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EDITORIAL

E

l 2005 hem commemorat el 50è aniversari del descobriment de les termes romanes i
de la fundació del Museu. Per aquest motiu el Carrer dels Arbres que teniu a les mans està dedicat a la història de la institució i de les seccions i entitats que hi han estat o hi estan vinculades.
Tot el programa del 2005 ha estat marcat pel 50è aniversari. En primer lloc, destaca la
Magna Celebratio, que ha englobat, a banda de les Jornades de Portes Obertes, les I Jornades
de Cuina Romana i la I Desfilada de Soldats Romans. Del 20 al 22 de maig, quatre restaurants
de la ciutat van oferir plats exquisits seguint les receptes de l'autor llatí Apici, i el diumenge 22,
més de tres-cents estaferms, armats i manaies, acompanyats d'una biga (carro romà tirat per dos
cavalls), van desfilar pels carrers de Badalona. En paral·lel, apareixia un petit llibre sobre cuina
romana i augmentava l'oferta de la "botiga" del Museu amb diferents reproduccions de peces
ceràmiques del nostre fons.
Aquesta gran festa romana ha estat l'activitat principal de l'any, per la seva envergadura,
pel gran èxit obtingut i perquè ha nascut amb vocació de continuïtat, ja que la voluntat del
Museu és organitzar-la periòdicament.
Altres activitats que s'han realitzat estrictament lligades al cinquantenari han estat la presentació del programa —amb l'assistència de la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Caterina Mieras, que en aquell acte féu palès el compromís d'ajudar a impulsar la musealització de Baetulo—; l'acte amb els membres dels patronats o consells rectors que ha tingut
el Museu al llarg dels anys; el Concert del Cinquantenari per als Amics del Museu, als quals
també hem ofert Visites Exclusives a les termes a càrrec de personatges destacats, vinculats a
Badalona; i les trobades al Decumanus de Baetulo amb les seccions i entitats que han tingut o
tenen la seva seu al nostre edifici.
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Ha estat també al Decumanus de Baetulo on hem organitzat les Nits d'Estiu, Gustatio i Cine
de romans, amb un format nou que esperem repetir. Hi hem projectat, en vuit sessions, quatre
pel·lícules comentades i acompanyades per degustacions de receptes d'Apici, regades amb un bon
vi.
Les exposicions s'han traslladat a la segona planta, mentre la sala del cinquè pis s'ha destinat
a oficines després d'acollir, al febrer, la mostra Eros. L'erotisme en l'art. A falta d'espai per rememorar-les totes, direm que les més concorregudes han estat 75 anys del Club Joventut Badalona,
75 anys d'emocions; Aquell Any 1955, feta amb fotografies aportades per persones de la ciutat, i
Gerard Sala. Els ulls del mar. A més, entorn d'aquestes exposicions, s'han fet diverses activitats
que han contribuït a enriquir-les i a mantenir-les vives.
També hem utilitzat la planta baixa per a exposicions de petit format, amb un programa igualment marcat pels aniversaris: als 50 anys del Museu, s'han sumat els 25 de l'Arxiu Històric i el
centenari del naixement de Josep M. Cuyàs.
El treball quotidià ha seguit amb bona marxa. Han entrat nous fons, alguns en relació a les
activitats de l'any, com l'arxiu del Club Joventut Badalona o les partitures de Badalona Sardanista, a més de les fotografies copiades arran de l'exposició Aquell Any 1955. També hem iniciat una
col·laboració amb l'editorial Efadós per a la realització del llibre L'Abans. Badalona, gràcies a la
qual l'Arxiu d'Imatges del Museu s'enriquirà notablement.
L'arqueologia ens han proporcionat importants troballes, com la redescoberta de la muralla
de la ciutat romana, apareguda als anys trenta en el jardí davant el solar on ara es construeixen les
noves oficines municipals. També s'han fet tasques de restauració i s'han continuat les excavacions
al Decumanus de Baetulo. I hem acabat l'any iniciant una profunda renovació de l'exposició de les
termes romanes, amb una retolació diferent i amb una efectista ambientació de llum i so que es
presentarà l'abril vinent.
Finalment, hem d'assenyalar que el 2005 hem tingut un pressupost més elevat pel fet de
sumar patrocinis i subvencions que han contribuït a fer realitat el programa del cinquantenari.
També hem tingut l'ajut inestimable de l'entitat Voluntaris Badalona, sense la qual no haguéssim
pogut portar a terme, amb la deguda correcció, tantes activitats com s'han realitzat. I hem comptat, cal remarcar-ho, amb el suport de la ciutadania que, amb les paraules de felicitació i ànim que
ens ha dedicat, ens ha fet el millor regal d'aniversari.
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EL GRUP DE BELLES ARTS
J. B. ANTOJA, JOSEP RODRÍGUEZ i GLÒRIA BLAYA

A

la Badalona del 1949 no existia entre els
artistes plàstics de la ciutat cap connexió. Cal esmentar, però,
que l'Ajuntament ja agrupava anyalment des del 1942 la
majoria dels artistes a l'exposició que tenia lloc a l'antic local
de l'Escola d'Arts i Oficis per la Festa Major del 15 d'agost.
Cal mencionar que l'impulsor més significatiu d'aquest certamen fou Antoni Ros i Güell.

pació, però de seguida que van sorgir veus que s'havia format
un grup a Badalona molts pintors s'hi van anar afegint , cosa
que va demostrar que en aquell moment hi ha havia una gran
inquietud cultural i artística a la ciutat de Badalona.

Aquesta exposició va fer que els pintors de Badalona es coneguessin i poguessin intercanviar criteris sobre art i s'adonaren
que els calia alguna cosa més, ja que ells tenien moltes ganes
de comunicar-se i intercanviar criteris. Va ser per aquesta
necessitat que es va crear el GRUP DE BELLES ARTS.
Així doncs, veiem com en aquell moment no existia cap altra
activitat artística local. Aquesta exposició va fer moure l'interès d'uns quants pintors locals: Ramon Segura, Jacques
Steiger, Camil Guitart, Antoni Lloret, Jaume Ballester, Víctor
Cuixart i Josep Bernal, que es trobaven i passaven llargues
estones xerrant de pintura. Aquestes trobades acostumaven a
ser al carrer del Lleó, cantonada amb la carretera, i cada cop
es convertiren en més habituals, i veient que podien interessar a més artistes de la ciutat i dels voltants, van decidir buscar un local on poguessin fer les tertúlies i organitzar-se com
a grup de pintors. Al principi no pensaven en una gran agru-

Diversos membres del Grup de Belles Arts entre ells J. Barrenechea, C. Guitart i J. Sanchos, anys seixanta. Col·lecció: Grup de
Belles Arts.
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Va ser el 12 de novembre de 1949 quan es va constituir oficialment el Grup de Belles Arts. La primera junta es va escollir al local que va cedir l'Ajuntament a l'Escola Elemental del
Treball. El primer president del Grup va ser Josep Bernal i
Coll, pintor molt volgut dins dels àmbits artístics de Badalona, el qual va tenir el suport de la resta de membres de la primera junta i dels membres del Grup recentment fundat. Així
doncs, la primera junta va quedar establerta de la manera
següent:
President
Vicepresident
Tresorer
Secretari
Vicesecretari
Vocal 1r
Vocal 2n
Vocal 3r
Vocal 4t

Josep Bernal i Coll
Ramon Segura
Camil Guitart i Pujol
Josep Vilar
Joan Ralita
Joan Costa
David Mercadé
Antoni Lloret
Jaume Steiger

Como anteriormente se dijo en estas columnas, merced al
entusiasmo de unos cuantos amigos y bajo los auspicios del
Departamento de Cultura de nuestra ciudad, ha sido fundada nuestra organización, la cual pretende llevar a cabo
la labor artística que tanto habíamos anhelado los amantes de las Bellas Artes.
Nuestros primeros esfuerzos irán encaminados a la creación de un estudio en nuestro local social, donde es propósito organizar una biblioteca cuyos volúmenes tratarán
sugestivos temas de arte, así como exposiciones individuales y colectivas, charlas y conferencias, excursiones y salidas pictóricas.

D'una manera pública es va fer una declaració d'intencions a
la Revista de Badalona (número 430 del dissabte 10 de
desembre de 1949) que deia així:
DE ARTE
Nos complacemos en publicar la siguiente alocución,
cuya inserción se nos ruega por parte de la Junta que la
suscribe:
GRUPO BADALONÉS BELLAS ARTES
En nombre de este Grupo nos es grato dedicar estas líneas
al pueblo de Badalona y expresarle con ellas nuestros
propósitos y la finalidad que el mismo persigue.
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Membres del Grup de Belles amb motiu de l'exposició organitzada
en homenatge a aquarel·lista Ceferí Oliver, al seu costat Josep
Barrenechea, maig de 1987. Col·lecció: Grup de Belles Arts.

Por los nobles fines que nos guían esperamos ser acogidos
con agrado y simpatía por todos los badaloneses y en particular por aquellos que sienten en su espíritu las vibraciones de una sensibilidad artística y pictórica.
Un saludo cordial para todos en nombre del Grupo Badalonés de Bellas Artes.
LA JUNTA
Amb aquest escrit veiem com els propòsits de la primera
junta s'han complert i continuen vigents, ja que és una agrupació completament badalonina, on els protagonistes són
socis pintors que amb el suport de l'Ajuntament i de la direcció del Museu de Badalona aconsegueixen agrupar-se i fer
exposicions col·lectives al llarg d'aquests 56 anys.

ho va fer en nom seu Marc Mayer, director general de Patrimoni. Però el 31 de maig del mateix any es va fer lliurament
al president de la Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable Jordi Pujol i Solei, de la insígnia d'or al Palau de la Generalitat, on també va ser present el conseller Villajoana. En
aquella recepció hi van ser presents el president de l'Entitat,
Joan Antoja; la directora del Museu de Badalona, Francesca
García; la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Badalona,
Caterina Mieras; el regidor de CiU i delegat del districte primer, Jordi Ballesteros, i un grup de representants del col·lectiu de pintors .

El Grup de Belles Arts està integrat al Museu de Badalona com
a Secció de Belles Arts i és cofundador d'aquesta institució.
En 56 anys s'han fet 119 exposicions col·lectives, concursos
de pintura ràpida i alguna fira de dibuix amb una mitjana de
dues exposicions per any. En els últims 25 anys la mitjana és
de quatre exposicions per any. Podem dir que no creiem que
hi hagi cap altra agrupació que hagi tingut un ritme semblant.
El 21 de gener de l'any 2000 es va celebrar al BCIN un sopar
per fer lliurament de les insígnies d'or als socis fundadors de
l'entitat i de plata als pintors que més anys porten al Grup. En
aquesta celebració també es van lliurar insígnies d'agraïment
pel suport rebut a representants de les entitats. A l'acte no hi
va poder assistir el President de la Generalitat de Catalunya i

V Concurs de Primavera, 1979. Francesc Sevillano donant un premi
a Juan Mejías. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció:
Museu de Badalona
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Durant el transcurs de l'acte es va fer esment de la història de
Badalona i de la seva singularitat. També es va explicar el naixement del Grup i la dimensió que ha arribat a tenir per a la
ciutat de Badalona en l'actualitat, tant per la seva singularitat
com a grup com per la seva importància a la ciutat en el
terreny de la cultura i, més concretament, pel seu paper destacat en la pintura badalonina.

El president va agrair les explicacions rebudes i va felicitar
els presents en nom de cada un dels membres del Grup per la
tasca a favor de la cultura catalana i també l'admiració cap a
cada un dels membres pel desig d'enriquir-se com a individus.
La trobada va ser relaxada i formal, i el president va estar
atent a totes les explicacions que se li van fer i es va interessar perla història del grup, les seves activitats principals i en
va fer una lloança per haver sobreviscut durant 50 anys.
Aquest interès per part del president de la Generalitat ha significat un reconeixement de l'existència i la importància per la
història de Badalona i, també, per la de Catalunya.

Reunió del Grup de Belles Arts amb el President de la Generalitat.
D'equerra a dreta: I. Banús; R. Blaya; J. Rodríguez; C. Vilar; F.
Bert; R. Pujals; F. Bueno; G. Blaya; J. Antoja; el President de la
Generalitat, Jordi Pujol; el Conseller, Vilajoana; la Regidora de
Cultura de Badalona, Caterina Mieras; M. Miñarro; la Directora del
Museu de Badalona; F. Garcia; J. Bacarisas; F. Martínez; J. Pubill;
J. Oliveras; I. Mas; A. Berral i el Regidor de Badalona, J. Ballesteros. Col·lecció: Grup de Belles Arts.
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EL 50è ANIVERSARI DEL MUSEU I
BADALONA SARDANISTA
MIQUEL LLEONART I CASADEVALL

E

n la festiva commemoració dels cinquanta
anys del nostre Museu de Badalona, també la nostra entitat,
Badalona Sardanista, fa seu el goig d'aquest esdeveniment
que ve a omplir el cor de tots els qui senten dintre seu la brillant trajectòria d'aquesta institució. Aquesta llar, veritable
fogar de cultura, és un motiu d'orgull per a la ciutat de Badalona, i fem vots perquè segueixi sempre endavant en la tasca
que amb tanta il·lusió i entusiasme ha anat obrint-se pas
durant ja mig segle entre els badalonins.
En aquesta joiosa commemoració, no podia faltar-hi pas la
nostra aportació verbal, el comentari elogiós de Badalona
Sardanista. La trajectòria de la nostra entitat està tan vinculada a la vida del Museu que es fa gairebé impossible poder
parlar de l'una, sense haver d'esmentar l'altra. És, doncs,
necessari mirar enrere per copsar plenament la compenetració
existent entre ambdues institucions.

Aquesta compenetració s'iniciava ja quan les parets que avui
sostenen el nostre Museu eren tan sols una il·lusió. Badalona
Sardanista fou la primera entitat que s'acollia a redós seu,
invitada pel seu primer director, el recordat Josep M. Cuyàs i
Tolosa, on en fraternal companyia amb les altres entitats i
grups hem anat treballant amb fe i entusiasme al servei de la
Sardana.
Invitat a formar part de la Comissió Assessora del 50è Aniversari del Museu, per part de la directiva, vull creure que
això ha estat degut al fet d'haver format part durant un llarg
període de temps de diferents juntes de Badalona Sardanista
i especialment a la meva tasca de difusió de les activitats de
l'entitat a través del butlletí Amistad del Museu.
Més de deu anys, varen ser els que vaig ocupar-me de la
redacció de la pàgina sardanista del butlletí, a través de les
11

seccions anomenades Món de la sardana i Tot és bo saber... i
un bon nombre d'articles sobre temes i esdeveniments relacionats amb la nostra dansa.
Avui, en commemorar-se el 50è aniversari de la fundació del
Museu, en el qual des del primer moment Badalona Sardanista es va veure integrada, voldria exposar aquí alguns dels
fets dels quals durant un temps ens vàrem fer ressò.
Són com el record d'unes vivències que van atraure la nostra
atenció durant la dècada dels setanta i que van ser també una
eina de difusió i propaganda en pro de la sardana.
Heus aquí, doncs, alguns exemples dels treballs publicats al
butlletí Amitad.

Exposició de Badalona Sardanista la Museu, 30 d'abril de 1961.
Fotògraf : A. Capella. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons:
Badalona Sardanista
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Any 1968. El dia 5 de maig i amb motiu del Dia de la Sardana tingué lloc a la Sala d'actes del nostre Museu un concert
d'homenatge al recordat Pere Bigas i Ribas, compositor i
director de la Cobla La Principal de Badalona. Fill de la nostra ciutat, on va néixer el 17 de maig de 1891 i on va morir el
15 de setembre de 1967, tots el recordarem amorosament, car
figurà sempre en primera fila quan es tractà de treballar per
l'enaltiment de la sardana. Fa ja molts anys, figurà entre els
components d'aquella Cobla Badalonina que molt avis recordaran. Després de la nostra guerra, passejà per bona part de la
geografia catalana i fora d'aquesta el nom de la nostra ciutat
amb la cobla La Principal de Badalona. La seva figura tan
popular entre nosaltres serà sempre recordada amb nostàlgia
pels badalonins.

Cobla La Principal de Badalona en una actuació a la sala d'actes del
Museu, anys seixanta. Fotògraf: E. Carrascosa. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons: Badalona Sardanista

Aquest concert homenatge, organitzat per Badalona Sardanista i patrocinat per l'Ajuntament i el Patronat del Museu, va
fer -nos sentir un escollit programa de sardanes, totes d'autors
badalonins, de les quals fou comentarista Joan Vidal i Prat,
fundador de la cobla La Principal de Badalona i de la primera emissora local EAJ 39 Ràdio Badalona.
En el decurs d'aquest acte, es féu el lliurament a la ciutat de
Badalona de l'arxiu de partitures de sardanes curosament
aplegades pel senyor Bigas al llarg de la seva vida i que Badalona Sardanista conserva al Museu, ofrena que agraïm de tot
cor als familiars de Pere Bigas.
Any 1969. A Palma de Mallorca, on residia, mor Pere Borràs
i Solé, un badaloní nascut al carrer de Sant Pau. Era un enamorat de la sardana i de tot allò que és patrimoni cultural de
la nostra terra. Impressor d'ofici, era cap de taller del diari
palmesà Baleares. Va fundar allí el Centre Català de Palma i
en la seva festa inaugural hi portà la cobla La Principal de
Badalona. Va fundar i va mantenir la cobla La Principal de
Mallorca, ciutat on sovintejaren les audicions de sardanes al
passeig Marítim, que eren molt concorregudes i molt cele brades pels turistes, que tant abunden a la ciutat. També va
iniciar a Palma un esbart de dansaires, els capdavanters del
qual eren els seus familiars. És autor de la sardana El meu
petit Gerard, dedicada al seu fill.
Any 1969. Els components de la junta de Badalona Sardanista, un dia, en una de les nostres reunions, ens lamentem
que tan sols dos carrers de la ciutat estan dedicats al món de
la sardana: Pep Ventura i, ja més recentment, Antoni Botey.
Calia que a Badalona no fos tan exigua la presència dels

noms dels nostres estimats músics. El 12 d'octubre de 1969
tenia lloc una audició de sardanes a la urbanització Morera,
amb motiu de celebrar-se l'aniversari d'una meritòria entitat
d'aquella barriada, que sol·licità la nostra col·laboració per
dur-hi a cap la ballada. I com que la plaça on s'havia de celebrar no tenia nom, Badalona Sardanista va demanar a l'Ajuntament si era possible posar el nom d'Enric Morera a aquella plaça. Des de llavors aquest és el nom d'aquella plaça.
Novembre de 1970. Amb motiu de la inauguració del Pavelló
d'Esports del Club Joventut de Badalona, Badalona Sardanista col·laborà en aquest acte amb una simpàtica demostració sardanista. Les colles sardanistes locals hi dansaren la sardana del mestre Josep M. Guillén Joventut de Badalona, que
també fou cantada per l'Orfeó Badaloní, dirigit pel mateix
autor de la sardana.

Sardana de germanor ballada a la Rambla, 25 d'abril de 1954.
Fotògraf: Cendrós. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons:
Badalona Sardanista
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L'any 1973 l'Aplec de la Sardana de Badalona, després d'uns
quants anys de no celebrar-se, gràcies a la creació d'un patronat que solucionà la part més problemàtica, és a dir, la part
econòmica, es tornà a celebrar precisament l'any que la nostra entitat commemorava els 25 anys de la seva fundació.

