1907, quan el Círcol funcionava sota el nom de «Sec-
ción de propaganda de la Confraría del Puríssim Cor de María». Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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conferències morals i socors mutus, que més endavant es con-
vertirien en la secció de la Confraria de l’Immaculat Cor de
Maria. Entre els actes que s’organitzaven cal destacar la prime-
ra festa patronal, celebrada el 29 d’agost de 1880 –que de fa uns
anys se celebra al mes d’octubre, en la diada de la festa de Sant
Antoni M. Claret–, l’organització i participació en la processó
que per aquest motiu es fa a la parròquia de Santa Maria, i les
conferències d’Advent i Pasqua en les quals participaven els
oradors i predicadors més coneguts i prestigiosos de Barcelona.

El Círcol Catòlic, però, no tan sols era una entitat d’obra pia-
dosa, ja que des de bon principi es va voler dotar l’entitat
d’un caire cultural, científic i literari. S’organitzaren certà -

mens literaris en els quals participaren reconeguts escriptors
i poetes de la literatura catalana i local, com Mn. Jacint Ver-
daguer, el Dr. Jaume Colell, Mn. Gaietà Soler, Mn. Josep
Roig o el doctor Baldomer Solà entre d’altres. El primer cer-
tamen literari que s’organitzà al Círcol Catòlic va tenir lloc
l’11 d’abril de 1898 i els primers Jocs Florals que hi ha datats
són de l’any 1915.

Tot i que l’entitat no s’ha vinculat mai a cap partit polític, sí
que s’ha vist involucrada en la major part de processos polí-
tics ocorreguts a Badalona durant el segle XX. Ja sigui pel
fet que alguns dels dirigents del Círcol eren gent important
de partits com la Lliga Regionalista o el partit carlista, ja
sigui per les seves arrels catòliques i catalanistes, sovint tin-
gué confrontacions amb els partits de l’esquerra radical o de
la dreta feixista.

Estat en què va quedar l’edifici del carrer de la Creu, després de ser cremat
l’any 1936. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.

Imatge de l’edifici on té la seu l’entitat des de després de la Guerra Civil.
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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El 1904, a conseqüència de l’alçament carlista, el Círcol fou
censurat i aparegué sota el nom de «Secció de Propaganda de
la Confraria de l’Immaculat Cor de Maria». L’any 1908 és
reobert altre cop com a Círcol Catòlic. Tot i així, no va inter-
rompre mai la labor.

Un altre episodi d’aquesta confrontació política se situa durant
la dictadura de Primo de Rivera, quan l’entitat rebé una de-
manda per tenir la senyera onejant, una circumstància habitual
ja que, des de la seva fundació, utilitzava aquesta bandera.

En iniciar-se la Guerra Civil, el local del Círcol (situat ales-
hores al carrer de la Creu) fou incendiat i saquejat, i el se-
nyor Serra Viñas, aleshores president de l’entitat, fou portat
al comitè de torn, acusat de possessió d’armes; la interven-
ció de l’alcalde Frederic Xifré Masferrer en va facilitar l’a-
lliberament.

Les publicacions

Al llarg del segle XX, al Círcol s’han publicat diverses revis-
tes de caire divulgatiu de l’entitat. La primera publicació que
edità fou Aubada (el primer número és de desembre de 1917
i costava 50 cèntims de pesseta). De periodicitat setmanal, es
definia pel seu missatge catòlic, i recollia articles i opinions
dels qui eren considerats distingits homes religiosos de la
ciutat. Comptava, també, amb seccions de notícies de les
activitats del Círcol i de la ciutat. El darrer número és del 18
de juliol de 1936.

Recuperada l’entitat dels anys de guerra i restablerta la seva
activitat, el Círcol inicià –sota els inequívocs símbols de cen-
sura de la dictadura de Franco– la publicació d’una nova
revista, Guión. De periodicitat mensual, era destinada als
socis i informava de les seccions i les activitats que s’hi duien

Portades de diverses revistes editades per l’entitat: Aubada (1917), Guión (1946), Albada (1955) i Vida del Círcol (1966)
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a terme. El primer número aparegué l’any 1946 i es publicà
de manera continuada fins a l’any 1955.

Encavalcant-se amb els darrers números de Guión, surten els
primers d’Albada, una nova publicació, una mica més oberta
i liberal, que comptava amb seccions escrites íntegrament en
català i continuava oferint informació de les activitats en les
quals podien participar els socis del Círcol. La periodicitat
d’Albada no serà regular, i el darrer número és de 1966. A
l’octubre de 1964 es publicà un número d’Acción Cristiana.
Boletín informativo. Tot i que aquest exemplar és presentat
com a suplement d’Albada, la iniciativa no va anar més enllà.

Per acabar aquest apartat dedicat a les publicacions, cal un
esment a Vida del Círcol. En aquest cas, l’aposta de la publica-
ció era l’entreteniment més que no pas l’activitat informativa
cap als socis. La seva durada fou llarga, de 1966 a 1991, tot i
que amb periodicitat irregular i amb importants alts i baixos.

Representació de La adoración de los Santos Reyes. Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs.

Pàgina de la revista Albada, del 15 d’octubre de 1961, escrita en català, amb
un article de M. Aurèlia Campmany.



tablia, representada pels més joves de l’entitat. L’inici de la
representació, a final dels anys vint, de la popular obra de Josep
Maria Folch i Torres Els Pastorets o L’adveniment de l’infant
Jesús ha marcat des de llavors una tradició per moltes famílies
badalonines que assisteixen cada any, per Nadal, Sant Esteve o
la diada de Reis, al Círcol. Aquesta continuïtat es veié estronca-
da per la Guerra Civil i l’obra de Folch i Torres va deixar de
representar-se entre els anys 1936 i 1939 i entre 1940 i 1942 què
es van representar Los Pastorcillos de Belén de Bato i Borrego.
L’any 1943, el Círcol va aconseguir permís de les autoritats
competents per poder representar altre cop Els Pastorets, en
català, sempre que les funcions no superessin en nombre les
fetes en castellà.

El pas dels anys va anar convertint aquesta secció en un dels
puntals de l’entitat. L’any 1939, el Círcol instal·là la seva seu
al carrer de Sant Anastasi, on encara es troba. Disposar altra
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Les seccions

Amb el pas del temps el Círcol s’ha anat adequant a la reali-
tat social de la ciutat, i s’hi han anat creant i desfent seccions
diverses que han fet del Círcol la important entitat de la ciu-
tat de Badalona què és avui dia.

La secció dramàtica del Círcol fou creada el mateix any que
l’entitat i el seu objectiu era posar a l’abast de la societat bada-
lonina, sobretot dels joves, «espais d’esbarjo honestos». Les pri-
meres representacions d’aquesta secció eren de caràcter catòlic,
i es feien durant les festes de Quaresma i Advent. Amb el pas
del temps, la dramàtica del Círcol va anar agafant un notable
relleu en l’espai d’oci de la ciutat. Així, l’any 1917 s’incorpora-
ren a la programació de les festes nadalenques les representa-
cions de La Rosa de Jericó, La adoración de los Reyes (repre-
sentada la diada de Reis) i El bressol de Jesús i La Llum de l’es-

Jovent del Círcol l’any 1918-1920. Museu de Badalona. Arxiu Josep M.
Cuyàs.

Representació d’Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres. Arxiu del Círcol
Catòlic.
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El teatre del Círcol, segurament obra de Joan Amigó Barriga. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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vegada de seu va ajudar a la consolidació de la secció dramà-
tica que, a poc a poc, va anar incorporant noves obres, sense
deixar de representar mai les de caire religiós. L’any 1952 es
van unir la secció femenina –creada després de la guerra– i la
masculina. La primera obra conjunta que van representar fou
El Gran Cardenal.

La companyia dramàtica del Círcol fa anys que està consoli-
dada i s’ha presentat a nombrosos concursos de teatre ama-
teur. L’any 1981 el Círcol va organitzar el Primer concurs de
teatre amateur de Badalona i concedí el Premi Enric Borràs.
A partir de l’any 1985 el concurs es va institucionalitzar i,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona, passà a
anomenar-se Concurs de Teatre Amateur Ciutat de Badalona
Premi Enric Borràs.

La sala de teatre del Círcol és l’espai habitual de la seva secció

dramàtica. No obstant això, aquesta sala ha servit, també, d’es-
pai per a la promoció o la preestrena d’obres de grans compa-
nyies d’àmbit nacional com els Joglars, el Tricicle i la Trinca.

En els darrers anys, l’aposta de la secció és donar valor a nous
directors i actors, mitjançant l’escola de teatre per a infants i
adolescents que hi ha a l’entitat.

L’any 1927 s’inaugurà la secció d’Escacs, dos anys després de
la creació de la Federació Catalana d’Escacs. El Círcol fou un
dels primers llocs on es practicà aquest esport a Badalona. En
l’actualitat la secció participa en el Campionat de Catalunya
d’equips. Membres de la secció han estat jugadors remarca-
bles, com Jaume Lladó, Mestre Nacional d’Espanya i de Cata-
lunya en diverses ocasions. La millor època de la secció d’es-
cacs, no obstant això, fou entre els anys 1940 i 1960, quan va
estar lluitant en la millor categoria catalana durant sis anys.

La secció de teatre en una representació de l’any 2000. Arxiu del Círcol
Catòlic.

Membret de la Secció Fotogràfica. Museu de Badalona. Arxiu Josep M.
Cuyàs.
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Acabada la Guerra Civil, un grup de joves de l’entitat,
moguts per la voluntat de practicar un esport en aquella època
tan dura, va fundar, a l’abril de 1941, la secció de Bàsquet.
Els primers partits es jugaven a la rectoria de la parròquia de
Santa Maria, en un camp inaugurat el primer de febrer de
1942, tot i que més endavant anirien canviant de localització,
sense aconseguir mai una pista pròpia on poder jugar els par-
tits de les competicions oficials. Un dels camps utilitzats
durant més temps fou el situat a la part de darrere del col·legi
dels maristes del carrer del Temple, en uns terrenys de la
família Ventós. La temporada 1941-1942 el Círcol jugava a la
tercera categoria del Campionat de Catalunya.

L’equip va anar ascendint de categoria fins que l’any 1973 va
pujar a la primera divisió nacional, i es va mantenir en la taula
classificatòria fins a la meritosa temporada de 1977-1978, en què
s’aconseguí la quarta posició. Sens dubte, la millor temporada

fou la de 1981-1982, quan assolí el tercer lloc de la lliga i disputà
les semifinals de la copa Korac. La temporada següent, per pro-
blemes econòmics, es va vendre els drets de primera divisió.

En aquests moments, la secció torna a disposar d’un primer
equip que juga a la primera categoria del Campionat de Catalun-
ya masculí, amb l’esperança que es repeteixin els èxits de tem-
porades anteriors i amb un important nucli de bàsquet de base.

A final dels anys cinquanta, la societat badalonina, paral·lela-
ment al que passava a Catalunya, va anar recuperant l’esperit
excursionista viscut durant l’època de la República, i el Cír-
col, com a entitat puntera, va crear una secció d’Excursionis-
me, l’objectiu de la qual era organitzar excursions per als seus
socis. Les sortides tingueren molt bona acollida i aconsegui-
ren mobilitzar més de 150 persones. Amb el temps aquesta
secció va anar creixent i es va apostar per oferir activitats per

L’equip de bàsquet de l’any 1951. Arxiu del Círcol CatòlicL’Esbart Albada als anys setanta. Museu de Badalona. Arxiu Josep M.
Cuyàs.
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als més petits organitzant colònies a Campàs, al Montseny,
que també gaudiren d’un gran èxit. El curs 1970-1971, la
junta de l’entitat va apostar pels moviments juvenils i es creà
el Club d’Esplai. L’any 1979 es va aconseguir un local al
carrer de Sant Anastasi. Avui, aquell Club d’Esplai, de fa uns
anys anomenat Xirusplai, és un dels esplais més importants
de la ciutat, on es duen a terme activitats de lleure de tota
mena –també un casal d’estiu– i colònies cada any.

Queda fer esment de la secció d’esbart, l’esbart Albada, creat
l’any 1970. Tot i que aquesta secció no té avui continuïtat, la
tasca que dugué a terme en el Círcol i, per extensió, a la ciu-
tat, fou prou important com per ser esmentada. Una de les
seves fites més importants fou la participació en la inaugura-
ció dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona 1992 i la
creació de les Danses de Badalona, avui considerades patri-
moni cultural de la ciutat.

El repte del nou mil·lenni

La realitat actual del Círcol Catòlic de Badalona és la d’una
entitat que compta amb 750 socis i que ha apostat en els darrers
anys per la modernització sense trencar el seu esperit. Un d’a-
quests reptes fou la renovació dels estatuts, feta realitat l’any
2002, per adequar-los a la societat catalana actual.

És davant de la incertesa del futur, però amb la seguretat i la
força de tots els socis i col·laboradors que han treballat per al
Círcol durant aquests 125 anys d’història, que l’entitat conti-
nua treballant amb la mateixa energia dels inicis i amb la
voluntat que el Círcol segueixi viu en la societat badalonina.

* L'entitat Círcol Catòlic de Badalona enguany ha estat dis-
tingida amb la Creu de Sant Jordi.

Pàgina del darrer número de Vida del Círcol (primavera de 1991)
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EL CINEMA A BADALONA
DURANT ELS ANYS QUARANTA

Aquest any n’ha fet cent de la inauguració del
primer cinema estable de la ciutat. Va ser el 31 de març del
1904, i així ho avançava la premsa local: «Lo dia 31 del corrent,
Dijous Sant, s’inaugurarà el Cinematógraf Mary, instalat en el
passeig de Martínez Campos, ab l’exhibició d’una gran pelícu-
la representant La Passió y Mort de Nostre Senyor Jesucrist ,
alternant ab altres d’actualitat. Oportunament s’enunciarán més
detalls per prospectes» (Gent Nova, 27.03.1904).2 Aquell cine-
ma, propietat de l’industrial Tomàs Mary Auladell, només va
funcionar uns deu o dotze anys, però va ser el primer en fami-
liaritzar els badalonins amb l’espectacle de masses en què s’ha
convertit el cinema avui dia. Per això hem volgut commemorar
el centenari de l’obertura d’aquell local amb un estudi sobre
algun aspecte de l’exhibició cinematogràfica a Badalona al llarg
del segle XX. I vist que després de la Guerra Civil el cinema va
ser, amb la ràdio, el gran entreteniment de la població, ens ha
semblat adient fer-lo sobre aquesta època.

El cinema, gran entreteniment en la postguerra

A Catalunya i a tot Espanya els anys posteriors a la fi de la
Guerra Civil van ser de mancances i privacions de tota mena:
escassetat d’aliments de primera necessitat i de combustible,
restriccions elèctriques… Badalona, que en ser una ciutat in-
dustrial i obrera havia rebut de manera especialment dura les
conseqüències d’aquell conflicte bèl·lic, va patir unes condi-
cions socioeconòmiques pitjors encara durant la postguerra.
Enmig d’un empobriment general, en què la població dedica-

va quasi tots els seus ingressos a adquirir productes bàsics per
a la seva subsistència, que li arribaven racionats, les possibi-
litats de diversió eren molt minses.

NÚRIA MARTÍNEZ, ADRIANA MOYA I NÚRIA CASALS1

Projecte del primer local del cinema Mary, situat a la Rambla, realitzat pel
mestre d’obres J.M. Morales el 1904. AHBDN. Fons Ajuntament.
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Un dels entreteniments més importants de l’època va ser la
ràdio, que es va convertir en el gran mitjà de comunicació d’a-
quella societat (haurien de passar encara uns quants anys perquè
arribés la televisió, invent que només es coneixia pel cinema), i
que era a l’abast de la major part de la població perquè hi havia
models molt econòmics. La ràdio s’escoltava a casa i sovint
també a la feina (si el 1939 a Catalunya hi havia 11 emissores,
el 1950 ja n’hi havia 33 perquè aquells anys el règim franquis-
ta va concedir diverses llicències a la Falange, als sindicats ver-
ticals i a l’Església), i els programes més seguits eren els musi-
cals, especialment els de discos sol·licitats, els concursos, els
serials, normalment de temes melodramàtics, i les retransmis-
sions dels partits de futbol dels diumenges a la tarda. I cada dia
hi havia, al migdia i al vespre, el «diario hablado», informatiu
de Ràdio Nacional més conegut com el «parte», que havien d’e-
metre totes les emissores.

L’altre gran entreteniment de la immediata postguerra va ser el
cinema, que ja als anys vint i trenta s’havia convertit en un
espectacle popular i de preu assequible, sobretot en aquelles
sales que programaven dues pel·lícules, i a vegades també un
curt, un noticiari i alguns tràilers. I com que les sessions eren
contínues, un, si volia, podia repetir i passar-s’hi tota la tarda i
vespre, fins que tancaven. Aquest era el cas dels cinemes de
Badalona, on aquells anys la programació d’una sola pel·lícula
només es va donar en ocasions excepcionals i amb caràcter
d’esdeveniment, que s’anuncià oportunament a la premsa local.

Les sales de cinema de Badalona als anys quaranta

En començar la dècada dels anys quaranta Badalona tenia
quatre cinemes: el Zorrilla, el Nou, el Picarol i el Victòria. El
primer, que després es va dir Aya, ubicat al teatre d’aquest
nom, al carrer de Mar, era el més antic, ja que la seva inau-

Imatge del carrer de Mar. A la dreta es pot veure el local del teatre i cine-
ma Zorrilla, que a la dècada dels cinquanta (època a què correspon la foto-
grafia) havia pres també el nom de Cine Aya. Museu de Badalona. Arxiu
Josep M. Cuyàs.



guració havia tingut lloc el 1905. L’obertura del cinema Nou
es va produir poc després, a finals del 1906, en un local a la
carretera, molt a prop de la plaça de la Vila. Anys més tard es
va traslladar al carrer de Mar, i hi seguia als anys quaranta. El
1911 s’inaugurà el Picarol, al mateix lloc on ara hi ha les cinc
sales de cinema d’aquest nom. No sabem amb certesa la data
de la inauguració del Victòria, però és posterior a la dels altres
tres. Ubicat al local on actualment hi ha un bingo, davant de
l’Hospital, aquells anys s’hi entrava des de la carretera de
Mataró (carrer de Francesc Layret).

A aquests quatre cinemes aviat se’ls en va afegir un altre, el
Principal Cinema, que començà a funcionar per primer cop el
dissabte de Glòria de l’any 1942, també a la carretera (al local
on segueix ara, reconvertit en teatre).3 Així ho recull Revista de
Badalona (11.04.1942) en una crònica ampul·losa en què
sorprèn alguna frase, com la que fa referència a l’aparell de so.
Que s’especifiqui que feia perfectament audible la projecció fa
pensar que aquells anys això no passava sempre:

«El pasado sábado de Gloria, galantemente invitados, asistimos
a la sesión inaugural del Principal Cinema de esta ciudad.

»De todos era conocido el local, en período de construcción,
pero a fe de sinceros no creíamos que pudiera sacarse tanto ren-
dimiento del mismo por lo que se refiere a habilitación y deco-
ración del mismo ya que ésta es en grado extremo admirable y
denota un gusto artístico que se aparta de lo corriente. Además
el salón de la calle del Gral. Primo de Rivera reúne condicio-
nes de confortabilidad y el aparato sonoro, uno de los más
modernos, hace perfectamente audible la proyección.

»Felicitamos cordialmente a nuestro distinguido amigo el Sr.
Niubó por su feliz acierto al dotar a nuestra ciudad de un nuevo
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Façana del cinema Principal, situat al carrer de Francesc Layret, on antiga-
ment hi havia hagut la masia de Can Llagosta. Museu de Badalona. Arxiu
d’Imatges. Fons Revista de Badalona.
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salón de espectáculos que por su aforo y aspecto exterior e inte-
rior se codea con los estupendos locales de que ya veníamos
gozando. A la sesión íntima inaugural asistieron el señor alcal-
de, el secretario local del Movimiento en representación del jefe
local, señores concejales y jerarquías del Movimiento.»

Com diu l’article en qüestió, l’obertura d’aquella nova sala va
ser iniciativa de Joaquim Niubó, que no gaire després, amb
Jaume Closa, empresari dels cinemes Victòria i Zorrilla, va
formar la Sociedad Espectáculos Bétulo, SL (Revista de Ba-
dalona, 26.10.1946). Aquesta societat, que va funcionar uns
quants anys, contractava lots de pel·lícules de diferents pro-
ductores, que després eren projectades al Victòria i al Zorri-
lla, i a vegades, amb caràcter de reestrena, al Principal.

Tornant a la inauguració d’aquest darrer cinema, si Revista de
Badalona en parla al seu número de l’11 d’abril de 1942, uns
dies abans (el primer d’abril) anuncia les primeres pel·lícules
programades: Pasaporte a la fama, de l’any 1935, dirigida
per John Ford, amb Edward G. Robinson, Jean Arthur i Walla-
ce Ford de protagonistes, i Una conquista difícil, producció
espanyola dirigida per Pedro Puche.

Cinc anys després, a l’agost del 1947, surten anunciats per pri-
mer cop a la premsa els cinemes Artigas i Salut, tots dos amb el
mateix programa doble: El espía negro, pel·lícula del 1939, diri-
gida per Michael Powell i protagonitzada per Conrad Veidt i
Valerie Hobson, i Como todas las madres, producció mexicana
del 1944, dirigida per Fernando Soler. Això no vol dir, però, que
s’inauguressin llavors. Sabem que abans de la Guerra Civil, al
barri d’Artigues, hi havia el cinema Moderno, que molt proba-
blement correspon al que després es va anomenar Artigas, i que
també existia el cinema Salut, al barri d’aquest mateix nom.4 Pel
que fa a la postguerra, és segur que el 1947 com a mínim feia

gairebé un any que funcionaven perquè en una entrevista a
Jaume Closa, empresari del cinema Victòria, apareguda a Revis-
ta de Badalona el 26 d’octubre de 1946, aquest explica que està
molt satisfet de la Sociedad Espectáculos Bétulo, SL, i en fer la
relació de les sales que controla parla també de «los cines… de
las barriadas de la Salud y Artigas y dos más en Lérida».

Zorrilla, Nou, Picarol, Victòria, Principal, Artigas i Salut con-
tinuaven essent els set cinemes de Badalona a finals de 1950,
o, si més no, els que s’anunciaven a la premsa local. Més
endavant hi surten el Verbena, el Marquina, el Cervantes...,
però en uns anys posteriors als del nostre estudi.