—Quin millor regal per a Badalona Sardanista que la represa, d'aquella cadena d'aplecs, trencada dissortadament en tantes ocasions De l'Aplec de la Sardana badaloní, podem dir,
amb veritable orgull, que fins aquest moment s'ha celebrat
ininterrompudament.

Aplec de la sardana celebrat a la Plana el setembre de 1975. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons: Ajuntament de Badalona
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Novembre de 1977. Els nostres compositors han glossat
musicalment temes bèl·lics que són veritables pàgines de la
història, com les sardanes Girona 1808, El foc de Castelló, El
setge de Girona i moltes altres .
Quant al Dia Universal de la Sardana de l'any 1975, cal fer
esment de l'estrena de la sardana Sant Jeroni de la Murtra,
del nostre conciutadà Joan Pich Santasusana, una bella composició d'aquest admirat mestre que fa sentir més a prop nostre aquest entranyable monestir de l'orde de sant Jeroni, tan
lligat a la història de Badalona.
En la Festa de l'Arbre, que amb el patrocini del nostre Ajuntament i la Diputació Provincial organitza el Centre Excursionista de Badalona, hi col·laborarà la nostra entitat com
cada any amb l'organització de les sardanes. Enguany promet
tenir un èxit més gran que l'any anterior ja que hi col·laboraran diverses entitats culturals i folklòriques, a més de retre un
homenatge a qui en fou l'ànima sempre vivent, Marià Bosch.
Ens plau convidar a la festa tots els amants de la sardana. Les
sardanes tindran lloc a l'entorn de l'ermita de Sant Onofre.
S'interpretarà la sardana del mestre Salvador Simon El turó
de les ermites, dedicada a l'amic Marià Bosch.

badaloní celebrat el dia 12 de juny, s'estrenava la sardana
Joia, del també conciutadà nostre, el mestre Ramon Salsas.
(Febrer de 1979)
Els dies 20 i 21 del passat desembre tingueren lloc diferents
actes de caràcter sardanista amb motiu del primer centenari
de la mort de Pep Ventura, efemèride que els sardanistes
badalonins volguérem que fos recordada com cal a la nostra
ciutat. Per deixar-ne constància, es va instal·lar una placa de
marbre en una de les parets de la plaça que porta el nom de
l'entranyable músic empordanès. (Febrer de 1976)
Nota: Al cap d'uns anys, la placa va desaparèixer del seu lloc.
Gràcies a la recerca duta a cap per Josep Simó i Valenciano,
actual membre de la Junta de Badalona Sardanista, i a les ges-

La futura cobla juvenil Marinada del col·legi Marista de la
nostra ciutat segueix endavant la seva formació musical. Algú
ens ha dit que ja els surt ja força bé la coneguda sardana del
mestre Vicenç Bou Record de Calella. (Maig de 1980)
El dia 20 de juny de 1928, diada de l'Aplec de la Sardana de
Badalona, es va estrenar la sardana Saltironant, del mestre
Antoni Botey. L'any següent, i també en la festa de l'Aplec

Concert de la Cobla Marinada dirigida pel mestre Joan Pich Santasusana en un dels actes de la proclamació de Badalona Ciutat Pubilla de la Sardana, 15 d'abril de 1988. Fotògraf: Genís Vera. Museu
de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons: Ajuntament de Badalona
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tions fetes per ell, avui podem veure de nou aquella placa en
un dels jardins de la plaça que porta el nom d'aquest gran
músic empordanès enamorat de la sardana.
Vistos aquests petits exemples de la nostra presència al butlletí Amistad, podem dir també que la missió de Badalona
Sardanista, avui encara, és continuar treballant amb entusiasme per tal de fer sentir la veu de la nostra bella dansa a
Badalona. Una ciutat, la nostra, posseïdora d'un brillant
historial que la feia mereixedora de ser nomenada Ciutat
Pubilla de la Sardana.
I ens és grat dir també que quan el nostre Museu commemora el seu 50è aniversari se celebra també el centenari de
la presència de la sardana a la nostra ciutat, ja que és pels
voltants del 1905 quan la sardana arrela de ferm entre els
badalonins.
Són nombrosos els compositors conciutadans nostres que han
deixat en el pentagrama una mostra del seu treball, de la seva
inspiració musical, enduts pel seu amor a la nostra dansa.
D'ells hi ha dipositades en aquest Museu moltes de les seves
obres, que són prova de l'admiració i l'estima que han sentit
per la sardana.
Són un veritable tresor, aquells cants de Catalunya que, enlairant-se com un himne fervorós, són també un exponent de
pau i germanor que simbolitza la nostra dansa.
Avui, en el 50è aniversari del nostre Museu, refermem el nostre desig de posar tot el nostre esforç al servei de la sardana.
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SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL
DEL MUSEU DE BADALONA
ANTONI FONOLLÀ

T

ot just quant el Museu aixecava el seu edifici
aquell mes de maig de l'any 1955 un grup d'uns deu nois amb
una edats compreses entre els vuit i els tretze anys van crear
la Secció Infantil de la mà de Joan Bacarisas, que en aquell
moment era l'estret col·laborador de Josep M. Cuyàs, descobridor de les termes romanes i fundador del Museu de Badalona. La seva finalitat inicial i el motiu pel qual va ser creada
fou donar suport i ajuda als estudiosos del moment dins de les
seves possibilitats, col·laborant en les excavacions de camp,
en el muntatge de les exposicions temporals, com les exposicions anuals de roses, la biennal de pintura i les que organitzava el Grup de Belles Arts, i fent de guia dissabte i diumenge en les excavacions.
A mesura que el grup va anar creixent en nombre, aquestes
activitats es varen ampliar amb sortides de caire cultural, com
les fetes a l'Institut de Paleontologia de Sabadell, al Museu de
Mataró, al Museu Darder a Banyoles, al Castell de Burriac, o
a Can Sant-romà, lloc que després seria clau en la continuació del grup.

Com que els membres d'aquesta secció s'anaven fent grans, es
va crear la Secció Juvenil formada ja per nois i noies. Aquesta secció va organitzar altres activitats que van ser molt ben
acollides per les persones d'aquella època, i que van donar el
tret de sortida a les activitat pròpies de la Secció.

Grup de la Secció Infantil i Juvenil, principis dels anys seixanta. Fotògraf i col·lecció: Esteve Tortajada
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Entre aquestes activitats cal destacar el Concurs de pintura
ràpida infantil i juvenil, que va estar patrocinat per Àgata
Ros, filla de l'insigne pintor Ros i Güell, i que va perdurar
durant 17 anys. Hi van participar membres de la secció que
avui dia són pintors de gran vàlua i reconeixença, com
Miquel Reche, Antoni Gacia, Jaume Rodés o Jordi Andreu
Fresquet.
També, i sota la magnífica direcció d'Oleguer Solà, es va
crear dins de la secció el grup de teatre que va arribar a representar obres com Les llàgrimes d'Angelina, El Ferrer de Tall,
obra assajada durant nou mesos i que no es va arribar a representar, L'Amor venia en taxi, L'Amor vigila i els monòlegs El
sopar de duro, La copa de Vilapallofa i En Xauxes. Amb
motiu de la Campanya per a gent necessitada era organitzada
i patrocinada per la família Compta, la Secció va representar

Grup de teatre de la Secció Juvenil representant Les llàgrimes d'Angelina, el 18 de novembre de 1962. Fotògraf: A. Capella. Col·lecció
Esteve Tortajada
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una obra de teatre al Centre Cívic de Morera i a partir d'aquí
membres de l'entitat van fer de Reis durant les festes nadalenques i, així, es va prolongar la seva col·laboració al barri.
Una de les representacions de què més es va parlar a Badalona i en la qual van participar membres de la secció , fou La
Passió, que es representava pels volts de la Setmana Santa al
teatre del col·legi dels Salesians. La sala quedava sempre
petita i l'obra acabava amb un fort aplaudiment i alguna llàgrima del públic .
L'any 1962, de trista memòria per les inundacions produïdes
per la sortida de mare del riu Besòs, que afectaren molt al
barri de La Catalana, es va organitzar en el llavors cine Victòria un festival benèfic per tal de recaptar diners per als damnificats, el qual va comptar amb la participació del Duo Dinámico. L'èxit va ser total ja que es va aconseguir omplir de

Grup de teatre de la Secció Juvenil representant a principis dels
anys seixanta La mor venia amb taxi. Fotògraf: J. García Martínez.
Col·lecció: Esteve Tortajada

gom a gom la sala. D'altra banda, com que Correus estava
col·lapsat per la gran quantitat de telegrames que s'havien de
fer arribar a les zones afectades, vam ajudar a repartir-los
amb les nostres bicicletes.
La Secció va aconseguir que arribés a Badalona el 28 d'octubre de 1962 la diligència que havia fet la línia regular de Barcelona a Igualada, i els membres de la Secció, tots vestits d'època, van fer una passejada amb la diligència per diversos
carrers de la ciutat.

la realització i venda de nadales que es feien a la Rambla,
dibuixades al moment per membres de la secció i altres
col·laboradors artistes de la ciutat aliens a la Secció. També
es va comptar amb la col·laboració desinteressada de personatges públics i de renom en aquella època, com les actrius
Maria Matilde Almendros, Mari Sampere i els actors badalonins Josep M. Alarcón, Joan Guardiola i altres.
La Secció va comptar també amb la col·laboració econòmica
dels Protectors de la Secció Juvenil.

Una altra de les activitats que van donar nom a la secció i que
es duien a terme per l'època de Nadal i Reis era la Campanya
Benèfica per a nens i nenes impossibilitats i pobres, que consistia en tota una sèrie d'actes per tal de recollir diners. Cal
destacar la subhasta de quadres donats per pintors badalonins,

Durant el primer any es va recollir la gens menyspreable
suma de 21.000 pessetes, que es van utilitzar per a la compra
de joguines als magatzems Mateos de Barcelona, que ens van
fer un 50% de descompte. Les joguines es dipositaven al
vestíbul de la casa que havia estat un molí fariner situat al

Passejada per diversos carrers de la ciutat amb l'antiga diligència de
Barcelona a Igualada, 1962. Fotògraf: A. Capella. Col·lecció: Esteve Tortajada

Membres de la Secció Juvenil la nit de Reis al barri de la Morera, a
principis dels anys seixanta. D'esquerra a dreta: Miquel Reche, Salvador Bel, Francisco Ruíz, Genaro Béjar, Esteve Tortajada i J. Rifá.
Fotògraf i col·lecció Esteve Tortajada
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carrer de la Creu, 9, més coneguda com a Ca l'Antoja, on la
nit anterior a Reis passaven les autoritats municipals encapçalades per l'alcalde i feien el recompte dels diners esmerçats i
decidien com es faria la distribució de les joguines. La distribució es feia segons una llista facilitada pels mateixos
veïns.El lliurament s'efectuava amb l'ajut desinteressat de
l'empresa i els treballadors de Mobba, que ens acompanyaven
amb els seus vehicles el mateix dia de Reis casa per casa.
La dissolució definitiva de la Secció va ser deguda a un afer
intern de forta pressió entre els seus membres i, principal ment, a un requeriment que ens havien fet des de Falange
Española, en què se'ns notificava la prohibició de fer reunions
de nois i noies junts a partir de les 9 del vespre. Tot això va
conduir a la creació de la Secció Juvenil Femenina del Museu
tot i que, internament, en els actes públics funcionàvem com
un sol grup.
Abans de la dissolució, que es va produir cap allà l'any 1973
o 1974, molts dels seus membres ja s'havien integrat en altres
departaments del Museu o bé al grup d'arqueologia del camp
de Sentromà, excavació feta a la propietat del baró d'Espo nellà i dirigida per Josep M. Padrós. Avui encara membres de
la Secció Juvenil estan integrats en el Grup d'Amics de Sentromà i alguns, com Josep Guitart, són avui figures rellevants
de l'arqueologia catalana.
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MEMBRES DE LA SECCIÓ JUVENIL
DEL MUSEU DE BADALONA
Rosa M.
Pepita
Amanda
Anna M.
Lluïsa
Ana M.
Eulàlia
Anna M.
Lídia
Nanci
Glòria
M. Teresa
M. Àngels
Rosa
M. Aasumpció
M. Antònia
.....
Joan
Joan
Josep M.
Genaro
Salvador
Albert
Antoni

Crespo
Dunes
Garcia
Garcia
García
Graupera
Graupera
Martínez
Monterde
Muriel
Pedrosa
Ribó
Rodríguez
Roqueta
Ruiz
Serra
Serra
Antoja
Bacarises
Béjar
Béjar
Bel
Cartagena
Fonollà

Josep M.
Antoni
Oriol
Josep
Enric
Josep
Jordi
Emilio
Jordi
Humbert
Germans
......
Eduard
Miquel
Enric
J.
Jaume
Esteve
Paco
Miquel
Raimon
Josep
Andreu
Esteve

Fora
Gacia
Genís
Guitart
Ibáñez
Illa
Isern
Martínez
Nicolau
Nicolau
Ortega
Padrosa
Ponsich
Reche
Ricard
Rifá
Rodés
Ruiz
Ruiz
Ruiz
Sau
Saez
Solsona
Tortajada

PETITA CRÓNICA DEL
CINECLUB STUDIO (1961-1964)1
JOSEP M. SABATER CHÉLIZ

E

ls antecedents del Cineclub cal buscar-los al
si de Dikayos, un col·lectiu d'universitaris cristians que ensenyaven desinteressadament joves sense mitjans per acudir
regularment a l'institut de batxillerat; així van bastir la possibilitat d'accedir a llocs on poguessin ser més útils a la seva
classe2.

alumnes i professors va portar a tenir una continuïtat, fins que
Llorenç Casanova —que aleshores feia de "responsable" de
Dikayos— va proposar fer la sensata reflexió de la conve niència de separar que l'activitat normal de Dikayos se
separés de la de cinefòrum i que aquesta no fos de "portes en
dins", sinó oberta a tothom.

Aquest col·lectiu estava promogut —fins on arriba la meva
memòria— per Gustavo Hidalgo3, Jordi Abel, Roser Garriga,
Teresa Giné, Merxe Illana, Enric Coderch, Miguel Castillón,
Llorenç, Paquita i Asunción Casanova, Ignasi Vidal, Francesc
Grífol i altres; més tard s'hi van integrar Josep R. Noy, Joan
Gay i el que signa aquest article, i de seguida Santi Soler,
Roser Noy, Joan M. Pich, Abel Mariné... La sèu era al pis
superior del vell edifici de Correus, el qual havia estat concedit per l'Ajuntament.

I així, algun dissabte a la nit dels primers mesos de 1961, en
una aula cedida per l'Escola de Música, va néixer el Cineclub
de Dikayos. A la primera sessió es projectà un títol que era tot
un manifest: El llustrabotes, de Vittorio de Sica (1946), una
de las primeres i més notables obres del neorealisme italià de
postguerra.

Doncs bé, dins de les activitats de formació de Dikayos, i en
la línia de no limitar-se al treball sobre les assignatures de batxillerat, un dia es va fer la projecció d'Ultimàtum a la terra,
de Robert Wise, una discreta pel·lícula de ciència-ficció, però
amb un "missatge" pacifista a to amb Dikayos. L'èxit entre

El nom Cineclub Studio no apareix fins al principi de la temporada 1961-1962, a la sessió número 11, i coincideix amb
l'establiment de la residència de les sessions al Museu Municipal, de bon començament a la cripta —únic espai disponible— i ben aviat a la sala d'actes. Cal remarcar que, en
aquells moments de raquitisme cultural i penúria organitzativa, el Museu Municipal va fer la benèfica funció de viver de
col·lectius amb objectius culturals diversos.
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Del 1961 al 1964: algunes dades
Des d'aquelles primeres sessions de 1961 fins a la suspesa
sessió del 5 d'abril de 1964 es van poder veure pel·lícules de
directors tan significatius com ara Michelangelo Antonioni,
Juan A. Bardem, Jacques Becker, Ingmar Bergman, Luís G.
Berlanga, Marcel Carné, Charles Chaplin, René Clair, Jean
Cocteu, Vittorio de Sica, Carl Theodor Dreyer, Jean Epstein,
Federico Fellini, Marco Ferreri, Alfred Hitchcock, Joris

Ivens, Elia Kazan, Fritz Lang, Mario Monicelli, Friedich W.
Murnau, Vsevolod I. Pudovkin, Carol Reed, Alain Resnais,
Roberto Rosellini, Walter Ruttman, Kaneto Shindo, Jacques
Tati, Luchino Visconti, Orson Welles, Robert Wiene, Billy
Wilder i Luigi Zampa.
Entre els títols més notables4 es poden trobar, a més de la ja
esmentada El llustrabotes: El tercer home; La llei del silenci;
Otelo; Bienvenido, Mr. Marshall; El sostre; Estació Termini;
Porta de les Lilàs; El salari de la por; Ànimes sense cons ciència; El pisito; Los Jueves, milagro; Viure en pau; El
silenci és or; Orfeo; Calabuch; La passió de Joana d'Arc;
Dones somiades; Rufufú; El general de La Rovere; Marty; La
quimera de l'or; Il Rossetto; L'evasió; Mon oncle; El quintet
de la mort; Les nits blanques; El Gabinet del Dr. Calígari;
Nosferatu, el vampir; La caiguda de la casa Usher; Dezertir
(El desertor); Metròpolis; M, el vampir de Dusseldorf; Un rei
a Nova York; La font de la donzella; La Gran Guerra...5
També es va tractar el curtmetratge/migmetratge, amb obres
tan notables com In der Nacht, (Nocturn); Gauguin, Van
Gogh; Toute la mémoire du monde; A ras de río; Ô saisons,
ô chateux; Simfonia mecànica; El globus vermell; La Seine a
rencontré Paris; Un viernes santo o Cristo fusilado. I les petites joies d'El carrer de la pau; Armes a l'espatlla; Charlot
rodamón; Charlot, emigrant i Charlot al balneari.

Cartell anunciador de la pel·lícula Mon oncle de Jacques Tati, abril
de 1963. Col·lecció: Josep M. Sabater
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I no ens hauríem d'oblidar de la sessió clandestina del mític El
cuirassat Potemkim (1925) una nit d'estiu a la terrassa de l'habitatge de l'Ignasi Vidal a Can Fabra i Coats. La projecció del film,
mut, anava acompanyada per música —potser l'Ignasi Vidal va
posar el disc de la simfonia número 10 de Shostakovic, i a mitja

pel·lícula va aparèixer el sereno i tothom es va espantar... fins
que es va aclarir que demanava abaixar el volum del so.
En total es realitzaren setanta-sis sessions de cinefòrum6 algunes dobles (dissabte i diumenge), de les quals cinquanta-quatre van ser responsabilitat exclusiva del Cineclub; vuit van
tenir el suport de Joventuts Musicals; dues van ser responsabilitat de Joventuts Musicals, amb el suport del Cineclub, i
dotze van ser sessions en sales comercials7.
Els que van voler conèixer alguna cosa més sobre el cinema
van poder seguir durant deu dies d'agost de 1963 el "I Cursillo de formación cinematográfica", en col·laboració amb
JJMM. I de la mà d'Ignasi Vidal i de Joan Gay també es van
fer algunes incursions en altres territoris culturals, com ara
una sessió dedicada a la cançó de protesta (cap a l'estiu de
1962), la representació de La pell de brau, de Salvador
Espriu, per l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, al local de
l'Orfeó, i una sessió de jazz (el 22 de febrer de 1964) 8.
El setembre de 1963 se li va concedir el premi Sant Jordi 1962
al millor Cineclub de Catalunya. El premi el lliurava Cinefòrum, de Radio Nacional d'Espanya a Barcelona, i va ser atorgat per unanimitat dels 24 membres del jurat, constituït per
crítics dels diaris, setmanaris i emissores de Barcelona.

Les persones
Ras i curt: l'ànima del Cineclub Studio, la persona més madura de tot el col·lectiu, el que tenia més recursos i connexions,
qui va governar-ho tot amb un lideratge absolutament tou i
amable va ser l'Ignasi Vidal.

Butlletí del Cineclub del 28 d'octubre de 1961 amb la programació,
on apareix anunciada la pel·lícula Estació termini. Col·lecció: Josep
M. Sabater
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Els altres van/vam fer feines complementàries, encara que
necessàries: indagar els fons filmogràfics dispersos per multitud de distribuïdores, llogar les pel·lícules i les màquines de
projecció o aconseguir-ne el préstec, preparar programes,
posar-los al correu, cobrar les entrades, recollir i de vegades
projectar el material, fer els comptes, etc. Totes aquestes tasques les feien Josep M. Sabater, Josep R. Noy, Santi Soler,
Joan M. Pich i, més tard, Roser Noy i Abel Mariné, amb ajudes esporàdiques d'altres amics, amigues, i familiars. Tots
eren gent molt jove, que estava començant els estudis universitaris i s'obria, per tant, a un món nou.

L'entorn
Des del primer moment, a partir del nucli original de Dikayos
va créixer un entorn jove i relativament culte, que va ser
durant molt de temps el públic habitual del Cineclub. Molt
ràpidament vam descobrir que no érem els únics que ens
dedicàvem al cinema a Badalona, ja que quasi paral·lelament
el grup Tertulia del Centre Excursionista de Badalona va
organitzar una projecció al cinema Aya (l'actual Teatre Zorrilla) d'una pel·lícula d'un nou possible valor de la cinematografia espanyola: Los Golfos, de Carlos Saura. El Cineclub
Studio va recomanar-hi l'assistència, i a partir d'aleshores s'inicià una col·laboració bastant notable. Però d'això ja se'n
parlarà més avall...

Minuta del sopar d'homenatge ofert per la revista Albada al Cineclub amb motiu de rebre el premi Sant Jordi el 1962. Col·lecció:
Josep M. Sabater
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Pel que fa als primers contactes amb altres nuclis d'activisme
cinèfil, els presentadors i comentaristes dels cinefòrums van
sortir, un cop esgotats els membres locals que gosaven sortir
a la palestra, del Cineclub de las Congregaciones Marianas
—vinculat als jesuïtes del Fòrum Vergés— (Pedro Mirosa,

Pedro I. Fages) o d'altres nuclis el nom dels quals revela llurs
orígens o ubicacions (José M. López Llavi, del Cineclub San
Antonio Abad; Antonio v. Kirchner, del Cineclub San Pablo);
enllaçant finalment amb Miquel Porter mois, crític de Destino i de Serra d'Or; Matías Ballester, crític de Visor, ete. Progressivament s'anaren multiplicant els entorns de cinefòrums
i s'establien el que avui denominem unes xarxes de múltiples
interrelacions: Cineclub Universitario, Cineclub Escuela de
Ingenieros, etc. I, al mateix temps, es connectava amb altres
posicions ideològiques: Antoni Amorós, del Cineclub Universitario, Enrique Ripoll Freixas, del Círculo Lumière...

proporcionar gaires ingressos més, però reforçava la voluntat de
suport a l'oferta cinematogràfica de qualitat que mantenia Joan
Salses.
Finalment, però no en darrer lloc, cal parlar de Joan Argenté
i Albada, que sempre va seguir amb atenció i calidesa les acti-

Però el més interessant va passar en l'àmbit local: l'activisme
cultural i les perspectives molt obertes d'Ignasi Vidal van afavorir de seguida la col·laboració amb el grup Tertulia, que va
emparar-se en les Joventuts Musicals i en el Centre Excursionista/Orfeó Badaloní (Jordi Monés, Enric Sió, Miquel
Mas, Carles Puigvert, Albert Ballesteros, Antonio Zabalza,
Jaume Terrades, Julià G. Flaquer, etc.). Aquesta col·laboració
va anar sent progressivament més estreta i es va refermar amb
una "entrada" massiva a La Voz de Badalona, que dirigia
Manuel Bazataquí, on es feien crítiques de cinema, de TV i
alguns articles de fons.
Una altra connexió important va ser amb l'empresari de cinema
Joan Salses —un gran cinèfil—, que era propietari del Cinema
Nou i explotava el Verbena. Això va donar la possibilitat de presentar a Badalona films poc comercials o simplement d'estrena
rigorosa, com El setè segell, Plácido, Jazz en un dia d'estiu ,
Calle Mayor, La illa nua, Les nits de Cabíria, L'eclipsi, L'any
passat a Mariembad, El rostre, Maduixes silvestres, o Una lliçó
d'amor9. Segurament el patrocini sumat de tothom 10 no devia

Cartell anunciador de la pel·lícula El rostro d'Ingman Bergman, 17
de juny de 1963. Col·lecció: Josep M. Sabater
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vitats del Cineclub: va ser ell qui va organitzar un sopar —un
pa amb tomàquet— d'homenatge amb ocasió de l'obtenció
del premi Sant Jordi 1962.

xov es produïa un certa ruptura amb l'estalinisme. En l'àmbit
espanyol, la revista Triunfo es va convertir en la lectura obligada de tot bon progressista.

Tot aquest activisme, que podia fer que en una setmana s'organitzessin diversos actes promoguts pels uns o pels altres,
suposava un gran impacte en una petita ciutat com Badalona,
impacte que va reorientar-se gradualment des de posicions
més tècniques i de purisme cinèfil cap a posicions més crítiques envers la realitat d'aleshores, més "polititzades". L'ambient general també hi ajudava: el papa Joan XXIII havia
convocat el Concili Vaticà II, que havia aixecat moltes esperances; als EUA John F. Kennedy lluitava pels drets civils
dels negres i, fins i tot, a la Unió Soviètica de Nikita Khrus-

En tot moment s'ha d'agrair l'actitud del Museu Municipal,
que va ser força respectuosa, sense censures ni gaire restriccions. Que jo recordi, l'única exigència que va fer —fins i tot
suposava un cert reconeixement de la tasca del Cineclub— va
ser que, a més de les sessions de dissabte al vespre, se'n fessin el diumenge a la tarda, amb un horari congruent al dels
molts amics del Museu.

Evolució ideològica
Aquesta no intervencionisme del Museu és destacable, ja que
en el fons s'estava produint una gran evolució del grup motor
del Cineclub, paral·lela a una evolució social de gran abast,
que —aparentment limitada al món cultural— obriria les portes a un progressisme social i polític antifranquista i prepararia el clima per a la transició dels anys setanta.

Cartell anunciador del cicle El cinema enfront la guerra, celebrat
entre febrer i abril de 1964. Col·lecció: Josep M. Sabater
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També estaven canviant els referents. Ja s'ha esmentat Triunfo.
S'havia descobert el laïcisme, el materialisme, el marxisme, i en
petit comitè s'organitzaven seminaris sobre economia i sociologia, es discutia sobre capitalisme i socialisme, es llegia Escucha, Yanki11, Simone de Beauvoir o els llibres del Ruedo Ibérico, se sentien les gravacions originals de les Declaraciones de
La Habana, etc. Finalment, la radicalització d'alguns els va portar a la militància clandestina o a la proximitat a grups de l'oposició: el PSUC, en el cas del grup de Joventuts Musicals, i el
FSF, en el cas del Cineclub Studio12. Però això ja seria una altra
història, i cal reprendre el fil de la crònica que aquí ens ocupa.

Tota aquesta mena d'eclosió ideològica va provocar alguna
bullofa, i a la premsa escrita van aparèixer alguns articles d'alarma o disconformitat, des del més suau d'Almarlo, pseudònim d'Alfredo Martín López, fins al molt agressiu de Ginés
de Tera13. No fou gran cosa, però això va ser l'anunci del que
passaria un temps després.

A l'abril de 1964, l'alcalde Felipe Antoja, aleshores en plena
carrera ascendent (acabava de ser nomenat diputat provincial)
i potser per celebrar l'aniversari dels "XXV años de paz", va
decidir tancar governativament el Cineclub Studio, cosa ben
fàcil, d'altra banda, atesa la seva total precarietat legal.
Alguns ho van interpretar en clau de reacció a la celebració
del cicle "El cinema enfront la guerra", que s'estava fent en
aquell moment, o potser això era la gota que desbordà el vas,
però en realitat va ser la primera manifestació d'una operació
més àmplia: en poc temps es va tancar també la delegació de
Joventuts Musicals i La Voz de Badalona va sofrir pressions
per tal de prescindir dels col·laboradors vinculats a un o altre
grup.
I així es va interrompre un episodi ben animat de la vida cultural badalonina.

Després
El 14 de gener de 1966 Ignasi Vidal va enviar una carta anunciant la propera reobertura del Cineclub Studio 66 per al mes
següent, de nou al Museu Municipal, després de remoure tots
els obstacles que se'ls havien interposat en el camí, podien
dir, joiosament, que eren ja una entitat reconeguda.
Una de les primeres pel·lícules de la segona etapa va ser
Rocco i els seus germans, una obra de Luchino Visconti vinculada a la seva etapa de cinema social. La història continuava...
Notícia publicada a La Voz de Badalona el 3 d'abril de 1964 sobre
el tancament governatiu del Cineclub Studio. Col·lecció: Josep M.
Sabater

Però d'aquesta nova etapa, com de les renaixences següents
del Cineclub, haurà de ser un altre qui n'escrigui la crònica.
27

Notes:
1 Emmarcat dins del 50 aniversari del Museu Municipal, s'escau fer una
breu crònica d'una de les activitats culturals que s'hi van acollir durant els
60s, el Cineclub Studio. Cal advertir que només es parlarà de la primera
etapa del Cineclub i gairebé res més. D'altres podran completar aquest
dibuix incomplet, i també segurament afegir-hi matisos.
2 Aquest mot no estava, en aquells moments, dins del discurs habitual, tot
i que es començaven a estendre conceptes com els que eren portaveus les
revistes El Ciervo i Índice, llibres sobre el compromís social cristià com els
d'Emmanuel Mounier, o experiències com els dels sacerdots obrers.
3 En tot l'article es mantindrà els noms de persones i entitats tal com s'utilitzaven: normalment en castellà, alguna vegada en català. Sembla obligat
per no emmascarar com eren aquells temps.
4 Inicialment es va utilitzar el format 16 mm, amb un ventall limitat de possibilitats, però més endavant es va poder llogar una màquina i pel·lícules en
35 mm, amb la qual cosa es va ampliar notablement el panorama. També
es va fer arqueologia amb films de 9,5 mm, rescatant alguns fragments interessants d'obres mudes.
5 El criteri utilitzat per al nom de les pel·lícules ha estat el següent: en
català quan es tracta de produccions estrangeres doblades (al castellà) i en
el nom original quan no ho estaven o aquest es va respectar; s'ha mantingut el castellà per als films espanyols. La llista de films, com la de directors, és seleccionada segons el gust personal del qui això escriu.
6 És difícil de dir amb seguretat el nombre de sessions, doncs la numeració
sempre va ser una mica caòtica, cosa lògica en una organització laxa com
el Cineclub. Els meus comptes en donen 76, inclouent-hi alguns passes de
pel·lícules a sales comercials, sense presentació ni col·loqui, i l'última sessió suspesa. Però la numeració del Cineclub arriba a la 88 (amb sessions
que no tenen número i d'altres que en tenen dos, en repetir-se en dos dies);
tanmateix en la nota de comiat es parla de 85...
7 Una al cinema Aya, i les restants al cinema Verbena.
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8 Tinc dificultats per a situar l'obra teatral Els incendiaris,de Max Fritz;
podria ser d'aquesta etapa o potser ja de 1966...
9 I encara l'empresari afegia alguns curtmetratges del seu gust: "El somni
dels cavall salvatges", "Pintura negra de Goya" o "Crin blanca".
10 Les sessions podien estar patrocinades —a més del Cineclub Studio—
per Cineclub Tertulia del CEB, La Voz de Badalona, JJMM i en algun cas,
Orquesta de Cámara i Revista de Badalona.
11 C. Wright Mills, FCE, Mèxic, 1961.
12 Força Socialista Federal, petit grup que va ser paradigmàtic d'un procés
de radicalització que, partint d'un moviment cristià i nacionalista encapçalat per en Jordi Pujol, va acabar disgregant-se en grupúsculs esquerranistes,
fins i tot amb alguna connexió en la lluita armada.
13"¡Basta, señores!", Revista de Badalona, 21/03/1964.

ELS PESSEBRES A BADALONA
J. LLUÍS GARCÍA SURRALLÉS

E

ls orígens del pessebrisme són diversos. D'una
banda, les escultures i pintures que engalanaven les façanes i
voltes dels temples amb la intenció d'adoctrinar els fidels
analfabets que ni tan sols entenien el llatí. De l'altra trobem un
seguit de representacions teatrals que s'organitzaven en les
grans festivitats. Però els escàndols que es van formar a causa
d'aquests actes, considerats irreverents pels mandataris de
l'Església Catòlica, varen fer que el papa Innocenci III
prohibís, al segle XIII, aquestes representacions teatrals, ja
que moltes s'havien convertit en farses burlesques. Va ser
aleshores quan l'any 1223 el papa Innocenci III donà permís
a sant Francesc d'Assís per celebrar de manera molt original
la missa de Nadal davant d'una cova del bosc de Greccio proper a Roma. En aquella cova, sant Francesc hi va situar un
autèntic pessebre ple de palla amb un bou i una mula. En
aquella extraordinària nit de Nadal, sant Francesc va intentar
representar en viu el naixement de Jesús.
Els camperols de la rodalia hi van acudir amb torxes enceses,
i van quedar molt commoguts per l'atmosfera de l'acte. Més
que un pessebre, va ser una escenografia per fer més real el
sacrifici de la missa, i la bona acollida va fer que l'orde fran-

ciscà adoptés per al culte aquests tipus de representació pietosa. Unes dècades més tard, aquest tipus de celebracions religioses es van introduir a Espanya. El pessebre deriva del
drama sagrat, ja que com diu Joan Amades "el pessebre és el
drama fet paisatge i fet figures […]".
El drama sagrat, en els seus inicis, era interpretat a l'església
per fidels cristians, al començament només en forma cantada,
amb una clara funció didàctica. Més tard s'hi van introduir
personatges que actuaven separats del cor. Després part d'aquells personatges van ser substituïts per figures que els
representaven. Finalment, fou eliminada del tot la intervenció
humana en les representacions dins l'església, i els misteris
van esdevenir pessebres en prendre una forma plàstica.
A l'edat mitjana els grans difusors del pessebre van ser els
ordes religiosos, que li van donar més plasticitat i realisme. Al
segle XII els benedictins i els cistercencs van tenir un paper
molt important en iniciar el culte al pessebre dins els ordes
monàstics. Igualment han tingut un paper divulgador molt
destacat els teatins i els jesuïtes, gràcies a l'impuls dels quals
el pessebre ha arribat als nostres dies.
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Amb el gòtic el drama sagrat arriba a la seva esplendor. El
misteri més important celebrat a dins del temple era el del
naixement de Jesús. Aquest culte arribà a casa nostra al segle
XIV des de la ciutat d'Avinyó, a causa de les bones relacions
que es mantenien a Catalunya amb la Provença i la simpatia
de què gaudien aquí els franciscans. Precisament una de les
mostres de pessebre més antigues a Catalunya era el naixe ment de plata daurada que es col·locava a l'altar major de la
catedral de Barcelona i que data d'aquest mateix segle.
Sembla que el primer pessebre complet, és a dir, amb la iconografia sencera tal com la coneixem avui dia, va aparèixer
per primera vegada al segle XVI a Sevilla.

Al llarg del Renaixement el drama sagrat va sortint de l'interior del temple, impulsat per la Contrareforma, i passa a ferse a la plaça i més tard a la cort i a les cases dels nobles. El
pessebre es torna laic i perd el regust popular per adquirir
sumptuositat i opulència, per això els encarregats de fer les
figures són escultors de gran renom. Entrem així a l'etapa
aristocràtica del pessebre que, segons J. M. Garrut, és la de la
seva cristal·lització. El Renaixement va constituir un gran
impuls en la construcció de pessebres, malgrat que únicament
es feien a les esglésies i els convents.
Els reformistes protestants van atacar aquestes manifestacions
semireligioses i això va fer que es reaccionés en defensa
d'aquestes a l'època barroca, especialment entre els jesuïtes.
A l'època de la Contrareforma el pessebre experimenta un
gran auge a les terres catòliques, si bé no és fins a l'aparició
del moviment barroc que els pessebres van adoptant unes formes ben definides. Això passa especialment al regne de
Nàpols, on la tasca de l'orde franciscà i la gran quantitat de
pessebres als convents i a les esglésies faran que el costum
passi primer pels palaus i que sigui imitat posteriorment per
les cases de la noblesa i per totes les classes socials. Dins del
món mediterrani la cort de Nàpols es va convertir en el centre més important de la propagació pessebrista. Els contactes
polítics i comercials entre Nàpols i la Península Ibèrica,
sobretot a Catalunya, va difondre el pessebre encara més. El
regne hispà de Nàpols va ser el primer centre important en la
construcció de figures.

Pessebre del Col·legi dels Maristes, obra de Rafael Padrós. És
reprodueix el barri de Dalt de la Vila, en primer pla el carrer de Sant
Sebastià, 1953. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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El primer pessebre familiar documentat data del 1567 i es fa
a casa de la duquessa Amalfi Constança Piccolomini d'Ara-

gona. A finals del segle XVI ja tenim a Catalunya, segons
Joan Amades, pessebres familiars, perquè es coneix la primera figura de fang a mans d'un particular. Al segle XVII ja trobem el pessebre fora del temple. Això no vol dir que es deixi
de fer en convents i esglésies.

només per Nadal, però que constituïa un moble fix, el pessebre romàntic és anual i mai no és igual, com el de l'actualitat.
De fet, el pessebre, com a fenomen de la cultura popular, s'ha
anat adaptant als corrents artístics, a les modes i a la societat
de cada època.

Carles III, encara rei de Nàpols, va impulsar i propagar les
construccions de pessebres a les llars. El mateix rei construïa
les seves figures de pessebre i els seus súbdits visitaven les
representacions. La noblesa va seguir l'exemple del monarca
vestint les figures amb or, plata, seda i pedres precioses. A
més a més, el monarca fou qui portà els pessebres napolitans
a la Península.

A Barcelona, com a ciutat mediterrània, el costum de fer pessebres ja es troba arrelat a finals del segle XVIII. Al voltant
de la catedral barcelonina, des de l'any 1786 ja existia una fira
de pessebres. Aquesta fira era els inicis de l'actual fira de
Santa Llúcia, que avui dia continua tenint una enorme vigència, ja que és un lloc de visita obligada per als barcelonins.