La cartellera de Revista de Badalona d’aquells anys

La nostra font d’informació per saber què van veure els badalo-
nins un cop acabada la guerra i durant la dècada dels quaranta
ha estat la cartellera de Revista de Badalona, publicació setma-
nal que durant anys va ser l’única de la ciutat. El primer núme-
ro va aparèixer el 20 de setembre de 1941, la qual cosa vol dir
que des de l’abril de 1939 fins a aquesta data, dos anys i gaire-
bé cinc mesos, no tenim cap mena d’informació sobre les
pel·lícules que es van projectar a la ciutat. El nostre estudi
comprèn, per tant, nou anys i tres mesos, des de l’aparició d’a-
questa publicació fins al 30 de desembre de 1950. En total vam
consultar, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, 472
exemplars, que ens van donar notícia de més de 4.000 pel·lícu-
les. Un cop obtinguda aquesta primera informació, vam selec-
cionar els títols més destacats, en funció de la seva fama poste-
rior o de la fama dels seus directors i intèrprets, a partir dels lli-
bres citats a la bibliografia i de les pàgines web i CD consultats,
i vam contrastar-los amb persones aficionades al cinema i d’e-
dat suficient com per recordar el que es va veure aquí aquells
anys. Feta aquesta selecció, que va implicar una reducció molt
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i molt dràstica dels més de 4.000 títols recollits (en un primer
moment en vam seleccionar 308) vam constatar que aquests
films eren bàsicament dels Estats Units o espanyols, i com que
eren tan pocs els títols coneguts d’altres procedències (d’alguns
països europeus o d’algun d’Amèrica llatina), vam optar per
centrar-nos només en aquestes dues cinematografies.

Finalment, en una segona i definitiva selecció, la llista va que-
dar reduïda a 171 títols, que s’inclouen en dues graelles, una de

films americans (138) i l’altra de films espanyols (33). A les gra-
elles, de cada pel·lícula hi ha la informació següent: el cinema o
cinemes badalonins que la van exhibir, la data en què s’anuncià
a Revista de Badalona (i això volia dir que es projectava aque-
lla setmana), el títol, i també el títol original en el cas de les
pel·lícules americanes, l’any de realització, el director i els
actors i actrius principals. Un asterisc en les pel·lícules ameri-
canes vol dir que van estar nominades als Oscar de Hollywood.
Dos asteriscs vol dir que van aconseguir un Oscar o més d’un.

Programa de mà de La Diligencia, estrenada al Picarol el desembre de 1944. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Nou 24.12.1941 Vive como quieras**/1938 Frank Capra Jean Arthur, James Stewart, Lionel Barrymore, Edward Arnold

(You Can’t Take It With You)
Victòria 24.12.1941 Blancanieves y los 7 enanitos**/1937 David Hand, Perce

(Snow White and the Seven Dwarfs) Pearce, Larry Morey
Victòria 10.01.1942 David Copperfield**/1935 George Cukor Freddie Bartholomew, Lionel Barrymore,

Maureen O’Sullivan, Basil Rathbone
Principal 11.04.1942 Horizontes perdidos**/1937 Frank Capra Ronald Colman, Jane Wyatt

(Lost Horizon)
Nou 02.05.1942 La fiera de mi niña/1938 Howard Hawks Katharine Hepburn, Cary Grant,Charlie Ruggless, May Robson

(Bringing Up Baby)
Picarol 02.05.1942 Al servicio de las damas*/1936 Gregory La Cava Carole Lombard, William Powell

(My Man Godfrey)
Principal 16.05.1942 La pícara puritana**/1937 Leo McCarey Irene Dunne, Cary Grant

(The Awful Truth)
Zorrilla 20.06.1942 Capitanes intrépidos**/1937 Victor Fleming Freddie Bartholomew, Spencer Tracy, Lionel Barrymore,

(Captains Courageous) Melvyn Douglas
Zorrilla 27.06.1942 San Francisco**/1936 W. S. Van Dyke Clark Gable, Jeanette MacDonald, Spencer Tracy

Zorrilla 25.07.1942 Stan Laurel y Oliver Hardy en el oeste/1937 James W. Horne Stan Laurel i Oliver Hardy
(Way Out West)

Victòria 22.08.1942 El bosque petrificado/1936 Archie Mayo Leslie Howard, Bette Davis, Humphrey Bogart
(The Petrified Forest)

Victòria 29.08.1942 El sueño de una noche de verano**/1935 Max Reinhardt James Cagney, Dick Powell, Olivia de Havilland
(A Midsummer Night’s Dream) William Dieterle

Zorrilla 29.08.1942 La isla del Tesoro/1934 Victor Fleming Wallace Beery, Jackie Cooper, Lionel Barrymore
(Treasure Island)

Nou 19.09.1942 Las cuatro hermanitas**/1933 George Cukor Katharine Hepburn, Joan Bennett, Paul Lukas
(Little Women)

Nou 03.10.1942 Pygmalion**/1938 Anthony Asquith Leslie Howard, Wendy Hiller
Leslie Howard

Picarol 17.10.1942 La momia/1932 Karl Freund Boris Karloff
(The Mummy)

Principal 30.01.1943 Rebeca**/1940 Alfred Hitchcock Laurence Olivier, Joan Fontaine, Judith Anderson,
Zorrilla (Rebecca) George Sanders
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Picarol 27.02.1943 Margarita Gautier*/1937 George Cukor Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore

(Camille)
Victòria 06.03.1943 El capitan Blood*/1935 Michael Curtiz Errol Flynn, Olivia de Havilland, Basil Rathbone

(Captain Blood)
Victòria 26.06.1943 Pimpinela Escarlata/1935 Harold Young Leslie Howard, Merle Oberon

(The Scarlet Pimpernel)
Victòria 10.07.1943 La tragedia de Luis Pasteur**/1936 William Dieterle Paul Muni, Josephine Hutchinson

(The Story of Louis Pasteur)
Picarol 17.07.1943 Medianoche/1939 Mitchell Leisen Claudette Colbert, Don Ameche, John Barrymore, Mary Astor

(Midnight)
Zorrilla 17.07.1943 Ninotchka*/1939 Ernst Lubitsch Greta Garbo, Melvyn Douglas
Victòria 31.07.1943 Tarzan de los monos/1932 W.S. Van Dyke Johnny Weissmuller, Maureen O’Sullivan

(Tarzan the Ape Man)
Principal 24.12.1943 Si no amaneciera*/1941 Mitchell Leisen Olivia de Havilland, Paulette Goddard, Charles Boyer
Victòria (Hold Back the Dawn)
Zorrilla
Nou 08.01.1944 Sólo los ángeles tienen alas/1939 Howard Hawks Cary Grant, Jean Arthur, Richard Barthelmess, Rita Hayworth
Picarol (Only Angels Have Wings)
Zorrilla 29.01.1944 Luna nueva/1940 Howard Hawks Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy

(His Girl Friday)
Nou 06.02.1944 Sólo se vive una vez/1937 Fritz Lang Sylvia Sidney, Henry Fonda
Picarol (You Only Live Once)
Victòria 06.02.1944 Lady Hamilton/1941 Alexander Korda Vivien Leigh, Laurence Olivier
Zorrilla (That Hamilton Woman)
Nou 26.02.1944 Tu y yo*/1939 Leo McCarey Irene Dunne, Charles Boyer
Picarol (Love Affair)
Victòria 12.03.1944 Intermezzo/1939 Gregory Ratoff Ingrid Bergman, Leslie Howard
Zorrilla
Nou 25.03.1944 Bola de fuego*/1941 Howard Hawks Barbara Stanwyck, Gary Cooper
Picarol (Ball of Fire)
Victòria 01.04.1944 Las cuatro plumas/1939 Zoltan Korda Ralph Richardson, John Clements, C. Aubrey Smith, June Duprez
Zorrilla (The Four Feathers)
Nou 08.04.1944 Hijos de la farándula*/1939 Busby Berkeley Mickey Rooney, Judy Garland
Picarol (Babes in Arms)
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Principal 08.04.1944 La loba*/1941 William Wyler Bette Davis, Herbert Marshall, Teresa Wright
Victòria (The Little Foxes)
Nou 22.04.1944 Pinocho**/1940 Ben Sharpsteen
Picarol (Pinocchio) Hamilton Luske
Nou 06.05.1944 El puente de Waterloo/1940 Mervyn LeRoy Vivien Leigh, Robert Taylor
Picarol (Waterloo Bridge)
Picarol 02.09.1944 Una noche en la ópera/1935 Sam Wood Germans Marx

(A Night at the Opera)
Nou 09.09.1944 El libro de la Selva/1942 Zoltan Korda Sabu
Picarol (Jungle Book)
Nou 23.09.1944 El delator**/1935 John Ford Victor McLaglen
Picarol (The Informer)
Picarol 04.11.1944 Me casé con una bruja/1942 René Clair Fredric March, Veronica Lake

(I Married a Witch)
Nou 11.11.1944 Vinieron las lluvias**/1939 Clarence Brown Myrna Loy, Tyrone Power
Picarol (The Rains Came)
Principal 18.11.1944 La quimera del oro/1925 Charles Chaplin Charles Chaplin
Victòria (The Gold Rush)
Nou 25.11.1944 Cumbres borrascosas**/1939 William Wyler Merle Oberon, Laurence Olivier
Picarol (Wuthering Heights)
Victòria 25.11.1944 El cuarto mandamiento*/1942 Orson Welles Joseph Cotten, Anne Baxter, Dolores Costello, 

(The Magnificent Ambersons) Agnes Moorehead
Nou 02.12.1944 La diligencia**/1939 John Ford John Wayne, Claire Trevor, John Carradine, Thomas Mitchell
Picarol (Stagecoach)
Principal 16.12.1944 Sangre, sudor y lágrimas*/1942 Noel Coward Noel Coward
Zorrilla (In Which We Serve) David Lean
Victòria 23.12.1944 La ciudad de los muchachos/1941 Norman Taurog Spencer Tracy, Mickey Rooney

(Men of Boys Town)
Zorrilla 05.01.1945 Historias de Filadelfia**/1940 George Cukor Cary Grant, Katharine Hepburn, James Stewart

(The Philadelphia Story)
Victòria 20.01.1945 ¡Qué verde era mi valle!**/1941 John Ford Walter Pidgeon, Maureen O’Hara, Donald Crisp
Zorrilla (How Green Was My Valley!)
Nou 26.01.1945 El ladrón de Bagdad**/1940 Alexander Korda Sabu
Picarol (The Thief of Bagdad) i altres
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Nou 03.02.1945 Sospecha**/1941 Alfred Hitchcock Cary Grant, Joan Fontaine
Picarol (Suspicion)
Zorrilla 03.02.1945 El orgullo de los yanquis**/1942 Sam Wood Gary Cooper, Teresa Wright, Walter Brennan, Dan Duryea

(The Pride of the Yankees)
Victòria 17.02.1945 Stella Dallas*/1937 King Vidor Barbara Stanwyck, John Boles
Nou 17.03.1945 La sombra de una duda/1943 Alfred Hitchcock Teresa Wright, Joseph Cotten
Picarol (The Shadow of a Doubt)
Zorrilla 14.04.1945 El mago de Oz**/1939 Victor Fleming Judy Garland

(The Wizard of Oz) King Vidor
Victòria 09.06.1945 Lo que piensan las mujeres/1941 Ernst Lubitsch Merle Oberon, Melvyn Douglas
Zorrilla (That Uncertain Feeling)
Victòria 16.06.1945 El bazar de las sorpresas/1940 Ernst Lubitsch James Stewart, Margaret Sullavan
Zorrilla (The Shop Around the Corner)
Victòria 28.07.1945 La tragedia de la Bounty**/1935 Frank Lloyd Charles Laughton, Clark Gable

(Mutiny on the Bounty)
Nou 29.09.1945 Guadalcanal/1943 Lewis Seiler Anthony Quinn, Richard Conte, Preston Foster

(Guadalcanal diary)
Nou 29.09.1945 El signo del Zorro/1940 Rouben Mamoulian Tyrone Power, Linda Darnell