Els Borbons, i sobretot el mateix Carles III, gran admirador
dels pessebres italians, assentaren el pessebre artístic, és a dir,
el fet per artistes de renom, a la Península Ibèrica. Carles III
encarregà als artistes valencians Josep Esteve i Bonet (17411802) i Josep Ginés i Marín (1768-1823) el famós Betlem del
Príncep per al seu fill Carles IV. El Barroc, segons Joan Amades, ha estat el corrent cultural més propici per a la difusió del
pessebre. Aquest període artístic enriqueix el pessebre amb
multitud de personatges i bèsties. A més, es produeix l'adaptació del pessebre al paisatge de cada lloc concret on es donava, i el paisatgisme adquireix importància. També apareix el
gust per l'exòtic, que es reflecteix en el pessebre amb figures
com les de camells i elefants.
El segle XVIII comença a concedir més importància als
temes romàntics, secundaris, anecdòtics i populars. A diferència del pessebre renaixentista i d'una part del barroc, que es
muntava dins d'una escaparata i que era exposat tot l'any o

Pessebre construït per en Condominas, àlias en Xic de la Fonda,
1952. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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A mesura que passa el temps, el pessebre es va popularitzant
cada vegada més i s'introdueix en totes les capes socials:
entrem a l'etapa popular del pessebre que Josep M. Garrut
qualifica com a democràtica. A la segona meitat del segle
XIX, el costum de fer pessebres es troba notablement estès.
Generalment els ordes religiosos segueixen fent el muntatge
d'un pessebre, moltes vegades de caixa. En l'àmbit social conviuen dos tipus de pessebre: el de les classes benestants, amb
pretensions artístiques, que encarreguen les figures a escultors importants, i el popular fet a les llars humils amb figuretes elaborades per artesans, en molts casos anònims.
L'edat d'or del pessebre correspon al període que va de finals
del segle XVIII fins a la darreria del segle XIX. Després d'haver passat alguns intervals de crisi allà on era costum fer-lo,
el pessebre es manté en l'actualitat com una de les tradicions
nadalenques més importants. Cal diferenciar el terme "pessebre" del terme "diorama".

del qual tenim constància gràfica és de l'any 1933. Aquell any
fou un any sant, i és per això que en el fons del diorama hi
havia el Vaticà. La temàtica d'aquest diorama era la del calvari. Segons el senyor Domingo Giró, en aquesta època no
existien les exposicions, sinó que els diorames eren exposats
a la mateixa casa del pessebrista. Sovint, per fer saber a la
gent que hi havia exposat un diorama, aquests penjaven una
estora al seu balcó per tal d'anunciar a la gent que en aquella
casa s'exposava un pessebre (can Graner, ca l'Ors, ca l'Oliveras, can Valls...). Aquests tipus de pessebres no eren igual que
els que s'exposen actualment. Eren pessebres d'una mida
gran, i no eren exactament diorames, ja que no s'exposaven
en caixes, sinó en una superfície plana, com ara una taula. La
majoria no eren de caire artístic, sinó que eren pròxims als
pessebres populars. Pràcticament, els únics que feien pessebres artístics eren els de la família Giró.

Entenem per diorama una mena de decoració teatral en la
qual, mitjançant telons, bambolines i figures, es fa una representació corpòria d'una escena, una situació o un fet històric
amb sensació de volum, atmosfera i profunditat. Tradicionalment s'ha vinculat el diorama al pessebre de Nadal, però en
realitat el diorama és qualsevol escenificació en la qual hi ha
una combinació plàstica i artística de diversos elements: llum,
transparències, formes escultòriques, pictòriques, telons,
bambolines i figures.
Badalona ha estat, des de sempre, una ciutat amb vocació pessebrística, però resulta difícil conèixer els inicis d'aquesta tradició que durant molts anys va ser popular. Del primer pessebre
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Inauguració del Pessebre del Museu, el Nadal de 1960. Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa

La tradició d'exposar pessebres a casa durà fins a l'inici de la
guerra i continuà un cop finalitzada. Durant la guerra aquest
tipus d'actes relacionats amb la religió estava prohibit pels
republicans. Un cop finalitzada la guerra, es va intentar recuperar la tradició pessebrística a Badalona amb una exposició
de diorames celebrada l'any 1940.
L'any 1963 es va fer una exposició de quatre diorames sota
l'arbre de la plaça de la Vila. Aquests foren construïts per Martí
Perramon, Víctor Cuixart, Josep Marot i Joaquim Bruguera.
Tots aquests actes que s'iniciaren l'any 1950 i, especialment,
aquests dos últims, que van tenir molt d'èxit, van afavorir un
optimisme en una bona part dels pessebristes que a principis
de l'any 1964 s'animaren a crear la primera associació de pessebristes de Badalona.

El pessebre monumental que es construïa cada Nadal era obra
dels amics Rafel Padrós i Joaquim Sarriera, amb la col·laboració de Carles Teixidó. Aquest es muntava a la primera classe, tot entrant al recinte escolar. L'espai de l'aula quedava
reduït a la meitat, però això no impedia continuar impartint
les classes als alumnes més petits de l'escola. Aquest va ser el
primer contacte que vaig tenir amb l'apassionant món del pessebrisme i que, des del primer moment, va resultar d'un
interès tan gran que ha esdevingut l'afició de la meva vida.
Recordo que en aquell temps, a l'hora del "recreo", en lloc de
sortir com tots els nens a jugar a pilota m'escapava cap a l'aula dels petits per anar seguint la construcció d'una rèplica del
barri antic de la ciutat que aquells mestres elaboraven amb
una destresa que per a mi resultava una mena d'encanteri.

A moltes cases de la ciutat es conserven figures de pessebre
tan antigues com la mateixa Fira de Santa Llúcia, la qual cosa
ens fa intuir l'antiguitat d'aquesta tradició. Encara recorden
alguns avis que per Santa Llúcia molts balcons lluïen crespons, cosa que indicava que en aquella casa hi havia un pessebre que podia ser visitat per familiars, amics, veïns i coneguts. Moltes d'aquelles cases obsequiaven als visitants amb vi
bo, galetes i llaminadures per a la canalla.
Cal recordar, amb certa nostàlgia, els pessebres que es van
fer, durant uns quants anys, al col·legi dels Germans Maristes
del carrer del Temple, al costat de les "excavacions", que així
s'anomenaven les obres que van fer possible retrobar els nostres orígens romans i que van donar peu al nostre Museu
Municipal.

Rafael Padrós, Carles Teixidor i Joaquim Sarriera construint el pessebre del Col·legi dels Maristes, 14 de desembre de 1952. Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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També recordo el diorama que vestia Víctor Cuixart a l'església dels Pares Carmelites, però la primera vegada que vaig

"tocar guix" (material imprescindible en l'elaboració de diorames) va ser com a ajudant de Martí Perramón en un diorama que va construir al col·legi dels Salesians, va ser aleshores quan em va començar a explicar les tècniques de la perspectiva, la construcció, la pintura, etc. L'any següent, amb
molt d'interès, els vaig continuar ajudant i vaig continuar
aprenent, mentre Víctor Cuixart i Perramon van fer un altre
pessebre a la Residència de la Vall d'Hebron, que en aquell
temps s'anomenava del "Generalísimo".
Tinc notícia que anteriorment eren molt reconeguts els pessebres de Francesc Giró, fundador d'una nissaga de pessebristes
de la qual formen part el seu fill Domingo, els seus néts Joan
i Miquel i el seu besnét Xavier, que amb les noves tecnologies està vinculat a la nostra associació. També tinc notícia
dels pessebres populars monumentals que construïen els senyors Horts i Ribó.
Per iniciativa de Martí Perramón, pel Nadal de l'any 1964,
quan l'actual Museu estava en construcció, es va dur a terme
una exposició de diorames a la tercera planta, que en aquell
moment era la més alta de l'edifici; hi van intervenir Víctor
Cuixart, Domingo Giró, Josep Marot, Joaquim Bruguera,
Adolf Casajoana i jo, com a aprenent, que m'encarregava de
pastar el guix i portar les eines als mestres. Aquesta exposició va ser la que els va animar a constituir l'associació Amics
del Pessebre de Badalona, que enguany té una antiguitat de
cinquanta anys.

Fugida a Egipte, pessebre construït per Josep Lluís García Surrallés
l'any 2002. Fotògraf i col·lecció: Josep Lluís García Surrallés
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La seu social, des del seu inici, va tenir lloc al mateix Museu,
on compartíem despatx amb l'Associació de Canaricultors i
que en aquell temps s'anomenaven "Els pajaritos".

La presidència de l'associació va ser assumida, des del primer
moment, per Martí Perramón, que amb molta grapa directiva,
a més de ser un excel·lent negociador, va aconseguir que el
consistori donés suport a la iniciativa i facilités la logística
necessària per dur a terme l'exposició de diorames i un concurs ciutadà de pessebres cada Nadal.
La mostra següent es va dur a terme, per primera vegada,
l'any 1965 al Refugi del soterrani de la plaça de la Vila, que
en aquell temps no era més que un magatzem de la brigada

Domingo Giró construint el pessebre del 2003. Fotògraf i col·lecció:
Josep Lluís García Surrallés

municipal. Moltes vegades treballàvem amb la companyia
dels ratolins, amb els quals compartíem el local. Aquest va
ser el primer cop que "El Refugi" es convertia en sala d'exposicions. L'equip es va ampliar amb gent jove. Una incorporació important va ser la de Joan Comas, que amb la seva
sensibilitat i habilitat va aconseguir que l'associació donés un
salt qualitatiu i innovador important i es comencés a conèixer
l'exponent badaloní per a la resta de Catalunya; aquestes
exposicions es van repetir durant molts anys. Però, per
diferències de criteri entre els pessebristes d'aquell moment,
especialment per les discrepàncies artístiques, es va produir
una escissió i una part del component del grup va tornar a
exposar als Maristes. Durant dos anys els altres van continuar
al Refugi, fins que en un acte de bona voluntat per les dues
parts, van tornar a fer una única exposició al "Refugi". Amb
la posada en funcionament dels ajuntaments democràtics, es
van dur a terme les obres de remodelació d'aquest soterrani
per tal de convertir-lo en el que avui coneixem com la sala
d'exposicions temporals "El Refugi". Amb motiu d'aquestes
obres van fer fora tots els pessebristes, malgrat que els diorames ja els teníem començats. Vam quedar-nos sense lloc per
exposar, al mateix temps que es van suprimir tots els despatxos del Museu per tal de centrar l'activitat d'aquest exclusivament en el tema arqueològic. Aquesta situació es va agreujar amb la mort sobtada de Martí Perramón, que era la peça
clau de l'associació. Tot plegat va fer que els Amics del Pessebre de Badalona restéssim inoperants.
Vint-i-cinc anys després, gràcies a l'empenta de Lluís Muñoz
i l'acolliment, primer, del Centre Cívic de Can Canyadó i,
després, de les monges Clarisses del monestir de la Divina
Providència, i animats per l'alcaldessa, Maite Arqué, vàrem
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poder reiniciar les exposicions el Nadal de 1998. Amb aquest
escrit la nostra alcaldessa celebrà el renaixement d'un fet cultural imprescindible per al Nadal badaloní:
"Durant vint anys hem enyorat els diorames que els nostres
pessebristes bastien a El Refugi: un art fet de tradició i sentiment. Ara, tornen a encantar-nos aquelles escenografies
entranyables sortides de les seves mans. Les persones grans
retrobem bells records, els infants i joves les admiren per primera vegada. Aquesta recuperació tradicional tan nostra ens
mostra, un cop més, que una ciutat capaç de despertar-se,
cada dia, inquieta, amb iniciativa i imaginació, és una gran
ciutat. Tots plegats ens hem de felicitar per aquest fet. Aquest
any, a Badalona, Nadal és una mica més Nadal."

Domingo Giró i Josep Marot amb el pessebre construït de l'any
2003 al Monestir de la Divina Providència. Fotògraf i col·lecció:
Josep Lluís García Surrallés
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Durant cinc anys s'ha continuat fent la Mostra al monestir de
la Divina Providència i, a poc a poc, hem tornat a assolir el
prestigi de què havíem gaudit anys enrere, de tal manera que
la Mostra de Pessebres de Badalona torna a ser una de les
exposicions de referència, no solament de Catalunya, sinó a
tot l'Estat espanyol.
El darrer Nadal del 2004, a causa d'unes obres que es duien a
terme al monestir, vam tornar a El Refugi. Tornar a casa, a El
Refugi, on havíem exposat durant tants anys, va suposar per
als pessebristes una gran alegria i al mateix temps un fil de
nostàlgia. Ara que la Mostra de Pessebres de Badalona torna
a ser al seu lloc, a casa, esperem que, durant molts anys,
Badalona gaudeixi d'una tradició tan nostra.

BREU RECORREGUT HISTÒRIC
DE LA SECCIÓ FOTOGRÀFICA
PERE SIÓ I PUIG

E

l Museu Municipal, a més de ser un centre
arqueològic on es guarden les restes romanes de l'àrea de l'antiga Baetulo, també ha estat històricament un important viver
d'activitats culturals i artístiques. Diverses seccions del
Museu (Belles Arts, Cinema amateur, Astronomia, Fotografia, Parapsicologia, Badalona Sardanista, etc.) van dur a
terme les seves activitats, durant la dècada dels anys seixanta
i setanta, allotjades en petits despatxos, sales i dependències
del mateix Museu.

La seu social es trobava en un petit despatx, ubicat a la planta tercera del Museu, on la Junta, elegida per l'assemblea de
socis, feia les seves reunions. I la sala d'actes adjacent servia
com a punt de trobada, lloc d'exposició i projecció de les
obres fotogràfiques. Per ser soci de la Secció calia ser soci
també del Museu i pagar una petita quota mensual, que servia per fer front a les despeses corrents de l'entitat. Els socis
rebien a casa un full mensual, que els informava de les activitats i els resultats dels diversos concursos i exposicions
fotogràfiques.

En aquestes ratlles intentaré recordar, de forma breu, el que
va ser i va fer, l'anomenada Secció Fotogràfica del Museu
Municipal, entitat avui desapareguda però que durant uns
quants anys va ser un punt de referència i un lloc de trobada
obligat de molts i bons fotògrafs i una escola on els badalonins aficionats a la fotografia van poder aprendre a cultivar i
millorar aquest art, anomenat fotografia.
La Secció Fotogràfica del Museu va néixer el 4 d'abril de
1965 de la mà de 87 socis fundadors amb una primera Junta
Directiva encapçalada per dos destacats fotògrafs badalonins:
Francesc Josa, com a primer president, i Carles Nyssen, com
a vicepresident. Aquest grup de badalonins, apassionats per la
fotografia, va ser, amb poques ajudes, el veritable creador i
impulsor d'aquesta Secció.

Vista de la 3a planta del Museu on hi havia la seu de la Secció
Fotogràfica. Fotògraf: A. Capella Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons : Ajuntament de Badalona
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La fotografia, en aquesta meitat dels anys seixanta, no era ni
de bon tros el que avui coneixem. Fer fotografies era una activitat minoritària, ja que poques persones podien disposar
d'una bona càmera, i els mitjans tècnics fotogràfics de l'època, a més de cars, eren encara precaris. Fer transparències en
color volia dir enviar obligatòriament el rodet a Madrid, perquè fos revelat, mitjançant un sobre especial, que es portava
a certificar a l'oficina de Correus. Al cap d'unes quantes setmanes, les imatges revelades i degudament muntades en els
suports de cartró ens eren retornades, pel mateix mitjà, en
petites capses de plàstic. Aconseguir bones imatges depenia,
per tant, només de l'habilitat i l'encert del fotògraf, ja que no
hi havia cap marge de correcció, ni cap possibilitat de manipulació posterior de la imatge. En la fotografia en blanc i
negre, els mitjans tècnics ja estaven a l'abast de la gent i ens
permetien fer i crear totalment les nostres fotografies. Imatges que en la majoria dels casos es feien a la cuina o al bany
de casa, habilitats com a laboratori improvisat, la qual cosa
deixava aquestes habitacions inutilitzades unes quantes
hores.
La Secció Fotogràfica inicia les seves activitats l'any 1965
amb la convocatòria d'un concurs social de fotografies en
blanc i negre i d'un concurs social de transparències en color
en què els socis, dividits en tres categories, presentaven les
seves obres. Aquests concursos se celebraven al voltant de les
festes de Nadal i al migdia d'un diumenge del mes de gener
arribava l'hora de la veritat. Era el moment esperat per tots els
participants en què es barrejaven diversos sentiments: l'alegria dels guanyadors, la decepció dels no premiats i, sovint,
les crítiques a la poc gratificant tasca del jurat. A la sala d'actes, plena a vessar, es feien l'exposició de les fotografies en
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blanc i negre, la projecció de les transparències en color presentades i el repartiment dels premis als guanyadors. Els trofeus eren aportats gràcies a les gestions dels membres de la
Junta i la col·laboració de diverses empreses, comerços i entitats bancàries de la ciutat (Piher, Llamas, Bomba Prat, Jumberca, Deulofeu, Selecta Vidal, Banc de Sabadell, etc.).
Setmanalment, el dijous a la nit s'acostumava a fer una tertúlia en què els socis podien intercanviar opinions, coneixe ments, dubtes, experiències i comentar les novetats fotogràfiques. La temporada es tancava amb un dinar o un sopar de
germanor que es feia poc abans de les vacances d'estiu o de
les festes de Nadal.

Secció Fotogràfica. Imatge amb alguns membres del grup a principis dels anys setanta. Fotògraf: Josep Cortinas Suñol. Museu de
Badalona. Arxiu d'Imatges

El creixement de la Secció Fotogràfica va ser ràpid i molt
important, tant pel que fa al nombre de socis inscrits i participants, com al d'activitats. En poc temps, la dedicació i l'entusiasme dels socis i de les persones que integraven la Junta
van fer possible aquest creixement (169 persones l'any 1967
i més de 250 l'any 1970). Noms com Jaume Fornaguera, president de la Secció en el període (1967-1970), Enric Surrà,
Josep Pérez de Tudela, Agustí Muñoz, Isidre Canals, etc.) són
els que van fer possible aquest primer impuls de la Secció.
Aquest creixement té encara més mèrit ja que es va fer sense
gaires ajudes. Així, el butlletí Amistat del Museu Municipal
no li va donar, en les seves pàgines, l'espai i la importància
que les activitats de la Secció Fotogràfica es mereixien i es va
limitar a recollir, de forma ocasional, alguns escrits i resultats
dels concursos.

biennal, es va celebrar coincidint amb les festes de Sant Anastasi, i en la seva primera edició va comptar amb la participació de 139 persones i un total de 569 obres presentades per
part dels millors fotògrafs amateurs del moment. L'èxit esperonà la Junta a convocar l'any 1971 el primer concurs estatal
en la modalitat de transparències en color, apartat en el qual
diversos membres de la Secció Fotogràfica van destacar i
obtenir premis importants.
L'època daurada de la Secció Fotogràfica va ser la dècada dels
anys setanta, quan aquesta va aconseguir un major impuls i
projecció, sota la presidència del metge badaloní Joaquim
Colomé (1970-1976), acompanyat de la seva Junta (Marià Juan
Valls, Juan F. Oliveras, Jaume Fornaguera, Josep Guirao, etc.).

Les activitats, inicialment reduïdes als socis, es van anar
obrint a altres persones i entitats foranes. I la ciutat de Badalona, a través de la Secció, va començar a ser coneguda i a
fer-se un nom propi dins del món de la fotografia. Alguns
socis de l'entitat participaven en concursos a altres ciutats i
van obtenir importants premis i reconeixements (Rogeli
Mateu, Àngel Albadalejo, Alfred Bomboí, etc.). Mentrestant,
la Secció rebia les obres i la participació de destacats fotò grafs d'altres agrupacions fotogràfiques, ja sigui en exposicions, projeccions o com a membres del jurat de diversos
concursos.
Dins d'aquesta línia d'obertura i projecció externa de la Secció Fotogràfica, l'any 1969 es convocà a Badalona el primer
concurs de fotografia d'àmbit estatal, en la modalitat de blanc
i negre, dotat amb importants premis en metàl·lic. El concurs,

Repartiment de premis després d'un concurs fotogràfic. A la imatge,
l'Alcalde Felip Antoja i Pere Sió que recull el premi. Fotògraf: Josep
Cortinas Suñol. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges
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Les exposicions i projeccions de fotografies en blanc i negre
i, sobretot, les de transparències en color van ser activitats
importants dins de la Secció Fotogràfica. Aquestes activitats
van ser iniciades pels mateixos socis, que presentaven les
seves obres (Carles Nyssen, Jaume Fornaguera, Rogeli
Mateu, Ricard Eguiluz, Josep Cortinas, Jaume Sacasas,
Jaume Vila, Pere Morillo, etc.), però amb el temps es van
obrir a totes aquelles persones que destacaven dins del món
fotogràfic. Les nombroses exposicions anomenades "Mestres
de la Fotografia Artística" van permetre gaudir de les obres
dels més destacats fotògrafs del moment: Ramon Vilalta i
Lluís Algué, de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, autors
més guardonats en els diversos concursos que se celebraven
arreu de Catalunya i de l'Estat espanyol (premi Negtor); Pere
Barrachina, guanyador de diversos premis internacionals i del
premi nacional de Belles Arts; Joan Iriarte, amb l'exposició de
retrats de personatges destacats (actors, escriptors...); Miquel
Galmes, professor de la casa Kodak i després president de
l'Institut d'Estudis Fotogràfics de la Diputació de Barcelona;
Jordi Gumí, autor d'un llibre sobre el romànic català, etc. I,
per damunt de tot, cal destacar la presentació a Badalona de
les obres seleccionades a la Segona Biennal de Fotografia
(Europa 75 L'Home i el Treball), patrocinada per la Caixa de
Pensions, amb 829 concursants de 33 països i més de 2.379
obres presentades en blanc i negre i color. Totes aquestes
exposicions, de gran qualitat artística, van omplir les parets
del Museu Municipal.
La Secció organitzava sovint sortides fotogràfiques a diversos
indrets singulars de Catalunya, on els socis, amb les seves
càmeres, agafaven noves imatges, compartien opinions, aprenien noves tècniques i passaven una agradable jornada
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fotogràfica. Aquestes excursions tenien després el seu reflex
en el material que es presentava en els concursos, les exposicions i en els comentaris que es feien a les tertúlies del dijous.
A finals de 1974 la Secció Fotogràfica va organitzar el Primer
Curs Bàsic de Fotografia en blanc i negre i color, obert a tothom, en el qual es van inscriure més de 100 persones. El curs,
repartit en 15 classes temàtiques que es feien el dimecres i el
divendres a la nit, va permetre a molts badalonins aprendre la
tècnica, el funcionament i les possibilitats de l'art fotogràfic.
El curs, impartit per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de la
Diputació de Barcelona, va tenir com a professors destacats
professionals de la fotografia com Jordi Gumí, Josep
Garrobé, Jordi López, Frederic Casanovas, Miquel Galmes o

Projecció de diapositives de la Secció Fotogràfica a la sala d'actes
de la 3a planta del Museu. Fotògraf: Josep Cortinas Suñol. Museu
de Badalona. Arxiu d'Imatges

Francesc Josa. A més de les classes teòriques, es feien classes
pràctiques o sortides fotogràfiques, en què els alumnes
podien experimentar i posar en pràctica els coneixements
adquirits.
Quan finalitzà la dècada dels anys setanta, la Secció Fotogràfica va anar minvant les seves activitats fins al tancament
definitiu, que va tenir lloc a inicis dels anys vuitanta. La desaparició fou deguda tant als canvis de vida i de costums
socials, com a la retirada o mort d'alguns dels seus membres
més actius, la qual cosa posa en evidència, un cop més, com
són les persones les que en definitiva impulsen o fan que una
entitat rutlli.
Fins aquí aquestes breus pinzellades històriques necessàries
per recordar i donar a conèixer la trajectòria i les activitats de
la Secció Fotogràfica del Museu Municipal. Les obres d'alguns fotògrafs de la Secció (Carles Nyssen, Josep Cortinas,
Agustí Muñoz, etc.) són les que avui conformen bona part de
l'arxiu fotogràfic històric del Museu. Aquests van ser uns
anys intensos, plens d'activitats, de records, d'anècdotes i de
moments que de ben segur recordaran tots els que els van
viure. Sempre recordaré els nervis i la tensió que vaig passar
en les llargues hores de debat del Jurat del II Concurs Estatal
de Transparències en Color i l'alegria que vaig sentir en veure'm guanyador. Però aquestes ratlles, a més de recordar amb
nostàlgia un temps passat que ja no tornarà, volen tenir un
objectiu més ambiciós: aprofitar les experiències i saber
extreure'n, si cal, conclusions de cara al futur.
Sorprèn, i no sóc capaç de trobar-hi cap mena d'explicació, el
fet que en un moment difícil, quan la fotografia era un art

minoritari, car per a les butxaques de la gent i tècnicament
precari, Badalona tingués una Secció Fotogràfica tan nombrosa i activa que, a més, tingués una seu on podia dur a
terme les seves activitats i que rebés uns petits ajuts econòmics. I va ser precisament en aquests moments difícils quan
les exposicions, les projeccions i els cursets de fotografia formaven part de la vida cultural de la ciutat.
Avui, quan la tècnica fotogràfica ens ofereix una autonomia i
unes possibilitats creatives impensables fa pocs anys (fotografia digital, ordinadors, Internet, telèfons mòbils que capten
imatges, programes informàtics per tractar millorar les imatges, etc.), quan tothom disposa d'una o diverses màquines
fotogràfiques , quan l'afició als grans viatges s'ha convertit en
un fet social habitual i gairebé obligat i, per tant, hi ha moltes
més possibilitats de fer bones fotografies, és quan Badalona
no té cap entitat pública dedicada a promoure la tècnica i el
domini d'aquest art i quan s'ha perdut també l'hàbit de fer
exposicions, cursets o activitats fotogràfiques.
I aquest buit es produeix en el moment en què més necessitat
tenim de posar-nos al dia, d'aprendre i saber assimilar les
noves tècniques, per treure el màxim rendiment dels nostres
sofisticats aparells. Avui, en plena era de la comunicació i de
la informació, quan més mitjans i més oportunitats tenim, és
curiosament quan l'art fotogràfic està més oblidat i abandonat
en l'àmbit cultural de la ciutat.
La gent capta infinitat d'imatges, però sovint ho fan sense
tenir uns mínims coneixements fotogràfics. La fotografia, a
més de servir per recordar uns moments, és també un art, en
el qual la imatge serveix per expressar infinitat de sensacions
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i sentiments. I com qualsevol art requereix un mínim i necessari aprenentatge. Necessitem aprendre a captar, compondre,
combinar els colors, tractar les imatges, en definitiva, desenvolupar i millorar la capacitat creativa i la sensibilitat que tots
portem dins.
Cal aprofitar les coses bones que va tenir la Secció Fotogràfica per adaptar-les als temps actuals i projectar-les al futur.
La fotografia no és una moda passatgera ni un caprici temporal, sinó un vertader art que existeix des de fa molts i molts
anys. La passió de l'ésser humà per captar els fets més importants, les sensacions i retenir-les en forma d'imatges existirà
sempre d'una o altra forma. Per tant, el buit fotogràfic que
avui pateix Badalona no ens pot deixar indiferents. Tant els
que compartim aquesta afecció com els que des de l'Administració municipal tenen la responsabilitat de promoure i
fomentar la cultura a la ciutat tenim l'obligació de conèixer
aquest passat i reflexionar-hi. I hem de saber posar els mitjans
per acabar aquesta situació d'autisme i de buit cultural
fotogràfic.
Badalona ha de tornar a tenir una seu, oberta i a l'abast de tothom, on la ciutadania pugui aprendre a millorar i desenvolupar els seus coneixements fotogràfics. La ciutat ha de tornar
a promoure aquest art, ha de tenir un nom propi i ha de ser un
referent dins del món de la fotografia. Aquest és avui el nostre gran repte i, alhora, la meva esperança.
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LA SECCIÓ D'ASTRONOMIA I
METEOROLOGIA
JAUME SACASAS I DOMÈNECH

L

a commemoració enguany del cinquantenari
de la inauguració del Museu de Badalona és un bon pretext
per fer esment de les activitats que s'hi han desenvolupat al
llarg de la seva història. Unes de les que van tenir més acceptació, tot i que de manera intermitent, van ser les dutes a
terme per la Secció d'Astronomia i Meteorologia —a la qual
s'afegiria durant un temps la d'Astronàutica.
Les activitats astronòmiques a Badalona no s'inicien amb les
dutes a terme a redós del Museu. El seu origen és el Grupo
Astronómico Badalonés fundat l'any 1913 per un grup d'afeccionats i destinat al desenvolupament i la divulgació de l'astronomia. Els seus principals impulsors foren Joaquim Tapias
i Narcís Arpí. De fet era una entitat filial de la Sociedad
Astronómica de Barcelona, fundada per l'astrònom Josep
Comas Solà. El Grup disposava d'un telescopi marca Vion de
108 mm de diàmetre, un instrument que pels cànons de l'època es podia considerar força potent. Després de diverses vicissituds causades per la desaparició progressiva dels seus membres per qüestions de salut o canvis de domicili va desaparèixer com a associació i es va fer càrrec de l'arxiu i instrumental Llucià Schilt, fins al 1966, any en què va morir.

Poc abans del traspàs de Schilt s'estaven fent tràmits per traslladar el telescopi al Centre Excursionista de Badalona
(CEB); al capdavant de les gestions hi havia Francesc Pera i
Jesús. Un cop aconseguit el telescopi es realitzaren diversos
actes organitzats per la Secció de Cultura del CEB, presidida
aleshores per Francesc Abel. Posteriorment, sota la presidència de l'entitat a càrrec de Francesc Pera i de la Secció de Cultura a càrrec de Joan Planas i Tort i Jaume Sacasas i Domènech al CEB es va donar més protagonisme a les activitats
astronòmiques.
Malauradament no va arrelar l'interès pel firmament, i el que
semblava una afició de molts no va deixar de ser la curiositat
d'uns pocs. De manera que, entre les dificultats econòmiques
que patia el CEB i el fet que l'astronomia no encaixava en una
entitat essencialment excursionista, cap al 1964 va deixar de
rebre el suport necessari per al seu desenvolupament, per la
qual cosa Planas i Sacasas van abandonar la Junta directiva un
cop consumit el temps reglamentari de permanència.
Per aquell temps ja estaven molt avançades les obres del
Museu Municipal i es tenia la intenció d'instal·lar-hi un obser43

vatori astronòmic i meteorològic. La idea va sorgir del seu
director, Josep M. Cuyàs i Tolosa, el qual va oferir a Planas i
Sacasas l'oportunitat de desenvolupar les seves activitats i
divulgar l'astronomia, tot i que de moment no es disposés dels
mitjans d'observació adients. Provisionalment es podria fer
servir per a les pràctiques observacionals el telescopi particular de Planas, instal·lat al seu domicili de la Morera. D'aquesta manera es van fer algunes exposicions, conferències,
sessions de cine documental i observacions fins que Planas
va traslladar la seva residència a Karlsruhe, Alemanya, i
Sacasas va marxar a complir amb el servei militar a l'Àfrica
Occidental Espanyola.

Museu, presidit per l'alcalde Felip Antoja i Vigo, la construcció d'un observatori astronòmic i meteorològic a la terrassa.
La idea va tenir molt bona acollida per part principalment
d'Antoja i va cristal·litzar en la formació d'una Secció d'Astronomia i Meteorologia; Jaume Sacasas va ser nomenat president i Fèlix Cartagena i Ramírez, recentment ingressat a l'equip del Museu, va ser nomenat vocal, el qual, atesa la seva
afició a la meteorologia, s'encarregaria d'aquesta especialitat.

Un cop llicenciat Sacasas, i estant les obres de l'edifici del
Museu molt avançades, Cuyàs va proposar al Patronat del

Això s'esdevenia l'any 1965 i va començar la tasca de trobar
el millor lloc per a la instal·lació de l'observatori. Els diri gents de la Secció van proposar la seva instal·lació al centre
de la terrassa, justament dalt d'un dels pilars resistents de l'edifici, el qual, com que estava falcat per diverses jàceres, oferiria certa resistència antivibratòria. Aquesta idea no va agra-

Exposició d'astronomia a la planta baixa del Museu, anys cinquanta. D'esquerra a dreta: Antoni Serra; Lídia Seriol; Joaquim Seriol;
Jaume Sacasas; Joan Planas. Col·lecció: Jaume Sacasas Domènech

L'Observatori Baetulo i l'estació meteorològica a la terrassa del
Museu, anys seixanta. Fotògraf: Carlos Pérez de Rozas. Museu de
Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons: Museu de Badalona
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dar a l'arquitecte del Museu, el senyor Pellach. En realitat ja
no li agradava afegir un element constructiu més al seu edifici, ja que segons el seu punt de vista restaria estètica al conjunt, però com que Antoja havia vist amb molts bons ulls la
construcció de l'observatori, hi va accedir, si bé conveniren
que s'havia d'erigir dalt de la caixa d'escala, lloc inadequat del
tot per diversos motius: primer, un forat d'escala mai no ofereix prou resistència antivibratòria i menys si té una altura de
30 metres i els tres darrers pisos estan construïts amb totxana; segon, una de les parets de la caixa d'escala és comuna
amb la del recinte de l'ascensor i, a més, la sala de màquines
està adossada a l'observatori; tercer, l'accés a l'exterior de la
cúpula seria difícil i perillós, ja que com que està en un angle
de l'edifici queda completament aïllat per dos costats a una
altura de 30 metres de terra. Així mateix, per no desentonar
amb l'aspecte exterior de l'edifici principal feren finestres
allargades des de la base de la cúpula; era obvi que tanta
entrada de llum perjudica les observacions astronòmiques.
Per tal de pal·liar l'inconvenient de les vibracions, segons càlculs de resistència duts a terme per l'enginyer industrial Francesc Teixidó i Sidera, calia suportar la base del telescopi amb
dues biguetes IPN-24 independents del forjat i col·locar-les, a
més, sobre un coixí de plom. Però a l'hora de la veritat l'encarregat de les obres va creure que amb dues IPN-16 ja n'hi
hauria prou i, a més, va saltar-se la col·locació del plom sense
avisar. Quan els responsables astronòmics ens vàrem adonar
de l'actuació dels (ir)responsables constructius, ja era tard per
refer la malifeta. L'estabilitat va resultar tan precària, que pel
sol fet de tancar de cop qualsevol porta de l'escala el telescopi acusava la vibració notablement. A més, van elevar els
murs del recinte 30 cm més del compte, de manera que el peu

del telescopi es va haver d'allargar aquesta mida per no perdre angle visual, amb la consegüent pèrdua d'estabilitat i la
dificultat d'accés als oculars.
Quant a l'aixopluc, es va partir de la base de fer-lo amb una
cúpula, que per suggeriment d'Antoja es va construir d'acer
inoxidable. El cost de la cúpula va anar a càrrec de l'Ajuntament. Després de diversos estudis sobre el sistema més
adient, es va acordar fer-la a semblança de la que cobreix el
refractor Grubb de la Universitat de Barcelona, amb el suport
inestimable de la doctora M. Assumpció Català i Roca, la
qual va donar tota mena de facilitats per prendre'n model. La
seva construcció va anar a càrrec de Tallers Gené, de Badalona.
Gràcies a les fructíferes gestions del director del Museu,
Josep M. Cuyàs, s'aconseguí que la major part de l'equip fos

Observatori Baetulo, 8 de desembre de 1989. Fotògraf i col·lecció:
Jaume Sacasas
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subvencionat per diverses empreses i particulars locals. Referent a l'equip òptic, atesa la dificultat que per aquell temps hi
havia per aconseguir telescopis, es va recórrer a buscar-ne un
d'ocasió, per la qual cosa es varen visitar Enric Calvet i Albert
Barangé, ambdós notables astrònoms aficionats residents a la
Bonanova barcelonina. Ni l'un ni l'altre no accediren a des prendre's del seu equip. En una antiga botiga d'òptica de les
Rambles barcelonines es va localitzar un refractor de 108 mm
molt ben equipat, però com que en demanaven 80.000 pessetes es va desistir de comprar-lo (anys després aquest telescopi se'l quedaria l'Agrupació Astronòmica de Sabadell). Finalment es va recórrer a Josep Costas i Gual, un altre afeccionat
de Barcelona, que disposava d'un refractor francès de principis del segle XX marca Mailhat ("Rigal" per als amics) a Sant
Celoni, que en demanava 55.000 pessetes. Tot i ser un preu

una mica elevat per les característiques de l'aparell es va arribar a un acord, ja que s'apropava la inauguració del Museu i
no es trobava res més. Aquest telesopi el va subvencionar
Josep Padrós i Giró, conegut constructor badaloní, i per això
es va rebatejar amb telescopi "Padrós".
Al mateix temps, com que Planas, en marxar a Alemanya,
havia deixat en dipòsit a Costas el seu reflector Hein ("Pallerola" per als amics) de 220 mm de diàmetre es cregué convenient adquirir-lo amb la idea de muntar un instrument doble.
Aquest altre telescopi el va costejar Jaume Domènech, per la
qual cosa es va passar a denominar "Domènech".
Quant als oculars, aquests telescopis no estaven prou ben
dotats i com que aquella època a Espanya no se'n trobaven a
la venda a causa de la restricció de les importacions de material científic i didàctic, es varen sol·licitar a Planas que els
adquirís a Alemanya i els enviés a aquí.
Per equipar l'estació meteorològica també hi col·laboraren
empreses i particulars locals. El baròmetre de mercuri va anar a
càrrec de la Bomba Prat, SA; el termohigrògraf el va pagar la
despareguda empresa de material electrònic Piher; el termòmetre de màximes i mínimes, la constructora Famadas, SA; l'anemòmetre, l'exalcalde Josep Torras i Trías, i l'escala interior
traslladable per accedir als oculars va anar a càrrec d'Amics del
Joventut. Calia batejar el conjunt de les instal·lacions astronomicometeorològiques i es convingué adoptar el nom d'Observatori Baetulo, com a record de l'origen romà de la ciutat

Telescopi que equipava l'observatori Baetulo el 1966. Fotògraf:
Carlos Pérez de Rozas. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons:
Museu de Badalona
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Un cop inaugurat oficialment el Museu, el 30 de gener de
1966, i amb la posada en marxa de la nova Secció i del seu

flamant observatori es reanudaren les activitats celestes a
Badalona, cosa que despertà una gran curiositat entre el
públic, el qual se sentia atret per les meravelles que desco-

bria. Sorgiren diverses col·laboracions, tant en l'aspecte
material com econòmic, i s'instaurà una mòdica quota mensual com a ajut per al seu manteniment.