(The Mark of Zorro)
Principal 17.11.1945 Policía Montada del Canadá**/1940 Cecil B. de Mille Gary Cooper, Paulette Goddard, Madeleine Carroll, Preston Foster
Victòria (North West Mounted Police)
Zorrilla
Principal 24.11.1945 El forastero**/1940 William Wyler Gary Cooper, Walter Brennan

(The Westerner)
Picarol 08.12.1945 Siguiendo mi camino**/1944 Leo McCarey Bing Crosby

(Going My Way)
Nou 26.01.1946 Sabotaje/1942 Alfred Hitchcock Priscilla Lane, Robert Cummings, Otto Kruger

(Saboteur)
Victòria 23.03.1946 Laura**/1944 Otto Preminger Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb
Zorrilla
Principal 13.04.1946 Bailando nace el amor/1942 William A. Seiter Fred Astaire, Rita Hayworth, Adolphe Menjou

(You Were Never Lovelier)
Victòria 25.05.1946 Frankenstein/1931 James Whale Boris Karloff
Zorrilla
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Picarol 14.09.1946 Tiempos modernos/1936 Charles Chaplin Charles Chaplin, Paulette Goddard

(Modern Times)
Picarol 26.10.1946 Recuerda**/1945 Alfred Hitchcock Gregory Peck, Ingrid Bergman, Leo G. Carroll

(Spellbound)
Victòria 16.11.1946 Enrique V*/1945 Laurence Olivier Laurence Olivier
Zorrilla (Henry V) Reginald Beck
Picarol 07.12.1946 Ha nacido una estrella**/1937 William A. Wellman Janet Gaynor, Fredric March

(A Star Is Born)
Victòria 07.12.1946 Alma rebelde/1944 Robert Stevenson Joan Fontaine, Orson Welles
Zorrilla (Jane Eyre)
Picarol 01.02.1947 Casablanca**/1942 Michael Curtiz Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains, Paul Henreid,

Conrad Veidt, Peter Lorre
Victòria 08.02.1947 Treinta segundos sobre Toquio**/1944 Mervyn LeRoy Spencer Tracy, Van Johnson, Robert Walker
Zorrilla (Thirty Seconds Over Tokyo)
Nou 15.02.1947 La carga de la Brigada Ligera**/1936 Michael Curtiz Errol Flynn, Olivia de Havilland

(The Charge of the Light Brigade)
Picarol 22.02.1947 Forajidos*/1946 Robert Siodmak Burt Lancaster, Ava Gardner, Edmond O’Brien

(The Killers)
Victòria 22.02.1947 La señora Miniver**/1942 William Wyler Greer Garson, Walter Pidgeon, Teresa Wright
Zorrilla (Mrs. Miniver)
Picarol 15.03.1947 Perversidad/1945 Fritz Lang Edward G. Robinson, Joan Bennett

(Scarlet Street)
Picarol 22.03.1947 Beau Geste*/1939 William A. Wellman Gary Cooper, Ray Milland, Robert Preston, Susan Hayward
Victòria 22.03.1947 Luz que agoniza**/1944 George Cukor Ingrid Bergman, Charles Boyer, Joseph Cotten
Zorrilla (Gaslight)
Nou 05.04.1947 La canción de Bernadette**/1943 Henry King Jennifer Jones

(The Song of Bernadette)
Picarol 05.04.1947 Arsénico por compasión/1944 Frank Capra Cary Grant, Raymond Massey, Priscilla Lane

(Arsenic and Old Lace)
Nou 12.04.1947 El sargento York**/1941 Howard Hawks Gary Cooper

(Sergeant York)
Picarol 04.05.1947 El último refugio/1941 Raoul Walsh Humphrey Bogart, Ida Lupino, Arthur Kennedy

(High Sierra)
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Victòria 04.05.1947 Ana y el rey de Siam**/1946 John Cromwell Irene Dunne, Rex Harrison
Zorrilla (Anna ant the King of Siam)
Picarol 17.05.1947 Perdición*/1944 Billy Wilder Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson

(Double Indemnity)
Victòria 13.09.1947 La mujer del cuadro/1944 Fritz Lang Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea, 
Zorrilla (The Woman in the Window) Raymond Massey
Victòria 08.11.1947 La dama del lago/1946 Robert Montgomery Robert Montgomery, Lloyd Nolan, Audrey Totter
Zorrilla (Lady in the Lake)
Picarol 15.11.1947 Murieron con las botas puestas/1941 Raoul Walsh Errol Flynn, Olivia de Havilland

(They Died With Their Boots On)
Nou 20.12.1947 Las campanas de Santa Maria**/1945 Leo McCarey Bing Crosby, Ingrid Bergman

(The Bells of St. Mary’s)
Victòria 27.12.1947 El extraño caso del Dr. Jekyll/1941 Victor Fleming Spencer Tracy, Ingrid Bergman, Lana Turner, Donald Crisp
Zorrilla (Dr. Jekyll and Mr. Hyde)
Nou 04.01.1948 La escalera de caracol*/1946 Robert Siodmak Dorothy McGuire, George Brent, Ethel Barrymore

(The Spiral Staircase)
Picarol 04.01.1948 Monsieur Verdoux/1947 Charles Chaplin Charles Chaplin
Victòria 04.01.1948 El filo de la navaja**/1946 Edmund Goulding Tyrone Power, Gene Tierney, Anne Baxter
Zorrilla (The Razor’s Edge)
Nou 24.01.1948 Los mejores años de nuestra vida**/1946 William Wyler Myrna Loy, Fredric March, Dana Andrews, Teresa Wright, 

(The Best Years of Our Lives) Virginia Mayo, Harold Russell
Victòria 31.01.1948 La carta*/1940 William Wyler Bette Davis, Herbert Marshall, Gale Sondergaard

(The Letter)
Victòria 07.02.1948 Gilda/1946 Charles Vidor Rita Hayworth, Glenn Ford
Zorrilla
Victòria 03.04.1948 Madame Curie*/1943 Mervin LeRoy Greer Garson, Walter Pidgeon
Zorrilla
Nou 24.04.1948 Gunga Din/1939 George Stevens Cary Grant, Victor McLaglen, Douglas Fairbanks Jr, Sam Jaffe
Victòria 01.05.1948 ¡Qué bello es vivir!*/1946 Frank Capra James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore
Zorrilla (It’s a Wonderful Life!)
Artigas 29.05.1948 Pasión de los fuertes/1946 John Ford Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, Walter Brennan
i Salut (My Darling Clementine)
Artigas 05.06.1948 El retrato de Dorian Gray**/1945 Albert Lewin George Sanders, Donna Reed, Angela Lansbury
Salut (The Picture of Dorian Gray)
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Zorrilla 21.08.1948 El justiciero/1947 Elia Kazan Dana Andrews, Jane Wyat, Lee J. Cobb, Arthur Kennedy

(Boomerang!)
Picarol 16.10.1948 El tesoro de Sierra Madre**/1948 John Huston Humphrey Bogart, Walter Huston

(The Treasure of the Sierra Madre)
Victòria 16.10.1948 Levando anclas**/1945 George Sidney Gene Kelly, Frank Sinatra, Kathryn Grayson, Dean Stockwell

(Anchors Aweigh)
Victòria 30.10.1948 La dama de Shangai/1948 Orson Welles Orson Welles, Rita Hayworth
Zorrilla (The Lady From Shanghai)
Picarol 06.11.1948 Encadenados*/1946 Alfred Hitchcock Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains

(Notorius)
Picarol 13.11.1948 Carta de una desconocida/1948 Max Ophüls Joan Fontaine, Louis Jourdan

(Letter From an Unknown Woman)
Picarol 04.12.1948 Las modelos**/1944 Charles Vidor Gene Kelly, Rita Hayworth

(Cover Girl)
Picarol 11.12.1948 Robin de los bosques**/1938 Michael Curtiz Errol Flynn, Olivia de Havilland, Claude Rains, Basil Rathbone

(The Adventures of Robin Hood) William Keighley
Victòria 11.12.1948 Escuela de sirenas/1944 George Sidney Esther Williams, Red Skelton, Basil Rathbone

(Bathing Beauty)
Picarol 22.01.1949 La senda tenebrosa/1947 Delmer Daves Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Agnes Moorehead

(Dark Passage)
Picarol 19.03.1949 Fort Apache/1948 John Ford Henry Fonda, John Wayne, Shirley Temple, Ward Bond
Picarol 26.03.1949 Días sin huella**/1945 Billy Wilder Ray Milland, Jane Wyman, Howard da Silva

(The Lost Weekend)
Victòria 02.04.1949 Camarada X/1940 King Vidor Clark Gable, Hedy Lamarr

(Comrade X)
Victòria 07.05.1949 Arco de triunfo/1948 Lewis Milestone Ingrid Bergman, Charles Boyer, Charles Laughton

(Arch of Triumph)
Artigas 28.05.1949 Alma en suplicio**/1945 Michael Curtiz Joan Crawford, Jack Carson, Ann Blyth
Salut (Mildred Pierce)
Victòria 28.05.1949 Que el cielo la juzgue**/1945 John M. Stahl Gene Tierney, Cornel Wilde

(Leave Her to Heaven)
Victòria 27.08.1949 Caballero sin espada**/1939 Frank Capra Jean Arthur, James Stewart, Claude Rains

(Mr. Smith Goes to Washington)
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Cinemes Data Pel·lícules americanes/Any Director Intèrprets
Nou 08.10.1949 Sangre y arena**/1941 Rouben Mamoulian Tyrone Power, Linda Darnell, Rita Hayworth, Anthony Quinn

(Blood and Sand)
Victòria 08.10.1949 El beso de la muerte*/1947 Henry Hathaway Victor Mature, Richard Widmark, Karl Malden

(Kiss of Death)
Picarol 05.11.1949 Piratas del mar Caribe**/1942 Cecil B. de Mille Ray Milland, John Wayne, Paulette Goddard, Raymond Massey,

(Reap the Wild Wind) Robert Preston, Susan Hayward
Artigas 26.11.1949 Juan Nadie/1941 Frank Capra Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Walter Brennan, Edward Arnold
Salut (Meet John Doe)
Picarol 03.12.1949 Cayo Largo**/1948 John Huston Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Edward G. Robinson, 

(Key Largo) Lionel Barrymore, Claire Trevor
Picarol 07.01.1950 Hamlet**/1948 Laurence Olivier Laurence Olivier, Jean Simmons, Basil Sydney
Victòria 26.01.1950 Carta a tres esposas**/1949 J. L. Mankiewicz Jeanne Crain, Linda Darnell, Anne Sothern, Kirk Douglas

(A Letter to Three Wives)
Victòria 18.02.1950 Los tres mosqueteros/1948 George Sidney Gene Kelly, June Allyson, Lana Turner, Van Heflin

(The Three Musketeers)
Picarol 25.02.1950 El ídolo caído*/1948 Carol Reed Ralph Richardson, Michèle Morgan

(The Fallen Idol)
Picarol 01.04.1950 Belinda**/1948 Jean Negulesco Jane Wyman, Lew Ayres, Charles Bickford, Agnes Moorehead

(Johnny Belinda)
Picarol 08.04.1950 Oliver Twist/1948 David Lean John Howard Davies, Robert Newton, Alec Guinness
Picarol 15.04.1950 Ana Karenina/1948 Julien Duvivier Vivien Leigh, Ralph Richardson, Kieron Moore

(Anna Karenina)
Picarol 10.06.1950 Noche y dia/1946 Michael Curtiz Cary Grant, Alexis Smith, Jane Wyman, Dorothy Malone