Visita del Governador Civil Antonio Ibáñez Freire acompanyat per Jaume Sacasas; l'alcalde, Felip Antoja i Félix Cartagena amb motiu de la
inauguració del Museu el 1966. Fotògraf: A. Capella. Col·lecció: Jaume Sacasas
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De totes maneres, passat un moment inicial d'eufòria, l'as sistència als actes i les col·laboracions van anar decaient a
poc a poc, amb la qual cosa van anar espaiant-se les activitats,
encara que l'assistència fluctuava segons el tema que es tractava. Per exemple, en una conferència sobre plats voladors,
instigada per Joaquim Manzanera, a càrrec de l'ufòleg Antoni Ribera, la sala de projeccions va quedar petita, però en una
altra oferta pel director de l'Observatori Fabra, el doctor Joaquim Febrer i Carbó, sobre temes astronòmics, el nombre
total d'assistents fou de dotze, amb l'agreujant que de la junta
directiva de la Secció l'únic que hi va assistir va ser Sacasas.
Temps després, i davant del nombre de baixes dels col·laboradors, s'optà per eliminar el cobrament de quotes i deixar
d'editar la circular d'activitats i informació que s'enviava
mensualment als associats, i va quedar únicament la informació que eventualment es publicava en el butlletí Amistat, de
difusió entre els socis del Museu, i altres publicacions de la
premsa local. Cap al 1973, a causa de no poder disposar del
temps necessari per dedicar-se a la Secció, Jaume Sacasas va
dimitir del càrrec de president i el va passar a ocupar Fèlix
Cartagena.
Fèlix va seguir atenent visites a l'observatori, tant de caire
privat com escolar. El seu caràcter obert el feia la persona
idònia per a aquestes tasques, que va desenvolupar fins a l'agreujament de la seva malaltia, que li va ocasionar la mort el
1980. A partir d'aquell moment la Secció d'Astronomia i
Meteorologia passava a ser un record del passat, i més amb la
remodelació organitzativa del Museu, que suprimia les seccions i entitats ubicades al seu edifici.
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L'ESBART BADALONA
JAUME VIVES

A

la pregunta que sovint ens fèiem de què
volia dir allò que els catalans de les pedres en fem pans, vaig
començar a trobar-hi resposta quan amb els anys vaig saber
valorar prou les feines que feien un cert tipus d'entitats en
període de foscor, és a dir, durant la Dictadura, és a dir, durant
el franquisme.

pocs anys, persones encara tendres que tenien la sensació
d'haver passat per una etapa de la seva vida sense arribar a
conèixer prou l'abast de la feina feta.

Un grapat de nois i noies que en forma de centre excursionista, en forma de massa coral, en forma de colla sardanista o en
forma d'esbart dansaire (entre totes les formes possibles) i
sota la "direcció" d'uns adults aparentment no compromesos
amb cap causa, desenvolupaven una activitat "tova", que no
tenia en aparença contingut social, polític o nacional. Però vet
aquí que els petits es fan grans i es pregunten quina era la
feina que feien en aquell col·lectiu, de què servia, per exemple, difondre les danses catalanes a un públic aparentment
poc o gens interessat en tot allò.
L'Esbart Badalona del Museu de Badalona va ser un d'aquests
caus on anaven a raure persones de tota mena; de més grans
i més petits, de més saberuts i més "totxos", de més entrats en
consciència i d'altres més "tantsemenfotistes", de més buscadors d'entorn corporatiu i d'individualitats deleroses de trobar
rival per batre's. Del conjunt de tots ells en sortien, al cap de

Actuació del grup infantil de l'Esbart Badalona el 3 de novembre de
1968. Fotògraf: A. Capella. Col·lecció: Jaume Mercader
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És amb el pas dels anys (maleït calendari) que es tenia l'o portunitat d'apreciar fins on s'havia participat de la tasca
col·lectiva de mantenir i no deixar morir costums, tradicions,
folklore que ens havien estat propis i que els gestors de la
societat civil, religiosa, militar i política imperant maldaven
per amagar, enterrar, anorrear. Tot allò que feia tuf de català
calia evitar-ho o, en tot cas, dissimular-ho.
No participàrem massa temps d'aquella situació; eren pocs
anys, tot i que semblava llei de vida que fos una època molt
limitada de la nostra existència la que podíem dedicar a la
dansa. Si eres massa petit no acabaves de centrar-te en "la
cosa" i si et feies massa gran semblava que responies a altres
instints naturals que no busquen precisament la col·lectivitat
per manifestar-se. Per tant, disposàvem de poc més de mitja

Ballada de l'Esbart al Museu el 26 de gener de 1969. Fotògraf:
Barral. Col·lecció Jaume Mercader
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dotzena d'anys per passar pel món dels balls plans i els contrapassos, les corrandes i els galops, les masurques i els balls
de bastons, els balls de gitanes i les contradanses.
Vaig viure amb una certa intensitat el període del final dels
seixanta i el començament dels setanta, i he de dir que tot i
tractar-se d'un període breu va marcar-me fins al punt de tenir
avui en el cercle més reduït d'amistats (la meva pròpia dona!)
els companys de dansa de l'època; alguns fruit d'una amistat
ininterrompuda, altres retrobats en el temps, però tots identificats per allò que un dia vam fer plegats.
Aquella era, doncs, una activitat juvenil i quedava, per als que
volien continuar més enllà, els sectors més professionalitzats
de la dansa. Hi havia l'activitat pròpia de l'aprenentatge social
dels joves que pertanyen voluntàriament a una comunitat i al
mateix temps l'aprenentatge de l'activitat folklòrica. Una sèrie
d'assaigs setmanals ens instruïa sbre la manera de puntejar
amb elegància, no pas a la manera de l'Aureli Capmany, que
feia marcar el punt amb el peu del darrere, una forma seca,
brusca. No, ho fèiem amb la finor de fer lliscar suaument el
peu cap endavant i avançar tot l'eix de gravetat cap a la punta
del peu: magnífic. Que bé que ho fèiem.
Perquè, qui ho havia de dir, també en això de la dansa hi
havia tendències; les més evidents eren aquelles que "separaven" els seguidors de mantenir els atributs de naturalesa i
autenticitat d'allò que s'interpretava (allò que feia l'Esbart
Català de Dansaires de l'Orfeó Català) d'aquelles agrupacions
que tot i prenent els balls típics del folklore nacional reinterpretaven la dansa i en feien allò que en diríem una versió
coreogràfica; l'exponent de l'època d'aquest estil era l'Esbart

Verdaguer. No és que aquesta polèmica fes arribar la sang al
riu, però introduïa una certa dosi de "rivalitat": la plasticitat
de l'espectacle davant la puresa de les formes i els orígens.
Evidentment, l'Esbart Badalona va prendre una opció: les
relacions amb l'Esbart Català de Dansaires (esbart degà al
país) ens feien ser prou curosos amb les posades en escena i
vetllàvem per interpretar el més fidelment possible l'original.
Cal tenir present que la dansa popular sovint s'ha transmès
oralment i poca literatura hi ha, i n'hi havia encara menys a
l'època de què parlem. A més, calia afegir que en cas de trobar lletra escrita, els folkloristes (Amades, Rigall, Capmany,
etc.) no es posaren mai d'acord en la forma de grafiar els
moviments i els passos, de tal manera que una descripció
podia ben bé ser lliurement interpretada.

Jaume Mercader era en aquella època el mestre de dansa de
l'Esbart Badalona, un home petit ple de nervi i moviment que
ens feia fer inacabables sessions de punteig fins a assolir una
certa línia d'estil col·lectiu, ni que fos per cansament. Unes
sessions que esdevenien maratonianes tots els dissabtes a la
tarda a la quarta planta del Museu després d'haver retirat, una
a una i sota la mirada aterrida del més autèntic Joan Abril, les
vitrines que guardaven bona part de la història local (mai
vaig entendre la por del senyor Abril, en realitat mai en vam
trencar cap). L'espai de l'assaig va variar força vegades:
recordo assaigs a la terrassa del museu (un lloc poc adequat
per fer-hi activitats de joves, però he de dir que érem tots
molt bons nois i noies), recordo també haver assajat sobre els
mosaics de les termes (sacrilegi!), en un racó de la tercera
planta, quan no coincidíem amb el cinema amateur, al mateix

Ballada del grup infantil el 3 de novembre de 1968. Fotògraf: A.
Capella. Col·lecció Mercader

Ball de cintes a l'envelat el 3 de maig de 1970. Fotògraf: Genís
Vera. Col·lecció Lafarga
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miniescenari de la sala d'actes de la cinquena planta (en
aquest espai, presidit per un bust d'el Generalísimo de mida
reglamentària i oficial; allà practicàvem el bon costum de fer
córrer les cortines per davant de la cara de l'homenet: teníem
prohibit moure'l de lloc, però no ens venia de gust la seva
presència. A més, ell no puntejava amb espardenyes, ell ens
putejava amb una mirada freda i immòbil).
Recordo noms i no m'agradaria deixar-me'n cap, però sé que
serà impossible, disculpeu-me; l'Alfred Teruel, que va ser el
meu "introductor", els germans Vilaró, l'Amadeu Lafarga, la
Carme Piqueras i en "Juanito" Piqueras, la Montse Lafarga, la
Roser Roger, en Joan Brossa, els germans Fuentes, la Marta

Miñarro, els Garriga, els Grima, en Lluís Cuixart, en Carlos
Vega, en Tomàs Brugada i la Montse Brugada, la M. Antònia
Lafuente, en Ramon Pérez, en Carles Sanbernardo, la Rosa M.
Fuentes, la Quima Terrades, els germans Durà, etc..
Però no tot era "ballaruca", també hi havia el seny, l'edat, la
gestió de tot plegat, parlem dels Codina i Jané, els primers
presidents que vaig conèixer, l'Antoni Vilaró, l'Isidre Salvatella, la Roser Saisò, la M. Rosa Vallvé, el mateix Josep M.
Cuyàs era una persona sempre interessada en el que feia l'Esbart, en Josep Sala, que va ser president de l'entitat després
d'haver estat director del Museu, en Josep Utesà i un llarg
etcètera que ara mateix sóc incapaç de recordar.
L'escriptura i el record m'ha fet interessar-me de sobte pel
repertori. Què ballava l'Esbart Badalona? Tenia moltes danses
en cartera?
Intentaré no fer-me pesat, però penso que val la pena parlarne; les possibilitats eren molt grans a l'hora de confegir un
programa. Si tenim en compte les ballades fetes entre 1971 i
1982 i altra documentació trobem aquestes danses:
BALL PLA de Llavaneres
CONTRAPÀS XINXINA, que es ballava al Pallars
BALL DE NANS de Berga
BALL DE CERCOLETS de Sitges
BALL DE CASCAVELLS de Merola

Ballada a l'envelat 3 de maig de 1970. Fotògraf: Genís Vera.
Col·lecció Lafarga
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BALL DE PUNTA I TALÓ de Llavern
DANSA de Castellterçol (la dansa de les danses)

TRENCADANSA de Prats de Lluçanès

FILOSA de Banyoles

DANSES de Vilanova i la Geltrú (dues balladores per cada
ballador)

ESPUNYOLET (d'Espunyola, és clar)

BOLANGERA de Roses

BALL DE BASTONS de Vilafranca del Penedès

DANSA d'Arenys de Munt

BALL DE LES COSSES de Gósol

BALL DE SANT FERRIOL de Gurb

TIROTITAINA del Pallars

BALLET de Sant Joan de Vilatorta

ROGLE de l'Areny

BALL DE GITANES, que es balla encara a tot el Vallès

L'ENTRELLISSADA, que es balla al Rosselló

BALL DE NANS d'Olot (autèntica mostra de dansa ancestral)

BALL DEL CIRI de Castellterçol

BALL DE MINISTRES de Barcelona

BALL de NIACRES de Roses

ESPOLSADA de Premià de Dalt

BALL DE REMITGERS de Malgrat de Mar

BALL DE GITANES de l'Arboç del Penedès

BALL DE PUNTS de Tiana
BALL DE CINTES de les Preses
BALL DE LA DISFRESSADA de Corbera de Dalt
QUADRILLA de Granollers
BALL DE LA CORRANDA ALTA de Surnià
BALL DE PANDERETES de Vilafranca del Penedès
BALL DE RENTADORES ubicat a la conca alta del Llobregat
GALOP DE PANDERETES de València
MOIXIGANGA de Sitges
ESQUERRANA de Senterada
BALL CERDÀ de Conca de Tremp
CONTRAPÀS de Pineda
BALLET DE MUNTANYA de Sant Quirze de Besora

Ballada a l'envelat 3 de maig de 1970. Fotògraf: Genís Vera.
Col·lecció Lafarga
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PATATUF de Sant Climent de Llobregat
BALL DE GARLANDES de Sant Esteve Sesrovires
BALLET DEL REI de Prats del Rei
BALL DE MAJORALES d'Ulldemolins
BALL DE FAIXES de Sant Martí de Tous
BALL DE PAVORDES de Sant Joan de les Abadesses
BALL DE CAVALLETS de Sant Feliu de Pallerols
I podria continuar amb altres danses documentades (fins a
una llista de dues-centes cinquanta aproximadament), però
que no em consta que s'haguessin arribat a "muntar" per ser
ballades.
En tot cas, només volia deixar constància del repertori extens,
que, unit a un important cos de ball (en un programa de l'any
1973 hi consten 61 balladors i balladores en actiu, en un altre
del 1982 n'hi apraeixen 56), feia de l'entitat un autèntic referent a la comarca.
La dansa, el ball, instint natural de l'home i la dona, va tenir
la seva manifestació més sincera a Badalona durant anys. Ara
que estem d'aniversari (el Museu ens en fa 50!) és oportú cridar el jovent a manifestar-se en el ball; no es tracta de mantenir essències, no es tracta de fer res especial, la gràcia rau a
passar-s'ho bé i incorporar la dansa popular a la festa.
Visca la festa!
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SOLAZ Y CULTURA,
JOVENTUT, TEATRE
SANTI BELTRAN

E

l motiu de la creació de la secció jove del
Museu de Badalona va ser formar un grup de noies i nois que,
sense estar vinculats a cap entitat religiosa, intentessin viure
la vida per gaudir-la de manera senzilla.
El primer nom va ser Esplai i Cultura. De fet, era el nom que
més s'ajustava al que volíem ser, però va caldre castellanitzarlo; ho varem fer bé, i ens passàrem a dir Solaz y Cultura. I
més tard fórem la secció Joventut del Museu.
Independentment del nom, les activitats que desenvolupàrem
eren d'ús intern i extern.
Les d'ús intern consistien a:
1. Fer reunions de la colla per planificar els programes.
2. Parlar del problemes íntims de la colla.
3. Establir grups de discussió i treball per poder créixer com a
persones (de vegades venia gent aliena a nosaltres, com
sacerdots o monjos, per donar-nos una altra visió de la vida).
4. Editar una espècie de butlletí mensual que anomenàrem
"Amistat" en què anunciàvem el programa del mes vinent i
el resum de les reunions i activitats ja passades.

Les d'ús extern consistien en:
1. Excursions a peu.
2. Visites culturals arreu de Catalunya.
3. Festivals de tota mena a la sala d'actes del Museu i també
alguna representació teatral.
4. Setmanes de la Joventut.
5. Sessions de cinema amateur (aquesta activitat s'independitzà i formà una secció pròpia).
6. Cinefòrum.
7. Desfilades del vestit econòmic adreçades a les modistes per
tal que demostressin la seva capacitat de crear la indu mentària més barata, enginyosa i distingida (s'hi van veure
models molt elegants, per pocs diners, que eren veritables
obres d' art).
8. Campanya de Reis per a infants necessitats perquè tin guessin alguna joguina (hi col·laboraven particulars i
empreses amb aportacions monetàries, al mateix temps que
nosaltres organitzàvem actes diversos per tal de recaptar
diners).
9. Actes aïllats i no repetitius com per exemple una sessió de
cine africà en què subhastàrem reproduccions d' art fetes
per autors africans.
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Com que teníem el nostre butlletí, el director del Museu, ens
va demanar que féssim la revista del Museu, acceptàrem la
proposta i el nostre butlletí, "Amistat", es va transformar, amb
el mateix nom, en la revista del Museu. L'objectiu era posar-lo
en marxa i abandonar-lo quan estigués engegat. I així va ser, al
sisè número, ho deixàrem.
Les nostres activitats, tant les internes com les externes, es van
organitzar pensant que havien de ser útils per als qui voluntàriament hi participaven, i si vèiem que servien, això ens agradava i també ens obligava a fer-les cada vegada millor.

Representació del Cantar del arriero, a principis del anys vuitanta,
per l'Agrupació Lírica del Museu. Col·lecció: Santi Beltran
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La secció va anar fent fins a finals de l'any 1973, quan s'hi
s'incorporaren dos bons actors badalonins, Josep M, Fora i
Joaquima Sabater. Amb ells vam fer unes bones temporades.
Conjuntament amb el Departament de Cultural de l'Ajuntament organitzàrem el Festival Nacional de Cançons Nadalenques, d'un gran ressò.
Un bon dia el baríton badaloní Pere Paulí ens proposà representa sarsueles amb la col·laboració de cantants de Barcelona. La idea ens va agradar i val a dir que l'èxit fou rotund.
Durant quatre temporades vam representar 12 sarsueles a la
sala del nostre Museu, i també en altres escenaris de Badalona i la comarca.

Lliurament del primer premi a l'actor Jaume Vives del Quadre Escènic del Museu, 1974 Col·lecció: Jaume Vives

Col·laboràvem amb l'Ajuntament en la programació de "L'estiu a baix a Mar".
Cal tenir un record per al bon amic Xavier Dauder, que a més
de dirigir algunes obres de teatre va organitzar uns" Cicles de
Teatre Actual" que van tenir molt de ressò a la nostra ciutat.
Pel petit escenari del nostre Museu hi van actuar Els Joglars,
amb el seu primer muntatge, el showman Joan Gimeno, etc.
En el volum núm. 26 de la col·lecció "Grandes Temas" de l'editorial Salvat, dedicat als museus al món, es fa referència a
una representació de l'obra Las troyanas dins del II Cicle de
Teatre.

Representació de La ferida lluminosa, amb motiu del 10è aniversari de la inauguració del Museu, 1976. D'esquerra a dreta: Vicenç
Martínez, Santi Beltral i Josep M. Balaguer

Amb el nom de Quadre Escènic del Museu de Badalona
vàrem participar en el VI Concurs de Teatre Amateur del
Vallès i Maresme, amb l'obra El lugar donde mueren los
mamíferos, i vam obtenir els premis següents: segon premi a
la millor direcció per a Xavier Dauder, primer premi al millor
actor per a Jaume Vives i segon premi a la millor actriu per a
Pilar Pons. En aquesta representació hi actuava també l'actor
badaloní Oriol Genís (avui professional de l'art escènic), que
va col·laborar amb nosaltres en algunes funcions.
En aquesta època, el secretari de la secció, Santi Beltrán,
havia acceptat el càrrec de delegat d'Actes Culturals del diumenge a la tarda. Això li va permetre actuar tot sovint com a
presentador, actor i "cantant" i adquirir molta agilitat dalt de
l'escenari i guanyar-se la simpatia i l'afecte del públic addicte a aquests actes.

Homenatge a Santi Beltran el 13 de juny de 1992. Fotògraf: Genís
Vera. Col·lecció: Santi Beltran
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Els anys anaven passant i en Santi es quedava sol. Però amb
l'afany que el grup de teatre no morís, coneix un grup de joves
que volen fer teatre, amb unes idees una mica revolucionaries,
i així es crea el Grapa Grup, que tan sols va fer dues representacions.
Més tard s'hi incorpora l'Àngel Sánchez, actor i director, i en
Santi comença a cercar gent que vulgui fer teatre, i així s'inicia, l'última etapa de teatre al museu, durant la qual vamoferir alguns homenatges a l'actor, escriptor i director Joaquim
Grífol i també a un bon actor que va col·laborar en moltes
funcions, Joan Selva, sense oblidar-nos del bon amic Enric
Rissech.
El juny de 1992, una vegada finalitzada la temporada 19911992, el Patronat del Museu acorda suprimir els actes del diumenge a la tarda i d'aquesta manera la secció "Solaz y Cultura", "Joventut" i, més tard, "Grup de Teatre del Museu" tancava portes. A l'hora de prendre aquesta decisió, s'aprova concedir la Venus de Badalona a en Santi Beltrán per la seva
dedicació i el seu entusiasme en els actes del Museu durant 25
anys. Però el més important és que l'amistat creada llavors és
encara avui viva, després de tants anys…
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ANECDOTARI, PASSAT I PRESENT
DEL CINEMA BADALONÍ
AGUSTÍ ARGELICH

É

rem al principi dels anys setanta.