(Night and Day)
Victòria 22.07.1950 Sangre sobre el sol**/1945 Frank Lloyd James Cagney, Sylvia Sidney

(Blood on the Sun)
Victòria 19.08.1950 El tercer hombre**/1949 Carol Reed Joseph Cotten, Orson Welles, Alida Valli, Trevor Howard

(The Third Man)
Picarol 14.10.1950 Las zapatillas rojas**/1948 Michael Powell Anton Walbrook, Moira Shearer

(The Red Shoes) Emeric Pressburger
Nou 21.10.1950 Bambi/1942 David Hand
Picarol 25.11.1950 Objetivo Birmania/1945 Raoul Walsh Errol Flynn, James Brown, William Prince

(Objective, Burma!)
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Cinemes Data Pel·lícules espanyoles/Any Director Intèrprets
Victòria 22.11.1941 Nobleza baturra/1935 Florián Rey Imperio Argentina, Miguel Ligero, Juan de Orduña, Manuel Luna
Victòria 22.11.1941 Morena Clara/1936 Florián Rey Imperio Argentina, Miguel Ligero, Manuel Luna
Nou 24.01.1942 Raza/1941 J.L. Sáenz de Heredia Alfredo Mayo, Ana Mariscal, José Nieto, Blanca de Silos
Picarol 16.05.1942 A mi la legión/1942 Juan de Orduña Alfredo Mayo, Luis Peña, Manuel Luna
Principal 11.07.1942 La hermana San Sulpicio/1934 Florián Rey Imperio Argentina, Miguel Ligero
Principal 18.07.1942 Sin novedad en el Alcázar /1939 Augusto Genina Fosco Giachetti, María Denis, Rafael Calvo, Andrea Checchi,

(L’Assedio dell’Alcazar) Aldo Fiorelli, Silvio Bagolini
Victòria 25.07.1942 Escuadrilla/1941 Antonio Román Alfredo Mayo, Luchy Soto, José Nieto, Raúl Cancio
Principal 01.08.1942 Carmen la de Triana/1938 Florián Rey Imperio Argentina, Rafael Rivelles, Manuel Luna 
Picarol 22.08.1942 Malvaloca/1942 Luis Marquina Amparo Rivelles, Alfredo Mayo, Manuel Luna
Principal 12.09.1942 Marianela/1940 Benito Perojo Mary Carrillo, Julio Peña
Principal 22.05.1943 Suspiros de España/1938 Benito Perojo Estrellita Castro
Principal 05.06.1943 La gitanilla/1940 Fernando Delgado Estrellita Castro, Juan de Orduña, Antonio Vico
Nou 11.12.1943 El escándalo/1943 J.L. Sáenz de Heredia Armando Calvo, Mercedes Vecino, Manuel Luna, 
Picarol Guillermo Marín
Principal 15.01.1944 Eloisa está debajo de un almendro/1943 Rafael Gil Amparo Rivelles, Rafael Durán, Guadalupe Muñoz Sampedro,

Juan Espantaleón
Principal 23.12.1944 El clavo/1944 Rafael Gil Rafael Durán, Amparo Rivelles, Juan Espantaleón, Milagros Leal 
Victòria 11.05.1946 Los últimos de Filipinas/1945 Antonio Román Armando Calvo, José Nieto, Guillermo Marín, Fernando Rey,
Zorrilla Carlos Muñoz
Nou 24.08.1946 La verbena de la Paloma/1935 Benito Perojo Miguel Ligero, Raquel Rodrigo, Charito Leonís, Roberto Rey
Victòria 09.11.1946 La pródiga/1946 Rafael Gil Rafael Durán, Paola Bárbara, Guillermo Marín, Maruchi Fresno, 

Juan Espantaleón, Fernando Rey, Francisco Rabal
Nou 04.05.1947 Mariona Rebull/1947 J.L. Sáenz de Heredia José M. Seoane, Blanca de Silos, Tomás Blanco, Adolfo Marsillach, 

Sara Montiel
Principal 20.09.1947 El traje de luces/1947 Edgar Neville José Nieto, Nani Fernández
Principal 18.10.1947 Embrujo/1947 C. Serrano de Osma Lola Flores, Manolo Caracol, Fernando Fernán Gómez
Victòria 25.10.1947 La fe/1947 Rafael Gil Amparo Rivelles, Rafael Durán, Juan Espantaleón, Guillermo Marín
Picarol 06.12.1947 La princesa de los Ursinos/1947 Luis Lucía Ana Mariscal, Roberto Rey, Fernando Rey, José (Pepe) Isbert
Victòria 17.04.1948 Botón de ancla/1947 Ramón Torrado Antonio Casal, Jorge Mistral, Fernando Fernán Gómez, Isabel de
Zorrilla Pomés, Fernando Fernández de Córdoba, Mary Santpere, María Isbert
Victòria 15.05.1948 Don Quijote de la Mancha/1948 Rafael Gil Rafael Rivelles, Juan Calvo, María Asquerino, Fernando Rey,
Zorrilla Manolo Morán, Sara Montiel, Juan Espantaleón, Guillermo Marín,

Nani Fernández, José Maria Seoane



Cinemes Data Pel·lícules espanyoles/Any Director Intèrprets
Victòria 19.06.1948 El tambor del Bruch/1948 Ignacio F. Iquino Ana Mariscal, José Nieto
Zorrilla
Principal 06.11.1948 Fuenteovejuna/1947 Antonio Román Manuel Luna, Amparo Rivelles, Fernando Rey
Victòria 13.11.1948 Locura de amor/1948 Juan de Orduña Aurora Bautista, Fernando Rey, Sara Montiel, Jorge Mistral, 

Conrado San Martín
Picarol 12.03.1949 Currito de la Cruz/1948 Luis Lucía Pepín Martín Vázquez, Jorge Mistral, Manuel Luna, Nati Mistral, 

Tony Leblanc, Juan Espantaleón
Picarol 04.06.1949 L’Auca del Senyor Esteve/1948 Edgar Neville Alberto Romea, Carmen de Lucio, Manuel Dicenta, Carlos Muñoz
Artigas 26.01.1950 La tonta del bote/1939 Gonzalo Delgrás Josita Hernán, Rafael Durán
Salut
Victòria 08.04.1950 Pequeñeces/1950 Juan de Orduña Aurora Bautista, Jorge Mistral, Lina Yegros, Jesús Tordesillas, 

María Asquerino, Juan Espantaleón, Sara Montiel, Fernando Fernández
de Córdoba, Guillermo Marín, Carlos Larrañaga, Manuel Dicenta

Picarol 09.09.1950 El santuario no se rinde/1949 Arturo Ruíz Castillo Alfredo Mayo, Beatriz de Añara, Tomás Blanco, Fernando Fernández
de Córdoba, Mary Lamar
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Les programacions dels cinemes de la ciutat

Ja al primer número de Revista de Badalona vam observar, tal
com dèiem al començament, que tots els cinemes badalonins
programaven dues pel·lícules. Excepció feta d’algunes oca-
sions considerades extraordinàries, que comentarem més
endavant, les sessions van ser sempre dobles i contínues (això
vol dir que a més de veure dues pel·lícules, els espectadors
podien repetir fins que es cansaven o el cinema tancava). Grà-
cies a la consulta dels programes de mà de la col·lecció parti-
cular Mariné-Casals, podrem analitzar algunes d’aquestes ses-
sions dobles. Per començar crida força l’atenció la manera
grandiloqüent amb què eren anunciades les pel·lícules. Aquí
tenim alguns exemples: «Extraordinario programa de riguroso
estreno y totalmente en español. La sensacional película Para-
mount. El arte narrativo del cine elevado a cumbres de no

igualada originalidad y realismo» (Si no amaneciera), «Un
grandioso programa de estrenos en español. Una de las pelí-
culas que marcan huella en la marcha del cine. Es sin ninguna
duda la mejor producción Metro Goldwyn Mayer» (El puente
de Waterloo), «La trágica historia de un desterrado y la mujer
que amaba» (Arco de triunfo), «La película más trascendental
y decisiva. Tres horas menos diez minutos de poderoso interés
humano y exquisito sentimiento» (Los mejores años de nues-
tra vida), «La grandiosa producción Paramount en Tecnico-
lor» (Piratas del mar Caribe), «El amor obsesionante de una
mujer, que la empujó hasta la renunciación y al sacrificio de su
propia vida» (Ana Karenina), «El eco triunfal del redoble del
tambor perdura a través de los años, con el éxito ruidoso de
esta película sensacional» (El tambor del Bruch), «Todo el
garbo, la majeza y la hondura de una casta en una película» (El
traje de luces).
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També ens va cridar l’atenció que alguns programes dels pri-
mers anys quaranta especifiquessin que el que es projectava
seria «totalmente en español», cosa que ens va fer pensar que
abans no sempre era així. Efectivament, ens ho van confirmar
les persones grans consultades, i també el llibre dels historia-
dors i crítics cinematogràfics Romà Gubern i Domènec Font
Un cine para el cadalso. 40 años de censura cinematográfi-
ca en España, publicat ja fa anys, que explica que el Ministe-
ri d’Indústria i Comerç va dictar, el 23 d’abril de 1941, una
Ordre, la norma 8 de la qual deia: «Queda prohibida la pro-
yección cinematográfica en otro idioma que no sea el español,
salvo autorización que concederá el Sindicato Nacional del
Espectáculo, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Co-
mercio... El doblaje deberá realizarse en estudios españoles
que radiquen en territorio nacional y por personal español».
Al mateix llibre Romà Gubern comenta que aquesta mesura
va tenir tres efectes perjudicials: va privar el públic de les
veus originals dels intèrprets, amb els seus matisos i modula-
cions, va arruinar la competitivitat del cinema espanyol, i va
permetre la manipulació censora dels textos dels diàlegs ori-
ginals, com veurem més endavant.

Observem també que aquells anys era un bon reclam publici-
tari esmentar la companyia productora de les pel·lícules ame-
ricanes. Són diversos els programes que destaquen que es
tracta d’un film de la Paramount, de la Metro Goldwyn
Mayer, de la 20th Century Fox, de la Universal, de la Colum-
bia, de la Warner Bros, de la RKO… Eren els temps de les
grans productores de Hollywood, que tenien moltíssims mit-
jans per fer pel·lícules, disposaven d’uns grans estudis i d’una
bona xarxa de distribució i d’exhibició, i que fins i tot tenien
la «propietat» d’alguns actors i actrius, per la qual cosa mar-
caven un cert estil, una determinada manera de fer cinema.
Una de les més ben considerades aquí era la Metro Goldwyn

Mayer perquè tenia contractats molts dels millors intèrprets
de l’època (en un dels seus eslògans presumia de tenir «més
estrelles que el cel»). A Badalona les pel·lícules Metro s’ex-
hibien normalment al cinema Victòria, i per això, segons ens
han explicat algunes persones grans de la ciutat, hi havia
espectadors que tenien el costum d’anar a aquest cinema per-
què per a ells pel·lícula Metro era garantia de pel·lícula bona.

A més de dos films, a vegades també es projectava un curt (de
dibuixos animats o un documental). I els primers anys de la dè-
cada, en què Europa estava immersa en la Segona Guerra Mun-
dial, el Victòria programava també a vegades el noticiari ale-
many Ufa i l’americà Fox, i el Zorrilla el noticiari italià Luce.
Aquest darrer poc després serviria de model per als noticiaris
NO-DO (Noticiarios y documentales cinematográficos), el pri-
mer dels quals es va exhibir el 1943, que durant el franquisme
van ser de projecció obligada als cinemes espanyols. Aquests

Col·lecció Mariné-Casals



80

noticiaris van arribar de seguida a Badalona, com ho demostra
el programa de mà de desembre de 1943 del film Si no amane-
ciera, on ja s’anuncia «el documental nacional NO-DO».

En aquestes sessions dobles la primera de les dues pel·lícules
dels programes de mà era la considerada «la bona», encara
que a vegades la segona fos millor, fins i tot molt millor. Però
si era de reestrena passava a ser considerada la de comple-
ment i es destacava la més recent de les dues.

El més normal és que es fessin cinc projeccions, tres corres-
ponents a la pel·lícula «bona» i dues a l’altra. En algunes
ocasions se’n feien fins i tot sis, tres de cada pel·lícula. Si bé
el metratge no solia sobrepassar els 100 minuts (moltes dura-
ven encara menys, entre 80 i 90 minuts), amb les cinc o sis
projeccions, més el NO-DO, més, a vegades, algun docu -
mental, els cinemes funcionaven des de primera hora de la
tarda fins cap a la una de la matinada, gairebé sense inte -
rrupcions, sense les pauses d’ara. Per tant, el terme sessió
contínua era adequat del tot. Per això l’espectador no estava
tan pendent com ara de l’hora perquè, com ja hem comentat,
si entrava al cinema quan una pel·lícula ja havia començat,
podia veure, a la següent projecció del film, fins al punt on
havia arribat, i quedar-s’hi més, si volia. Els horaris d’a -
quells anys eren, deu o quinze minuts amunt o avall: 4, 7.30
i 11.10 una pel·lícula, 6.05 i 9.40 la segona. Molts dels pro-
grames de mà avisaven que «la última sesión, noche, dará
principio con NO-DO», que començava deu minuts abans de
l’última projecció. En el cas d’aquelles sessions amb sis pro-
jeccions, els horaris eren, també deu o quinze minuts amunt
o avall: 3.40, 6.45 i 10, i 5.15, 8.25 i 11.35, amb el NO-DO
corresponent deu minuts abans de les 10 (perquè aquestes
sessions fossin possibles, les dues pel·lícules no havien de
sobrepassar els 80-85 minuts).

Vistes les programacions dels diferents cinemes, la millor
dels anys quaranta a Badalona la va oferir el cinema Victòria,
seguit de ben a prop pel Picarol, el Zorrilla (i això perquè
moltes vegades programava el mateix que el Victòria, ja que
tots dos cinemes, com hem comentat abans, van formar socie-
tat uns anys, juntament amb el Principal) i el Nou. Principal,
Artigas i Salut, que es van dedicar bàsicament a les reestre-
nes, queden a molta distància dels altres quatre.

La major o menor qualitat de les programacions marcava
també una diferència de preu. Aquells anys, pel que posen
alguns dels programes de mà que hem pogut veure, l’entrada
dels cinemes que oferien estrenes (sobretot Victòria i Picarol)
normalment costava tres pessetes, preu que es va incrementar
a finals de la dècada (en un programa del Victòria del 1949
consta que ja en valia quatre), mentre que l’entrada dels cine-
mes de reestrena en costava dues.

Si sempre es projectaven dues pel·lícules, algunes vegades,
molt poques, se’n va exhibir només una, i el fet es va anun-
ciar de forma destacada a la premsa local. Aquí les tenim:

El 24 de desembre de 1941, al cinema Victòria, es va projec-
tar a la nit, en sessió extraordinària, Blancanieves y los siete
enanitos. Revista de Badalona advertia que començaria a un
quart d’onze i acabaria a les onze i quaranta minuts perquè els
espectadors poguessin assistir a la missa del gall.

El 27 de gener de 1942 hi va haver sessió de gala a les 10 de la
nit, al cinema Nou, amb l’estrena de la pel·lícula espanyola
Raza, que sintetitzava les essències ideològiques del règim fran-
quista, el guió de la qual era del mateix Francisco Franco, que
va firmar amb el pseudònim de Jaime de Andrade. Hi ha
constància fotogràfica de la concentració, a l’entrada del cinema
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Entrada del cinema Nou moments abans de l’estrena a la ciutat, el 27 de gener de 1942, de la pel·lícula Raza. Museu de Badalona. Fons Ajuntament
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i una estona abans de la projecció, de molts membres del Fren-
te de Juventudes, la secció juvenil de la Falange, uniformats i en
formació. En dies posteriors tots els escolars de la ciutat van ser
portats, obligatòriament, a veure la pel·lícula.

El 27 de maig de 1943, a dos quarts de deu de la nit, al cinema
Nou, hi va haver una gala cinematogràfica extraordinària. La
primera part, composta per curtmetratges de principis de segle,
amenitzada per un pianista, i en què «como antaño se hará la
sincronización viviente, con ruidos dentro del escenario», volia
ser un homenatge al cinema mut. A la segona es va fer «el rigu-
roso estreno en versión original de Pygmalión», pel·lícula del
1938 dirigida per Anthony Asquith i Leslie Howard, i protago-
nitzada pel mateix Leslie Howard i Wendy Hiller. De rigorosa
estrena res perquè el mateix cinema Nou ja l’havia exhibida a
l’octubre de l’any anterior (la novetat devia ser que fos en ver-

sió original). La localitat en aquella sessió, que era numerada,
costava quatre pessetes de les files 5 a 25 (tres la resta), una pes-
seta més del que era habitual els primers anys quaranta, preu
que s’explica pel caràcter de vetllada cinematogràfica especial.

Al novembre de 1946 es va presentar al cinema Victòria, en
sessió selecta, la pel·lícula La pródiga, d’aquell mateix any,
basada en una obra de Pedro Antonio de Alarcón sobre la
relació amorosa entre una dona de passat tèrbol i un polític.
Dirigida per Rafael Gil i protagonitzada per Rafael Durán i
Paola Bárbara, va ser considerada el millor film espanyol de
l’any i va obtenir el primer premi del Sindicato Nacional de
Cinematografía.

A l’octubre de 1947, també al Victòria i en sessió de nit, es va
projectar La fe, pel·lícula d’aquell mateix any que adaptava una
novel·la d’Armando Palacio Valdés, dirigida, com l’anterior,
per Rafael Gil i interpretada per Amparo Rivelles i Rafael
Durán. Al programa de mà hi ha els preus d’aquella vetllada
especial i numerada (set pessetes la butaca de platea i cinc les
d’amfiteatre i pis), molt elevats si es té en compte que els del
1947 eren de tres i dues pessetes. L’estrena d’aquell melodra-
ma religiós sobre l’atracció d’una noia cap a un eclesiàstic a
qui trontolla la seva fe, va provocar molts aldarulls a diverses
ciutats de l’estat.

Un altre fet que ens va cridar l’atenció va ser observar que les
pel·lícules americanes s’exhibien amb molt retard.

El retard en l’exhibició

Efectivament, durant la primera meitat dels anys quaranta va
ser molt freqüent que es projectessin films americans dels tren-
ta (en algun cas ja estrenats), que s’havien realitzat sis, set i vuit
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anys abans, retard que es va mantenir la segona meitat de la
dècada, amb una lleugera tendència a la baixa els tres últims
anys, tot i que va continuar essent habitual que moltes pel·lícu-
les americanes s’estrenessin als cinemes de Badalona quatre,
cinc i sis anys després d’haver-se produït, i algunes encara amb
més retard. Són uns quants els motius que l’expliquen.

El primer té a veure amb la fi de la Guerra Civil. En aquells pri-
mers anys de tantes mancances, resultava força car comprar lots
de pel·lícules d’estrena de les grans productores americanes. Era
molt més econòmic comprar-les quan ja no es consideraven una
novetat. I quan només feia quatre mesos de la fi de la guerra,
l’esclat de la Segona Guerra Mundial va complicar l’arribada de
productes de fora, i per tant també de material cinematogràfic.
N’és una bona prova que algunes de les pel·lícules americanes
dels anys quaranta que van arribar més de pressa fossin poste-
riors al 1945, un cop acabat el conflicte bèl·lic.

L’altre motiu té a veure amb la censura fèrria que el règim
franquista va aplicar en tants i tants camps, i el cinema, com
veurem seguidament, no en va ser cap excepció.

La censura

El marc polític de l’època a Espanya, amb una dictadura sense
llibertats, representava un estricte control sobre totes les for-
mes d’expressió, molt especialment sobre les més populars,
que arribaven a la major part de la població. Així va passar
amb el cinema.

Com expliquen els historiadors i crítics cinematogràfics Romà
Gubern i Domènec Font al llibre ja esmentat, Un cine para el
cadalso. 40 años de censura cinematográfica en España , del
qual hem tret la informació bàsica d’aquest apartat, el bàndol
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franquista va crear el 1937, en plena Guerra Civil, la Junta
Superior de Censura Cinematográfica, a les delegacions de la
qual s’havien de sotmetre «todas las películas importadas
para su proyección en territorio nacional, así como las produ-
cidas en el mismo». I el 15 de juliol de 1939, un cop acabada
la guerra, es va establir l’obligatorietat de la censura prèvia de
guions i arguments (això, lògicament, només podia afectar les
pel·lícules espanyoles), que després de ser estudiats eren
retornats als autors amb un «aprobado, con o sin supresio -
nes», amb un «suspendido transitoriamente» o amb un
«rechazado».

Amb l’inici de la Segona Guerra Mundial, el règim franquista
va mostrar clares simpaties per l’Alemanya nazi i la Itàlia fei-
xista, i va exaltar les cinematografies d’aquests dos països com
a exemples a seguir. En canvi, malgrat ser el preferit pels espec-
tadors, no veia amb bons ulls el cinema americà, bàsicament per
dos motius: perquè uns quants dels seus professionals, sobretot
actors i actrius i alguns directors, havien donat suport públic al
bàndol republicà durant la guerra espanyola, i perquè des de
finals del 1941 Estats Units intervenia de manera directa en la
Segona Guerra Mundial, al bàndol aliat. Aquests motius polítics
expliquen el retard en l’estrena aquí (o fins i tot la no exhibició)
d’algunes pel·lícules d’aquell país.

És el cas, per exemple, de Sangre y arena, de l’any 1941, que
no es va estrenar fins al 1949 perquè estava basada en una
novel·la del republicà Vicente Blasco Ibáñez, les obres del
qual estaven prohibides a Espanya. També va passar amb
algunes pel·lícules produïdes pels aliats amb intenció política
i com a contribució moral a la guerra, com La señora Mini-
ver, del 1942, guanyadora de sis Oscar, entre els quals els de
millor pel·lícula i millor director, que no va arribar fins al
1947, dos anys després d’acabat el conflicte bèl·lic.
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I altres no es van arribar a estrenar mai aquells anys. Exemples
molt significatius són El gran dictador, del 1940, que feia una
crítica duríssima al nazisme, To be or not to be , del 1942,
també una sàtira antinazi, Por quién doblan las campanas, del
1943, basada en una novel·la d’Ernest Hemingway, els prota-
gonistes de la qual lluiten per la causa republicana a la Guerra
Civil espanyola, o Esta tierra es mía, també del 1943, sobre
l’heroisme d’un humil professor de secundària francès durant
l’ocupació alemanya a la Segona Guerra Mundial.