Recordo que vaig llegir un article a la Revista de Badalona en
què s'animava els badalonins a participar en una mena de
concurs que s'organitzava al Museu —llavors Museo Municipal—, el tema principal del qual era BADALONA, això sí,
amb lletres majúscules.
Aleshores vaig descobrir —tenia uns quinze anys— que a la
nostra ciutat el Museu era com el centre neuràlgic de la cultura, i que cada setmana les diferents seccions hi tenien el seu
punt de trobada.
I així va ser com vaig associar-me a la Secció de Cine Amateur del Museu, una més de les activitats que s'hi organitzaven i que anaven des d'un concurs de roses fins a una exposició filatèlica.
En aquell temps no era gens fàcil manifestar-se i el cinema
amateur era dels pocs mitjans d'expressió pel fet d'escapar-se
de la censura constant de l'època. Això sí, amb el permís del
Cine Club Studio, que també omplia la tercera planta del
Museu amb sessions històriques.

En aquella convocàtoria va ser quan, per primera vegada,
vaig tenir una càmera de 8 mil·límetres a les mans i amb uns
amics vàrem decidir presentar-nos-hi.
Va ser una ocasió única per a nosaltres, que, fent un tomb per
la ciutat, ens adonàvem de la realitat que ens envoltava i que
molts de vosaltres recordareu.
Recordo especialment un film, que per cert va guanyar el primer premi d'aquell concurs, BADALONA A UN PASO DE
LA MUERTE, de Josep M. Casajoana, en què s'evidenciava
la contaminació ambiental que patíem, o tants altres reportatges de les brutícies de la nostra platja, de la riera de Martí i
Pujol, etc., això sí, que constrastaven amb alguns reportatges
(no pas documentals) de viatges de luxe.
Eren temps de gran activitat cinematogràfica de molts badalonins i badalonines en què gairebé cada setmana s'estrenava
una pel·lícula rodada en petit format. Eren històries d'amor,
de terror, d'animació fetes amb simples cartolines, fins i tot
d'algun atracament a un banc de la que aleshores era la plaza
del Obispo Irurita (per cert, amb un final de "pel·lícula" amb
la presència de forces policials que van detenir el director
operador de la història).
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De vegades eren simples reportatges, fets amb molta il·lusió
i amb pocs recursos, però que ens ajudaven a descobrir els
principals indrets de la ciutat. La majoria de pel·lícules es van
rodar a la Rambla, a Sant Jeroni o pels carrers de Dalt la Vila,
amb històries de vegades un xic intrascendents, però que ara
són un important testimoni gràfic de gran interès històric, que
mereixen un lloc a les nostres mediàteques.

Aquestes produccions casolanes van ser el precedent d'històries més reivindicatives amb missatges subliminals que van
donar més d'un mal de cap a les autoritats del moment.
Recordo especialment l'estrena clandestina del curt A LA
PARET ESCRIT EN GUIX, de Joan Vidal i Toni Planells, un
dissabte a la matinada. Aquest curt, maleït per les autoritats
culturals per tot allò que els incomodava, va marcar les pro-

Sessió de la Biennal cinematogràfica de 1982 celebrada al Museu. Fons i fotògraf: Josep Cortinas Suñol. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges
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duccions posteriors de molta gent jove que freqüentava les
sessions de cine amateur i els cine fòrums del Cine Club Studio, també al Museu.
Aquell curt de Vidal-Planells —que després de vint-i-cinc
anys va recuperar la nostra televisió local— es va estrenar a
la sagristia de Santa Maria, on els espectadors entraven per
una mena de porteta per despistar els "grisos" que podien
aparèixer en qualsevol moment.
Aquestes produccions contrastaven també amb el BADALONA NOTICIARIO, una mena de NODO badaloní que s'entretenia a rodar les visites del Capitán General de la 5a
Región Militar als canons del turó d'en Caritg, els Juegos
Florales amb motiu dels quals la gent es passejava pels
carrers del centre, amb carrosses incloses, i alguna activitat
esportiva, a més a més de l'Exponente Industrial y Comercial
i la cremada del dimoni, és clar.
Eren temps de rodatges freqüents en què el Diario de Barcelona ens dedicava una plana setmanal i en què els mitjans de
comunicació local (Revista de Badalona, Eco Badalonés, La
Voz de Badalona, Amistad, etc.) ens informaven puntualment
de totes les pel·lícules i dels premis assolits pertot arreu.
Es varen produir situacions curioses quan algunes pel·lícules
catalanes —i també alguna de badalonina— van aconseguir
premis a festivals de països de l'Est i a darrera hora els van
obviar per raons "polítiques", coincidint amb els afusella ments del setembre del 1975. Per sort, els amics Parra i
Lahoz, que van viatjar durant dies amb els seus vehicles privats, van ser testimonis directes que la política manava sobre
la cultura tant com a casa nostra o encara més.

Josep Parra, president de la Secció de Cinema Amateur, en la clausura del II Certamen Mundial de Cinema Amateur, 16 de juny de
1973. Fotògraf: Genís Vera. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges.
Fons: Ajuntament de Badalona
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Tot i això, el nom de Badalona era present als principals festivals d'Espanya i del món (Argentina, França, Iugoslàvia, Hongria, Txecoslovàquia, Estats Units, Itàlia, Canadà, Malta, etc.).
Per sort, l'empenta i l'esperit d'aquells intrèpids cineastes és
avui viva i el millor exemple és la repercussió actual que té el
Festival Internacional de Filmets, recuperat l'any 2001 i que
és un referent en el panorama del curtmetratge actual.
No és una casualitat que pel·lícules amb palmarès a Cannes,
Sundance, Berlín o Venècia participin en un festival molt més
modest com és el nostre.
La recepta: la passió per la cultura i el cinema i, en definitiva,
la voluntat de molts ciutadans que creuen en el que fan i que,
combinant voluntarisme i professionalitat, són capaços de
tirar endavant grans projectes.
I voldria acabar amb una felicitació molt especial al Museu de
Badalona, no solament pel cinquantè aniversari —que s'ho
val—, sinó per la seva tasca en pro de la recuperació de la
memòria històrica de la nostra ciutat.
Anem pel bon camí.
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LA SECCIÓ D'ASTRONÀUTICA
JOAN FRANCESC HERNÁNDEZ TERRADAS

A

principis de la dècada del setanta, va ser
quan un grup d'amics molt jovenets —16 o 17 anys—
inquiets i encuriosits pels temes relacionats amb la investigació espacial ens reuníem per comentar i intentar donar a
conèixer les últimes investigacions que, en aquell temps, portaven a terme les potències mundials com els Estats Units i la
Unió Soviètica. Era l'època en què l'home es preparava per
posar el peu a la Lluna i les sondes automàtiques començaven a mostrar-nos les primeres imatges del nostre desconegut
sistema solar. Aquelles tecnologies i aquells avenços en la
investigació van ser les més avantguardistes i les més desconegudes per a la ciutadania, com encara ho són avui en dia.

poder disposar d'un local i aprofitar el suport d'una entitat
prou reconeguda a Badalona com era el Museu Municipal.
De bon començament ens van deixar com a local social el
meravellós observatori d'Astronomia que hi havia instal·lat,

El dissabte al matí vam començar a reunir-nos a casa del bon
amic Pere Ruzafa i allà mateix vam fundar allò que nosaltres
batejàrem com la Unió Catalana d'Investigacions Espacials
(UCIE). El nom no era pas poca cosa i les ganes de treballar
que teníem tampoc no eren poques.
D'aquestes reunions va sorgir la idea de posar-nos en contacte amb el Museu Municipal de Badalona i, sobretot, amb la
seva Secció d'Astronomia. El que volíem era, si era possible,

Membres del Grup d'Astronomia. D'esquerra a dreta: Jordi Tolosa,
Joan Francesc Hernández, Josep Lluís González i Pere Ruzafa,
1971. Fotògraf i col·lecció: Joan Francesc Hernández
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aleshores, al terrat del Museu. En Jaume Sacasas —responsable de la Secció d'Astronomia— i el Fèlix Cartagena —responsable de la Secció de Meteorologia— sempre van mantenir una relació molt cordial amb nosaltres i sempre van
col·laborar amb la nostra recent creada Secció d'Astronàutica. Comentari a banda, mai no he sabut qui va prendre la
nefasta decisió de fer treure l'observatori del Museu, ja que
disposava d'una magnífica cúpula i un potent telescopi.
Després d'un any i mig, aproximadament, i ja com a Secció
d'Astronàutica vam disposar d'un petit despatx que crec que
havia estat l'antiga seu dels Cors de Clavé a la quarta planta
del Museu. Vam renovar el despatx: el vam pintar, moblar i
adequar per a la tasca que ens proposàvem fer... Hi havia
moltes ganes i molta empenta.

Les primeres naus automàtiques com la Mariner i altres, i els
posteriors vols tripulats com el Mercury, el Geminis, l'Apolo,
l'Skylab, el Salyut o el Soyuz, ens van donar a conèixer imatges que mai no havíem imaginat i que calia mostrar a la gent,
perquè les pogués contemplar i en pogués gaudir igual que
nosaltres.
I, a partir d'aquí, la nostra il·lusió va ser mostrar, de forma
gràfica (fotografies, pel·lícules i diapositives) i explicativa
(col·loquis i conferències) els avenços que en aquesta àrea de
la tecnologia i de la ciència es produïen de manera quasi quotidiana. De mica en mica, els nostres arxius fotogràfics i de
documentació van anar creixent i va ser llavors quan va néixer la idea d'iniciar tota una sèrie d'exposicions per mostrar
tot el material que havíem anat aconseguint reunir.

Segurament us preguntareu el perquè d'una Secció d'As tronàutica. La resposta és ben senzilla: la nostra inquietud
personal ens va fer arribar a la conclusió que el que havíem
de fer era ensenyar i divulgar aquesta nova branca de la tecnologia i aquest va ser el nostre principal objectiu. Recordeu
que, a la dècada dels setanta, els mitjans de comunicació no
eren els d'ara i, per tant, era molt més difícil aconseguir informació gràfica dels avenços que s'estaven realitzant a l'espai.
En canvi, avui en dia, només hem de fer un clic amb el ratolí
de l'ordinador per aconseguir una esplèndida fotografia digital de Mart o de Saturn.
En aquella època, la investigació espacial obria una nova
finestra per obtenir uns coneixements que només uns quants
anys abans eren absolutament desconeguts i gairebé semblaven de ciència-ficció.
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Cartell del col·loqui de les sondes Mariner i programa de la I
Exposició Intercosmos celebrada el 1971 al Museu. Col·lecció:
Joan Francesc Hernández,

L'octubre de l'any 1971, al vestíbul del Museu Municipal, es
va inaugurar la primera exposició "INTERCOSMOS-I", que
va ser un recull de documentació gràfica de diferents vols,
tant de tripulats com de sondes automàtiques dels Estats
Units i de l'antiga Unió Soviètica. Va restar oberta més de vint
dies i va tenir una afluència de públic molt digna, la qual cosa
ens va satisfer molt i ens va encoratjar a seguir endavant amb
la nostra tasca.

Recordo aquest fet de manera molt entranyable, perquè va ser
tot el producte d'un any de feina totalment altruista. No van
ser pas poques les peregrinacions que vam haver de fer a diferents organismes oficials per demanar material gràfic, audiovisual i, evidentment , econòmic. Per exemple, vam contactar
amb la NASA, l'INTA, les ambaixades de França, dels Estats
Units i d'Anglaterra, la Universitat Politècnica de Barcelona i
diversos ajuntaments. I també vam trucar les portes d'empreses privades com IBM, OMEGA, PIHER, CASA, editorials,
diaris... En moltes ocasions aquesta tasca no sempre era fàcil
de fer, perquè, d'entrada, la gent no ens donava gaire crèdit
quan ens veia amb aquella carona de jovenets, però quan ens
sentia parlar la situació ja feia un tomb positiu.
Un any després, l'octubre de 1972, vam inaugurar una segona
exposició molt millor que l'anterior, ja que aprofitàvem el
fruit de l'experiència anterior: "INTERCOSMOS-II". Hi vam
mostrar material inèdit fins aquell moment a Espanya, com la
maqueta de mida real del primer satèl·lit espanyol anomenat
Intasat. De França, ens van enviar un estand expositor de l'antiga CNES (organització precursora d'allò que avui és l'ESA,
l'Agència Europea de l'Espai) amb fotografies de naus espacials. Durant el temps que va durar l'exposició, també vam
comptar amb la participació de conferenciants especialitzats i
col·laboradors de prestigi, que, en aquell moment, ens van
donar un cop de mà: Rafael Battestini, de la Universitat de
Barcelona; Sebastià Estradé, de la Càtedra de Tecnologies de
l'Espai de la UPC; Rafael Barcala, de l'INTA; Sebastià Fontrodona, i molts altres.

Programa de la II Exposició Intercosmos celebrada el 1972 al
Museu. Col·lecció: Joan Francesc Hernández

Tot aquest esforç va merèixer que aquestes activitats s'incloguessin en la Cronología Astronáutica Española de l'any
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1972, que era un recull anual de les activitats que tenien relació amb l'astronàutica i que estava elaborada per l'enginyer
Juan J. Maluquer.
A partir de l'any 1973-1974 tots els membres de la Secció
vam anar deixant l'activitat de mica en mica, alguns abans
que altres, ja que les nostres pròpies activitats —feina, estudis o altres inquietuds— ens hi van obligar. I el que sap més
greu de tot és que ningú s'interessés per continuar la tasca que
havíem iniciat l'any 1971.
No hi ha dubte que la simbiosi que vam ocasionar en aquell
moment unint la tecnologia punta amb la història del subsòl
del Museu va ser realment interessant i personalment molt
gratificant.
I per acabar aquesta petita història de la Secció d'Astronàutica us explicaré una anècdota que encara em fa somriure quan
la recordo. L'historiador badaloní Josep M. Cuyàs i Tolosa
sempre que ens trobava per les estances del Museu ens preguntava reiteradament i amb entusiasme: "Què en sabeu, de
Mart?" I nosaltres, el poc que en sabíem aleshores, ho vam
voler mostrar a la ciutat de Badalona.
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EL GRUP DE SANT JERONI
DE LA MURTRA
JOAN ROSÀS REVERTÉ

E

l monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que
des de la desamortització del segle XIX havia passat a mans
privades i havia sofert un procés important de degradació, va
empitjorar les seves condicions a partir de mitjan segle XX.

Diverses actuacions fetes per Josep M. Cuyàs i Jacint Dunyó
van sensibilitzar l'opinió pública i van aconseguir aturar la
desaparició total del cenobi gràcies a la seva declaració com
a Monument Nacional.

Vista general del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, anys cinquanta. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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Amb tot, l'edifici va esdevenir cada cop més inaccessible.
L'any 1972 Jacint Dunyó va tornar a insistir-hi a través de la
premsa. L'Ajuntament es va veure obligat a intervenir-hi i els
propietaris van cedir l'ús de la part més noble de l'edifici a
una institució eclesiàstica: la Casa de Santiago.
En aquells moments era director del Museu de Badalona
Josep M. Padrós, el qual va impulsar la creació d'una sèrie del
grups de treball. Un d'aquests grups va ser el Grup de Sant
Jeroni de la Murtra, amb Joan Bacarisas al capdavant. Tanmateix, el principal impulsor del grup va ser sempre Josep M.
Cuyàs, i gràcies a les seves gestions es portaren a terme bona
part de les actuacions del Grup en benefici del monument.

La Casa de Santiago, que es va instal·lar al monestir en condicions precàries, va acollir favorablement les iniciatives del
Grup. Això va permetre de recuperar el refetor gòtic i la
cuina, que estaven molt degradats i compartimentats. A la
cuina, amb l'aportació de materials del Museu, s'hi va obrir
una sala monogràfica sobre la història de Sant Jeroni de la
Murtra. També gràcies a les gestions del Grup de Sant Jeroni
es va netejar i enjardinar el claustre i es va netejar l'església
de bardisses i runa. A la mateixa església s'hi van fer una sèrie
d'excavacions que van posar al descobert els primitius paviments gòtics i barrocs del temple.
Una millora important fou la reobertura de l'antic camí des de
can Mora de Canyet fins al monestir, que així va recuperar la
seva antiga comunicació amb Badalona, que feia anys que
havia desaparegut. Fins aleshores només era possible arribarhi des de Santa Coloma de Gramenet.
Des d'aquell moment els components del Grup organitzaren
nombroses visites al monestir i, periòdicament, es publicaren
articles sobre la seva història.
Les relacions inicials entre el Grup de Sant Jeroni i la Casa de
Santiago anaren esdevenint tenses a mesura que aquesta institució va anar fent obres il·legals a l'edifici per adequar-lo als
nous usos que volia donar-hi. Vuit anys més tard, cap al 1980,
les tasques del Grup tornaven a ser més reivindicatives que
no pas de col·laboració.

Exposició permanent a la cuina del monestir, 1973. Fotògraf: Genís
Vera. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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EL GRUP D'HISTÒRIA
DE LES MASIES
LLORENÇ MONÉS I ROSÉS

M

asies. Història. Tot va lligat. Pensem que
Badalona, fins a principis del segle XIX, era un poble de
pagesos i pescadors. Tota la vida dels seus habitants girava a
l'entorn econòmic d'aquests dos oficis.
Prenent de base aquest concepte, les masies ens proporcionen, juntament amb els llibres de naixements, casaments i
defuncions, els arxius de l'església i els documents notarials
(compres, vendes, testaments), l'arxiu de protocols i les
còpies que els interessats conserven. la font més preuada per
a l'estudi històric.
El Museu, en la seva tasca no tan sols arqueològica, creu convenient crear l'any 1972 uns grups dedicats a la història. Són
quatre els diferents aspectes del nostre patrimoni que cal estudiar, i per facilitar aquesta tasca es van crear diversos grups:
Sant Jeroni de la Murtra, Dalt la Vila i les masies i els edificis modernistes, tant particulars com industrials. Tots aquests
estudis serviran per conèixer part de la nostra història i, a la
vegada, per confeccionar el futur catàleg de monuments
històrics de Badalona.
El treball del grup de les masies consisteix a fer un examen
físic de la construcció. La llàstima és que en no tenir un arxiu

es fa difícil la tasca històrica. En molts casos cal donar les
gràcies als mateixos masovers per la seva col·laboració. Tot i
així, el grup de les masies va poder fer en aquell moment,
parlem dels anys setanta, un estudi molt complet de la masia
de Can Canyadó. Es va començar amb aquesta, ja que és una
masia molt representativa del tipus de casa amb teulada a dos
vessants i torre de defensa, pròpia de les terres properes al
mar. Està equipada amb els elements propis per a la defensa
en cas d'un atac pirata, tan habituals als segles XVII i XVIII.
Cal destacar també la confecció d'un arbre genealògic de la
família Canyadó, que comença al segle XV. L'any 1718 la
pubilla Raimonda Canyadó es casa amb Pau Salabert i es
perd el cognom Canyadó. Tot i això, la masia continua sent
coneguda durant segles per Can Canyadó. Cal dir que aquest
estudi va servir de base perquè la casa fos declarada monument històric local i a la vegada (com tantes altres) entrés a
formar part del catàleg monumental de Badalona.
A part del treball a fons fet a Can Canyadó, també es fa un catàleg i un breu estudi d'altres masies, com per exemple can Trons,
la Torre Codina, ca l'Andal, can Bofi Vell, can Miravitges, can
Malet, cal Comte i altres. Malauradament, no hi som a temps
d'evitar que enderroquin masies com can Ruti i can Claris.
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Pel que fa a can Miravitges (avui propietat municipal), està
molt ben conservada i té unes dependències que li donen
caràcter, com el celler, que demostren la importància de les
vinyes i el vi de la propietat.
També podem destacar les obres de restauració de can Bofí
Vell, una masia amb torre de defensa i uns sostres molt
bonics de rajoles. Són característiques les creus, el sol i personatges vestits de l'època.
Cal Comte és també una masia castell, originària del segle X
i habitada avui pels seus propietaris, la qual cosa vol dir que
tant la construcció com el mobiliari de diferents èpoques
estan molt ben conservats.
Una altra masia ben conservada és can Malet, que entre moltes coses disposa d'una important col·lecció de documents
manuscrits.