Amb tot, a partir del 1944, conforme avançava aquest con-
flicte i es feia més evident que acabaria amb la derrota ale-
manya, el govern espanyol es va anar distanciant de mica en
mica de les potències de l’Eix i es va anar aproximant tími-
dament als aliats, encara que només per motius estratègics,
adoptant posicions més neutrals. Així s’explica l’estrena
d’algunes pel·lícules que no s’haurien exhibit només un o
dos anys abans, com Sangre, sudor y lágrimas, del 1942,
film patrioticomilitar sobre la vida en un vaixell de guerra

Document amb els noms dels artistes de qui estava prohibit fer propaganda. Va ser tramès per la Jefatura Provincial de Propaganda de la Falange de Barce-
lona al Delegat de Badalona, al març de 1942. AHBDN. Fons de Falange.



britànic, que es va projectar el 1944 amb sorolloses protestes
de grups de falangistes en la seva estrena a Madrid i a Bar-
celona; Guadalcanal, del 1943, apologia de la causa aliada,
que s’estrenà el 1945, o el film antinazi Sabotaje, del 1942,
que s’estrenà el 1946.

La censura per motius polítics no tan sols va comportar el retard
en l’estrena, o la no estrena, d’algunes pel·lícules. També va
comportar la manipulació de moltes d’elles, bé per la supressió
d’algunes escenes o a través del doblatge (es canviaven diàlegs
i es feia dir als personatges coses diferents a les de la versió ori-
ginal). És el cas de Casablanca, La dama de Shangai o Arco de
Triunfo, els protagonistes masculins de les quals en un moment
donat diuen, a la versió original, que havien lluitat a la Guerra
Civil espanyola, en el bàndol republicà, frases que van ser can-
viades per unes altres quan van ser doblades.

Finalment, cal afegir que la censura per motius polítics va afec-
tar també alguns actors, actrius i directors de cinema americans,
que havien demostrat públicament les seves simpaties pel bàn-
dol republicà durant la Guerra Civil espanyola. Per això, la Jefa-
tura Provincial de Propaganda de Falange de Barcelona va
enviar una circular als camarades delegats locals, amb data 26
de març de 1942, en què adjuntava una relació dels artistes
sobre els quals no es podia fer publicitat (l’original de la circu-
lar que va arribar a Badalona i de la llista en qüestió amb els 30
noms censurats, es troba a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Bada-
lona amb altra documentació de Falange d’aquells anys).

No tots ells eren artistes. També hi ha un productor (Kenneth
MacGowan), directors (Lewis Milestone, Dudley Nichols,
Frank Tuttle) i escriptors o guionistes (Humphrey Cobb, Clif-
ford Odets, Liam O’Flaherty, Upton Sinclair). Els actors i
actrius eren Edward Arnold, James Cagney, Eddie Cantor

(també cantant), Charles Chaplin (actor, director i composi-
tor), Joan Crawford, Bing Crosby (també cantant), Constance
Cummings, Bette Davis, Rosita Diaz, Florence Eldridge, Dou-
glas Fairbanks Jr, Frances Farmer, John Garfield, Fredric
March, Burgess Meredith, Anne Miller, Paul Muni, Luise Rai-
ner, Paul Robeson (també cantant), Sylvia Sidney, Franchot
Tone i Rudy Wallee. Alguns dels noms no estan ben escrits a
la llista, però és clar de qui es tracta (en són exemples el de
l’actriu Frances Farmer, que consta com a Frances Ferner o el
del productor Kenneth MacGowan, que consta com a Kenneth
Miggowan). Alguns eren o havien estat parella (com Clifford
Odets, casat amb Luise Rainer, Douglas Fairbanks Jr i Fran-
chot Tone, casats successivament amb Joan Crawford, o el
matrimoni format per Fredric March i Florence Eldridge).
D’altra banda, molts d’aquests noms es poden vincular al grup
antinazi de Hollywood i, com ja hem apuntat, als comitès d’a-
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juda a la República espanyola que es van organitzar als Estats
Units durant la Guerra Civil. Es tractava, per tant, de profes-
sionals d’idees progressistes, alguns dels quals resultarien
molt afectats per l’anomenada cacera de bruixes, persecució
anticomunista que es va desencadenar als Estats Units a finals
dels anys quaranta i principis dels cinquanta.

La prohibició, com diuen Gubern i Font, va afectar sobretot els
seus noms; no sempre les seves pel·lícules, perquè el cinema
americà era el que comptava amb més audiència de públic
(aquesta prohibició va ocasionar anècdotes ben ridícules, com
la d’una pel·lícula de James Cagney que es va estrenar aquells
anys, als cartells publicitaris de la qual en lloc del seu nom posa-
va que era «el formidable actor» d’una pel·lícula seva d’anys
enrere. I en una altra el seu nom va ser ratllat als títols de crè-
dit). Per això, a Badalona, com en altres llocs, malgrat aquella
circular, durant la dècada dels quaranta es van estrenar films
dels artistes que hi constaven i, en algun cas fins i tot els trobem
publicitats, com passa amb Sylvia Sidney que al febrer de 1944,
abans, per tant, de la fi de la Segona Guerra Mundial, apareix
dibuixada, i amb el seu nom, en un programa de mà conservat
a l’Arxiu Josep M. Cuyàs del Museu de Badalona.

Un altre tipus de censura que es va aplicar a les pel·lícules d’a-
quells anys va ser per motius de moralitat sexual: frases amb
referència explícita al tema sexual eren canviades per altres amb
un significat ben diferent, es tallaven no tan sols escenes de sexe
sinó també petons, escots… Un exemple el tenim en El puente
de Waterloo, film del 1940 estrenat aquí el 1944, en què la pro-
tagonista es veu abocada a la prostitució, mentre que a la versió
espanyola, per manipulació del doblatge, va passar a ser una
actriu. I per aquest motiu algunes pel·lícules no es van estrenar
durant aquells anys. És el cas, per exemple, de Breve encuentro,
del 1946, que explica la coneixença casual en una estació de

tren d’un home i una dona casats, i el seu intens enamorament,
Duelo al sol, també del 1946, western amb una gran càrrega
sexual que explica l’amor apassionat dels protagonistes, o la
famosíssima Lo que el viento se llevó, del 1939, que no va arri-
bar a Badalona fins al 1952, tretze anys després d’haver estat fil-
mada, perquè l’agitada vida amorosa de la protagonista i la seva
fixació per un home casat eren considerades greument perillo-
ses per la censura de l’època.

Aquests aspectes sobre la censura cinematogràfica durant els
anys quaranta i alguns dels altres temes comentats il·lustren
prou bé els molts condicionants d’una societat que vivia una
dictadura i una difícil postguerra. Malgrat tot, gràcies a mol-
tes d’aquestes pel·lícules, la qualitat de les quals va resistir
algunes de les manipulacions esmentades, els badalonins d’a-
quella època van trobar en el cinema un entreteniment asse-
quible que els permetia, encara que només fos per unes hores,
evadir-se de la dura realitat.
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Notes

1. Aquest article s’ha redactat a partir d’un treball de recerca realitzat per
Núria Martínez i Adriana Moya, alumnes de 4t d’ESO d’Escoles Mingue-
lla, i dirigit per Núria Casals, dintre del crèdit variable «Catalunya contem-
porània: Badalona, un segle de ciutat». 

2. Vegeu CASALS CORTÈS, Núria. «La introducció del cinema a la nos-
tra ciutat» publicat a Carrer dels Arbres, núm. 11. Museu de Badalona,
maig 1980, p. 19-24.

3. En aquest mateix indret hi havia hagut la masia de Can Llagosta, ender-
rocada als anys trenta, precisament per construir-hi un cinema que s’havia d’a-
nomenar «Monumental» (Jané, Jordi. Li-Chang, el xinès de Badalona, p. 48,
nota 1). Probablement la Guerra Civil va retardar les obres i per aquest motiu
el local no es va obrir fins a l'any 1942, ja amb el nom de «Principal».

4. A Guía de Badalona. Año IV de su publicación, 1927, p. 69, apareix citat
el «Cine Moderno (Artigas)», lligat als empresaris «Sres. Closa y Volart».
Una referència al cinema Salut es pot trobar en el Registre de Permisos
d’Obres 1927-1939, de la Secció d’Obres i Urbanisme del Fons Municipal
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. Concretament el número d’or-
dre 41 de l’any 1931 és una sol·licitud per col·locar un cartell que digui
«Cine de la Salud» a l’avinguda d’Alfons XIII, prop del «Paseo de los Ála-
mos» (actual passeig de la Salut).
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EL FONS DE L’ARQUITECTE JOAN
PADRÓS FORNAGUERA DE L’AHBDN

Al desembre de 2002, Joan Antoni Padrós
Galera (1936-2003), arquitecte nascut a Badalona i de família
de la localitat, va fer donació a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Badalona (AHBDN) de la seva documentació professional.

Amb aquesta donació, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Bada-
lona, incorporava als seus fons, per primera vegada, un con-
junt documental fruit de l’activitat professional d’un arqui-
tecte (cosa que el fa interessant per la tipologia de material
que conté) alhora que d’un professional del qual hi ha força
testimonis en l’arquitectura de la ciutat.

Aquest material, actualment en procés d’inventari, ocupa
prop de 90 caixes d’arxiu (uns 9 metres lineals de documen-
tació) i és format per un conjunt d’expedients de projectes
elaborats o duts a terme per Joan Antoni, alhora que de mate-
rial complementari d’aquests, com fotografies, esbossos etc.

Joan Antoni Padrós Galera conservava, igualment, força ma-
terial documental del seu pare, Joan Padrós Fornaguera, tam-
bé arquitecte, material que ha estat ja inventariat i classificat
i és l’objecte d’aquest article.

L’arquitecte

Joan Padrós Fornaguera (Badalona 1901-1966) era fill d’una
família de constructors de la ciutat. Va estudiar als maristes
de Badalona, a l’Institut de Barcelona, i l’any 1925 obtingué

el títol d’arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.
De fet, en l’anuari de l’Associació d’Arquitectes de Catalun-
ya d’aquell any ja consta en la llista general d’arquitectes
residents a Espanya, per bé que sense la data del títol, que
encara no havia obtingut.

El seu projecte de final de carrera fou un «Casino en una
playa de moda», del qual, en el fons objecte de donació, tan
sols n’hi ha una petita mostra.

Un dels seus primers treballs, al novembre de 1925, va ser la
reforma de la Casa Empar, que es portà a terme els anys
1926-27, tot i que hi realitzà noves reformes que es projecta-
ren els anys 1928 i 1931.

Una part important del treball que dugué a terme en els temps
inicials és a la mateixa ciutat de Badalona. Així, projectà unes
cases a Canyet, encàrrec d’Antònia Ysant, a la colònia de
Sant Antoni (1925); la casa per a Pere Roselló al carrer d’En-
ric Borràs (1926); reformes o noves construccions a diverses
empreses de la ciutat –(Cotonificio de Badalona (1925 i
1927), Socorro y Cia. (1926), Costa, Florit y Cia. (1927),
Fills d’A. Aparicio (1927)–; diversos projectes de reforma de
l’entrada del local de Ferreteria «La Badalonesa», al carrer de
Mar (1927, 1933); reforma i projecte de pisos per a Josep
Deulofeu, també al carrer de Mar (1930); un projecte de
reforma de la masia de Can Mas i Oliver (o Can Ribó), a Can-
yet (1930); el projecte de xalet per a Pere Roselló a la canto-
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nada dels carrers d’Alfons XII/Colom/Sant Ignasi de Loiola
(1931); habitatges per a les urbanitzacions de nova construc-
ció (Bufalà, Bachs, Maldà, carrer de Casas i Amigó, passatge
de Fortuny (1926 a 1931); el projecte de l’actual Teatre Prin-
cipal (1930); un bloc d’habitatges per a Joan Coret (1930) a
la riera de Sant Joan –avui plaça de l’Alcalde Xifré–; i els
pisos del «Gas», a l’avinguda de Marti Pujol, cantonada amb
el carrer d’Ignasi Iglésias (1927), entre tants d’altres.

No obstant això, ja de bon inici els projectes fora de la ciutat
foren habituals. D’entre tots ells cal destacar la seva relació
professional amb la fàbrica Cros, per a la qual ja havia treba-
llat l’empresa del seu pare. Una relació que s’inicià el 1925 i
no s’aturarà fins a la seva mort: Joan Padrós fou durant força
anys arquitecte de la Cros, i arreu d’Espanya es troben edifi-
cis de magatzems, despatxos, laboratoris etc., projectats o
reformats per ell.

Un exemple significatiu d’aquesta relació professional és l’e-
difici per a oficines de la casa Cros situat al passeig de Grà-
cia de Barcelona, cantonada amb el carrer d’Aragó. L’any
1935, en cobrir-se l’immoble, l’empresa Cros li dedicà un
sopar d’homenatge. A Badalona, desaparegut el conjunt de
l’antiga fàbrica Cros, queda com a testimoni d’aquella relació
professional l’edifici projectat l’any 1952 per a laboratori
d’investigació (situat a la cantonada de l’avinguda del Mar-
quès de Mont-roig amb el carrer de Julio Galve Brusson),
anys més tard reformat per J. Antoni Padrós, J. Soler i J. Ver-
daguer, i seu actual de COINRE.

En paral·lel a aquesta relació professional, hi ha la pròpia amb
Julio Galve Brusson, gerent de Cros. Padrós i Galve mantingue-
ren una relació constant, que es perllongà en la persona de la
viuda de Julio Galve ben bé fins al 1950, i que es concretà en un
important nombre d’encàrrecs realitzats a la ciutat de Barcelona.
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També Granollers, on l’arquitecte va fer un projecte de pan-
teó per a Joan Parera (propietari d’una indústria de perfums a
Badalona) l’any 1930 i on tenia obert un despatx a principi
dels anys trenta, i Montgat (hi farà les funcions d’arquitecte
municipal a partir dels anys quaranta) són poblacions on des
dels inicis desenvolupa la seva activitat.

A principi dels anys trenta era ja un professional destacat, i l’any
1931 va estar present en l’Exposició d’Arquitectura de la Sala
Parés, organitzada per l’Associació d’Arquitectes de Catalunya
en la qual participaren vint-i-sis arquitectes. En aquell moment
inicial de la seva carrera, Joan Padrós no es va mantenir, doncs,
al marge dels corrents renovadors de l’arquitectura catalana,
cosa que també es pot observar en alguns projectes de l’època,
en què introdueix elements propers al racionalisme.

Més enllà de l’activitat professional, durant aquest primer
període, la premsa local ens ha permès de resseguir part de la
seva activitat social. Vinculat a l’excursionisme, interessat per
l’arqueologia i soci de l’entitat Círcol Catòlic, signa alguns
articles al setmanari catòlic Aubada, referits a les restes ar-
queològiques aparegudes a Can Peixau, a les masies de Bada-
lona, o a les obres de la casa Empar. També Aubada es fa ressò
d’algunes activitats organitzades pel Círcol Catòlic en les
quals participà l’arquitecte, com fou un cicle de cursos, con-
ferències i visites celebrades a la tardor de 1927, o la xerrada
que féu al gener de 1932 i que serví de clausura de l’Exposi-
ció de la Badalona retrospectiva, organitzada per l’Agrupació
Excursionista de Badalona, una xerrada de la qual també es
féu ressò el diari El Matí. Igualment, sembla que foren ell i
Ricard Martín Albero (de qui trobem força articles relacionats
amb l’arqueologia badalonina al Butlletí de l’Agrupació Ex-
cursionista de Badalona i al setmanari El Eco de Badalona),
del Centre Excursionista de Gràcia, els editors de la revista

Prisma, de la qual sortiren tres números entre els mesos d’a-
gost i octubre de 1924. Una publicació cultural amb algunes
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notes humorístiques, en català i molt ben editada, que consta-
va d’un full imprès a doble cara.

El 1934, després dels Fets d’Octubre, en un moment d’ex -
cepció pel que fa al funcionament dels consistoris, fou nome-
nat arquitecte municipal adjunt sense retribució, destinat als
serveis de Cultura i Cases barates, una relació quees devia
acabar amb la restitució dels ajuntaments després de les elec-
cions municipals de 1936.

92
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Esclatada la Guerra Civil, l’any 1936, a través del Sindicat
d’Arquitectes de Catalunya, projectà la reforma de diversos
edificis per a escoles per encàrrec del CENU (Consell de
l’Escola Nova Unificada). Alguns d’aquests projectes s’han
conservat i es troben a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, a Barcelona, al fons del Sindicat. Entre aquests
documents hi ha l’adaptació dels edificis Santana, Ribes i
Pallejà, a Montgat, l’adaptació de la finca Godó a Teià i la de
l’exconvent de franciscanes a Tiana.

Al juny de 1938 va tornar a ser nomenat arquitecte municipal
interí. Com a membre de la Junta Local de Defensa Passiva, des
d’aquest moment i fins al final de la Guerra Civil, s’ocupà,
sobretot, de les obres per a la defensa de la població, en especial
de la construcció de refugis antiaeris, així com de la valoració
dels desperfectes per raó dels bombardeigs sobre la població.

Tot i que formalment el cessaren en el càrrec per acord de la
Comissió Gestora de 29 de gener de 1939 –com tots els fun-
cionaris que havien entrat a treballar a l’Ajuntament amb pos-
terioritat al 18 de juliol de 1936–, en la sessió del Ple de 14 de
febrer de 1939, s’acordà el seu nomenament, amb caràcter inte-
rí altra vegada, com a arquitecte municipal, càrrec que exercí
fins a l’abril de 1940, en què Josep Fradera Botey, l’arquitecte
titular, recuperà la seva plaça després d’haver guanyat un
recurs al Tribunal Provincial del Contenciós Administratiu.

A partir d’aquest moment, la seva activitat professional la
desenvoluparà principalment des del seu despatx, sense deixar
d’estar vinculat a l’empresa Cros, on seguirà exercint d’arqui-
tecte fins a la seva mort, i a l’Ajuntament de Montgat, per al
qual farà les funcions d’arquitecte municipal.

Com ja havia estat en els seus inicis, una part important del seu



treball és per a clients de la ciutat de Badalona, on Joan Padrós
mantindrà el seu despatx. No obstant això, la seva vinculació
professional amb Montgat afavorirà encàrrecs de clients d’a-
questa localitat veïna, d’igual manera que les seves interven-
cions en edificis religiosos afavoriran l’encàrrec d’altres.

Pel que fa a obra duta a terme a Badalona, en la immediata
postguerra es féu càrrec (primer amb l’arquitecte Joan Amigó
i, més endavant, sol) dels projectes i la direcció de les obres
de reconstrucció de l’església de Santa Maria que, realitzades
en diverses fases, es donaren per acabades l’any 1958 amb la
benedicció de les campanes. D’igual manera redactà els pro-
jectes de reconstrucció de l’església parroquial de Canyet i de
l’església dels carmelites.

A mitjan anys cinquanta projectà i dirigí les obres de l’edifi-
ci per a escoles i residència dels germans maristes a Badalo-

na (edifici situat a la cantonada dels carrers d’Ignasi Iglésias
i de Colom) i, també d’aquests anys, és el projecte d’església,
les escoles, el dispensari, la casa rectoral, la residència i la llar
d’infants de la parròquia de la Mare de Déu de la Salut.
Aquest darrer projecte serà el que Joan Padrós presentarà
l’any 1962 per a l’obtenció del títol de doctor arquitecte.

La resta d’obres realitzades a Badalona són habitatges privats
de nova construcció o modificacions i addicions a d’altres ja
existents, intervencions en edificis industrials, i valoració i ami-
dament de terrenys. Entre aquests projectes destaquen l’edifici
per a habitatges situat a la Plana, entre els carrers de Dos de
Maig i de Colom –una promoció de la Caixa de Pensions per a
la Vellesa i d’Estalvis– de l’any 1955; l’edifici per a laboratori
de la Cros (que ja s’ha esmentat abans) i el projecte de l’any
1963 destinat a local comercial i habitatges de renda limitada,
realitzat per encàrrec dels germans Tejedor Ballart (redactat
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conjuntament amb el seu fill Joan Antoni). Inicialment també va
participar en el projecte de construcció, promogut per la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, d’un grup d’habitatges
en l’illa de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Mercader, un projecte
que finalment executarà l’equip format per Joan Antoni Padrós,
Margarita Brender i F. J. Barba Corsini.

El fons d’arxiu

Pel que fa al fons documental de Joan Padrós que es conserva
a l’AHBDN, és format per 207 expedients d’obra/projectes,
datats entre 1925 i 1966 (que abasten el total del seu període
professional), que ocupen una mica més d’un metre lineal. En
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la seva majoria es tracta d’una còpia dels plànols definitius dels
projectes tot i que no hi manquen alguns esborranys, dibuixos
de detall o estudis d’ambientació. A més d’aquests expedients,
hi ha també diversos dibuixos del període universitari, alguna
fotografia que acompanyava els expedients d’obra, el projecte
presentat per a l’obtenció del títol de doctor i una relació meca-

nografiada del conjunt de projectes elaborats per Joan Padrós
–molts dels quals tenen anotada la data, fet que permet una
visió global i una anàlisi de la seva obra professional.

Un inventari-catàleg de tot el material és l’eina de descrip-
ció que permet conèixer el contingut documental. Aquest
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inventari-catàleg es troba dividit en quatre apartats:

l Expedients d’obra
l Relació de dibuixos i projectes de la carrera
l Fotografies
lAltre material

El catàleg dels expedients d’obra, que s’han ordenat de mane-
ra cronològica, s’ha fet a partir d ’una fitxa que recull dos
nivells d’informació. D’una banda, el que fa referència al pro-
jecte en concret, és a dir, el que informa del titular del projecte
o el promotor, de l’obra de què es tracta, de la població on
s’ubica, la data de l’expedient donada pel mateix arquitecte i
el número d’expedient de l’obra donat igualment per ell.
Alguns expedients es completen amb la informació de les
dates dels documents que hom hi troba (que generalment
abracen més anys que la data donada per l’arquitecte) i un
apartat de notes on s’han relacionat expedients o s’ha docu-
mentat l’existència de fotografies.

L’altre nivell és el que recull les dades de la seva ubicació en
l’arxiu, és a dir la informació que permet la seva recuperació
per a la consulta.

Un índex al final d’aquest catàleg, ordenat alfabèticament pel
cognom de la persona o el nom de l’organisme que va enca-
rregar l’obra permet que els identifiquem ràpidament.

Finalment, la resta d’apartats conté una relació dels materials
que es conserven.

Per bé que el material ingressat a l’arxiu no és, ni de lluny, la
totalitat de l’obra que Joan Padrós Fornaguera va executar (la
relació mecanografiada que conté el total de projectes d’obra

redactats és de més de 2.000, i només se n’han conservat
207), té la virtut que abasta la totalitat del seu període profes-
sional de manera que permet, a qui hi estigui interessat i vul-
gui dedicar-hi un estudi, conèixer la manera de ser, fer i resol-
dre d’un arquitecte situat al bell mig del segle passat.

Des de l’AHBDN hem posat ordre al conjunt documental i
hem elaborat aquells instruments de descripció necessaris per
permetre el coneixement i l’accés a aquest material.

Resta expressar l’agraïment a Joan Antoni Padrós i la seva
família per haver fet donació del material a l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Badalona, i a Roser i Carme Padrós, que
m’han atès i, a més de deixar-me fotografies i material per a
aquest article, m’han aproximat a la persona del seu pare.

96