Continuant amb la tasca del Grup de Masies, cal remarcar els
treballs encomanats per la direcció del Museu de preparar i
organitzar la planta dedicada a la història (4a planta) i de fer
una exposició d'àmbit local amb motiu del XXI centenari de
la fundació de la nostra ciutat. El tema abasta des dels comtes reis de Catalunya fins als anys trenta del segle XX, quan
Badalona deixà de ser un poble i passà a ser una de les ciutats més industrials de Catalunya. Per tal d'aconseguir un
aspecte tant històric com didàctic es construí un circuit dividit en compartiments cada un dels quals estava relacionat
amb un comte o amb els reis de l'estat.
Un cop passades les efemèrides del centenari s'aprofità un
espai central per a exposicions monogràfiques sobre temes de
la Badalona històrica. Recordo que la primera es va dedicar a
la ja centenària Societat Coral la Badalonense, i en seguiren
altres com Sant Jeroni de la Murtra i can Bofi Vell.
Per finalitzar, cal fer referència a la creació de l'Arxiu
d'Històric de la Ciutat de Badalona, en l'actualitat en ple funcionament, que ha marcat una nova etapa, ja que els components del grup d'Història podran aprofundir en els estudis i la
divulgació de diferents èpoques i temes concrets de la nostra
història. La possibilitat de tenir a l'abast les fonts històriques
de la nostra ciutat omple aquest buit que fins al present
havíem trobat a faltar. Avui, l'arxiu, en ple rendiment, rep
donacions i dipòsits de particulars a l'abast de tothom.
Cal insistir que les autoritats vetllin per les nostres masies, que
són una viva mostra de la història de la ciutat de Badalona.
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L'AMISTAT. BUTLLETÍ DEL MUSEU
LLORENÇ MONÉS I ROSÈS

E

l mes de gener del 1969 neix al Museu la primera publicació mensual, amb el nom de "L'Amistad. Boletín
de los amigos del Museu", fruit de la bona acollida i la necessitat d'ampliar aquells primers fulls promoguts per fer saber
les activitats que aquest centre de cultura publicava per als
"Amics del Museu".
El Museu ha procurat estimular el desenvolupament de seccions i entitats que han contribuït a impulsar la vida cultural
de la nostra ciutat. Aquestes seccions (per anomenar-ne algunes) són Astronomia, Belles Arts, Badalona Sardanista, Cine
Club Studio, Esbart Badalona i també d'altres que, per falta
de locals adequats, són acollides pel Museu. Gràcies a aquestes seccions el Museu esdevé una entitat oberta i, a la vegada,
conservadora de les tradicions culturals badalonines i creadora de noves activitats.
De totes maneres, no podem oblidar que els fonaments d'aquest Museu es deuen a l'activitat arqueològica ibèrica i
sobretot romana i històrica de la nostra ciutat. Aquest butlletí
serveix per donar a conèixer tots els estudis i els treballs d'arqueòlegs i estudiants sobre aquests temes.
Quan la publicació "Amistad" surt a la llum el director n'és
Josep Bayo, el redactor n'és Josep Guitart i la secretària n'és
Teresa Creixell .

Portada del primer número de la publicació Amistad apareguda el
gener de 1969.
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Es fa necessari al cap d'un temps ampliar i crear un consell de
redacció. El mes de juliol es nomena director Joan Mestre i el
consell de redacció és format per Josep Guitart, Josep Utesa i
Lluís Banús. Amb aquesta remodelació i ampliació es dóna
un fort impuls al butlletí. Tampoc no podem oblidar els molts
col·laboradors al llarg dels anys (l'última publicació és de
l'any 1978), com per exemple Josep M. Cuyàs (creador i
ànima del Museu), Minoves, Joan Abril, Utesa, Jaume Sacasas, Furest, Miquel Lleonart, Lafarga i tants altres que en
moments puntuals també hi col·laboren.
El butlletí, amb les seves portades i editorials, serveix per
donar a conèixer la ciutat de Badalona i per divulgar-ne la
cultura i les tradicions. .
L'any 1981 el butlletí "Amistad" va ser substituït per la publicació "Carrer dels Arbres" a fi d'adaptar-se als temps actuals.

Portada del darrer número de la publicació Amistat apareguda
l'agost - setembre de 1981.
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CINQUANTA ANYS, I MÉS
JAUME SUÑOL I SAMPERE

C

elebrem que el 12 d'agost del 1955 va posarse la primera pedra de l'actual Museu de la Ciutat. Semblaria
que els mèrits de la creació d'una infraestructura com aquesta haurien de recaure directament al Consistori de la ciutat.
Les forces vives ho han sol·licitat, els regidors ho han volgut
i l'alcalde ho ha manat. El temps, amb la saviesa dels desenganys, ens ha mostrat quasi sempre que determinades coses
només poden fer-se realitat si surten de la voluntat del poble,
fermament convençut, disposat desinteressadament a aconseguir el triomf anhelat. El Consistori intervindrà, amb l'economia ciutadana, a materialitzar les aspiracions del municipi si
té el suport d'un interès fermament generalitzat.
Males anyades van venir quan pensàvem haver sembrat llavors fecundes, cap allà els anys vuitanta del passat segle
dinou, quan la delegació badalonina de l'ASSOCIACIÓ
D'EXCURSIONS CATALANA, il·lusionada per enriquir la
ciutat amb un ens municipal que reunís el patrimoni arque-

ològic, ètnic, artístic i històric de Badalona, es proposà la creació del primer Museu, edificat per a la ciutat. La idea es
materialitzà i les esperances es convertiren en realitat, fins
que el 1893 un daltabaix entre l'Associació i l'Ajuntament va
deixar sense efecte tots el treballs fins llavors realitzats.
"La Asociación Museo-Biblioteca y Exposición permanente
tiene ya terrenos propios donde edificar el correspondiente
edificio. Al efecto el lunes de esta semana firmóse en la
notaría del señor Llampallas la adquisición de una buena
parte de los terrenos que, llamados de can Seriol, existen en
la calle Nueva, junto a la riera de Folch. El vasto solar
adquirido da frente a dicha calle, con una fachada de cien
palmos y tiene doscientos de fondo con otra fachada también
de cien palmos que dará a una calles sin nombre que debe
abrirse paralelamente entre las de Rector y la Nueva, en
junto 20.935 palmos, a razón de 50 céntimos de peseta, que
importan 10.467'50 pesetas"1.
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El 1897, transcorreguts dotze anys d'aquesta iniciativa, i
després d'haver obtingut ingressos econòmics per posar en
marxa el projecte, d'haver adquirit els terrenys per a la edificació, d'haver elaborat els plànols de l'edifici, d'haver recollit
i classificat material i objectes per al Museu i la Biblioteca,
d'haver nomenat comissions de treball i d'haver aconseguit
posar el nom de carrer del Museu en aquest vial en què s'havia destinat l'edifici on ja s'aixecaven els fonaments, de sobte
se n'anà tot en orris. Un munt de fets de difícil justificació van
fer girar full a les accions empreses. No cal esbrinar tampoc
en un passat centenari els raonaments que exculpin el
desastrós resultat. Les il·lusions s'acabaren quan el 1901 tot
fou embargat i el material fou subhastat. Quan els interessos
de l'Ajuntament estan en despropòsit dels del contribuent, o
quan el contribuent fomenta desacords amb els altres ciutadans, els avenços socials només queden a mig camí.

D'aquesta manera, la primera temptativa del Museu suposà
també la primera batalla perduda.
N'hi hagué una segona trenta anys més tard, que amb millors
i més contundents raons s'inicià el 15 d'agost del 1933.
Aquesta vegada el projecte arribà més lluny; s'inaugurà realment el Museu, però semblantment a la primera, algú s'ocupà
de malbaratar l'esforç dels ciutadans.
A la tercera va la vençuda. El propòsit fou generós i s'avançà
per etapes: col·locació de la primera pedra el 1955, inauguració
de les Termes i el primer Pis el 1957, etc. Finalment, el diumenge 30 de gener del 1966 l'alcalde Felip Antoja i Vigo donà
per acabades totalment les obres de l'actual Museu. A la tercera s'havia aconseguit. Ja fa mig segle des que es posà en marxa
el tercer i definitiu Museu. Tenint en compte aquests tres fets,
penso com deu ser de difícil governar un país si les coses que
afecten la història d'una ciutat necessiten una longanimitat tan
gran, pensant que, fetes amb més comprensió i generositat personal, haurien de ser relativament més fàcils d'aconseguir.
De la primera empresa no en sabem gran cosa més, i de l'actual coneixem la història tangible i la contemporània viscudes
per nosaltres des del seu origen.

Excavació del Clos de la Torre dirigida per Joaquim Font i Cussó
el 1934. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons: Joaquim Font
i Cussó
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Parlem de la segona. Fins a les portes del segle xx, la història
badalonina havia quedat resumida especialment en docu ments, escrits, textos elaborats per estudiosos i alguns materials tangibles com ara fòssils i també altres elements trobats
no gaire més enllà de dos segles enrere. No era gaire, però
havia estat suficient per iniciar la primera temptativa del
Museu del 1885. Però als voltants del primer quart del segle

vint les excepcionals troballes romanes començaren a mobilitzar altra vegada les inquietuds dels badalonins, els mosaics
de la casa romana del carrer de Lladó, el 1927, propietat de
Ramon Guixeras, dins l'habitatge conegut popularment com a
cal Petricó, les tègules romanes i alguna moneda de l'emperador romà Titus Flavius del segle I (dC) al turó d'en Rosés, les
sepultures de lloses amb ossos trobades a la indústria tèxtil
Guixeras i també el dòlium a la masia de can Bufalà. Tot això
donà lloc a diversos sondatges fets a determinats indrets de
Dalt de la Vila. Les troballes, que periòdicament s'anaven
acumulant als locals de l'Agrupació Excursionista de Badalona situada al carrer de Lleó, 24, començaven a clamar per un
endreçament més digne que els prestatges i els calaixos aprofitats del mobiliari de l'entitat. Fins llavors quasi tota la història badalonina havia estat arxivada en llibreries i carpetes,
perquè la major part quedava resumida en documents i paperassa, heretada d'antics historiadors del poble com Jaume Solà
i Seriol, Gaietà Soler Perejoan, Josep Barriga Sala —escriptor
de la primera història de Badalona el 1794—, entre d'altres.
L'Agrupació Excursionista de Badalona, a partir de la seva
fundació el 1925, creà dues branques principals que dominaven l'Entitat, l'esportiva i la cultural. D'aquesta última depenien singularment l'arqueologia i la història. No ens caldrà
escodrinyar gaire en les tasques fetes llavors i heretades avui
per adonar-nos que un dels principals impulsors de la història
arqueològica badalonina fou l'erudit Josep M. Cuyàs i Tolosa,
aficionat i autodidacte en aquests afers, que des de la fundació de l'entitat pugnà per la recopilació definitiva de l'historial
badaloní, evitant així caure de nou en el desgraciat afer ocorregut amb el primer intent de Museu l'any 1885. Els arqueòlegs i historiadors Pere Bosch Gimpera i Josep de C. Serra

Ràfols ja havien advertit que Baetulo, la primera ciutat netament romana a la península —segons Cuyàs—, demanava a
crits ésser resguardada de l'oblit històric i la solució determinant era prendre una actitud diligent per part dels mateixos
badalonins. El 1930, Ricard Martín i Alberó crea i presideix la
Secció d'Arqueologia i Història, i el 21 de juny del 1931 surt
elegit com a president Josep M. Cuyàs, que amb constància i
meticulositat fomenta un ambient favorable al seu entorn per
emprendre una segona i definitiva temptativa per edificar un
Museu. La perseverança de Cuyàs, l'actitud emprenedora i àgil
organització de Francesc Prat i Vila com a motor indiscutible
de l'Entitat, la col·laboració incondicional de Saturi Villar,
Joan Abril, Ricard Py, Francesc Domingo i l'entrada com a
soci de l'entitat de Joaquim Font Cussó a finals d'aquest
mateix any formen el bloc de treball apropiat per posar en
marxa el Museu. En un butlletí de l'entitat del 1929 —novembre-desembre— ja s'havia queixat de la problemàtica badalonina: "És deplorable, que amb la importància que hauria
assolit la nostra ciutat en èpoques tan reculades, no hi hagi
hagut més interès per qui podia fer-ho, per conservar en el seu
degut temps, una gran quantitat de vestigis, avui perduts del
tot"2. I un èmfasi encara més contundent el proclama Martín
Alberó el 1932 quan, arran de la troballa de la làpida romana
del carrer de Fluvià, proclama: "Aquesta troballa planteja
novament la necessitat urgent i inajornable de la creació d'un
Museu de Badalona que reculli amb amor i hostatji amb dignitat el patrimoni arqueològic que encara ens queda, i que
tenint-lo dispersat perilla d'ésser malmès o de desaparèixer"3.
25 desembre del 1931. El naixement de la idea ja s'havia iniciat quan Alberó expressà aquesta queixa, precisament durant
l'Exposició dedicada a la BADALONA RETROSPECTIVA
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el 25 de desembre del 1931, en què es prengué la decisió unànime de posar en marxa per segona vegada el Museu de
Badalona. Amb motiu d'aquesta Exposició entra a formar part
de la nòmina de l'Entitat un jove desconegut, de 22 anys i
amb aptituds innates per escodrinyar tot allò que pugui semblar d'interès per a la recuperació històrica de la ciutat, Joaquim Font i Cussó. Obstinat i tenaç en els seus propòsits a
pesar de la seva joventut, autodidacte en els seus treballs, fou
la peça clau que hauria d'encaixar a la Secció d'Arqueologia i
Història. Josep M. Cuyàs, en els arxius, Joaquim Font, en la
investigació pràctica, Francesc Prat, com a motor incansable
de les activitats, i Francesc Domingo, al capdavant de l'Entitat, amb la col·laboració incondicional de Joaquim Bertran,
Miquel Garriga, Ricard Py Klimt, Josep M. Rosés, Roderic

Exposició de peces procedents d'excavacions al Museu de l'Agrupació Excursionista, desembre de 1931. Museu de Badalona. Arxiu
Josep M. Cuyàs Tolosa
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Garcia, Francesc Cairó, Joan Abril, Josep Grau, Salvador
Centelles i, amb tota seguretat, d'altres dels quals desconeixem el nom, per falta de documentació, foren la pinya de la
Secció d'Arqueologia que donà forma i realitat al que seria el
segon Museu de la ciutat.
És evident que per justificar la infraestructura d'un edifici
museu, el més essencial és mantenir agrupades totes les peces
i troballes, que pel seu volum natural ja demanen un condicionament apropiat per ser resguardades de forma definitiva.
A més de les campanyes de recerca realitzades pel municipi,
tant al centre de la ciutat com als afores, que s'havien fet en
èpoques anteriors ala carrers de Lladó i de Fluvià, la plaça de
la Constitució, una rejoleria de Llefià, can Peixau, el Mas
Boscà, les Maleses (1928), Sant Miquel de Montornès
(1925/30), tant romanes com ibèriques, eneolítiques i megalítiques, moltes foren fruit de l'atzar ocasionat pel moviment de
terres, tant a les rases dels carrers com a les nombroses bòbiles explotades a l'entorn del nostre municipi. L'equip de treball de l'Agrupació proposava, doncs, l'excavació racional i
premeditada als llocs d'emplaçament estudiats amb anterioritat, encara que els problemes de propietat i dominis privats no
sempre anaven d'acord amb les aspiracions dels arqueòlegs.
La lluita pel nou Museu afrontà obstacles de tot tipus, tècnics,
financers i d'administració pública amb l'Ajuntament.
El sector romà que semblava més a propòsit per excavar era,
sens dubte, el clos de la Torre, lloc conegut pels badalonins
de Dalt la Vila com les excavacions. Zona erma, despoblada,
no urbanitzada, i que era aprofitada als anys trenta com a abocador de terres i runa procedent de desferres i enderrocs de la
indústria i la construcció, amb la qual els carros de trabuc

tractaven diàriament de reomplir el profund desnivell que
separava aquesta zona del carrer del Temple. Tot semblava
anar bé fins que, assabentada l'Agrupació de la imminent
urbanització dels terrenys, demanà a l'Ajuntament, mit jançant una instància del 14 d'abril del 1933, autorització per
excavar definitivament el clos de la Torre. Dotze dies més
tard, el dimecres 26 d'abril, en celebració plenària del Consistori formada pels consellers Brell, Serra, Crolls, Majó,
Arbós, Buxaderas, March, Puértolas, Cunillé, Munells, Barriga, Borràs, Xicard i Padrós, és rebutjada majoritàriament la
petició.
Transcrivim, per la importància d'aquest fet, la resposta de
l'alcalde Josep Cases i Costa al president de l'Agrupació d'aleshores, Francesc Domingo Lladó:
"Ajuntament de Badalona
Secció de..
Nº 1677
L'Ajuntament de la meva Presidència en sessió celebrada el 26
d'abril prengué el següent acord:
Contestar a l'Agrupació Excursionista de Badalona que no és
possible accedir a la seva petició per no poder aquest Ajuntament fer-se càrrec dels objectes arqueològics que puguin trobar-se, quals objectes, cas de trobar-se deuran ser lliurats a
n'Enric de Sarriera, propietari dels esmentats terrenys.
El que es notifica a vostè com a contestació a la seva instància de data 14 d'abril pro-passat.
Badalona 2 de maig del 1933
L'Alcalde, Josep Casas"
(text dirigit al president de l'Agrupació Excursionista, amb el
segell de l'Ajuntament Constitucional)4.

L'Agrupació donà resposta valenta a aquest escrit per mitjà
d'una carta oberta que porta per títol Una advertència al nostre batlle que es publicà al butlletí de l'Agrupació Excursionista de Badalona del mesos de setembre-octubre de 1933,
signada per J. M. C. T., l'autor del qual gairebé podem endevinar, dirigida al mateix alcalde i redactada amb una atmosfera contundent per la manca de compromís amb el municipi.
L'Ajuntament, refet dels hematomes encaixats per part dels
prohoms més significatius de la ciutat, es mostrà fermament
resolt a tirar endavant amb el Museu —podríem dir que hi
estava ficat fins al coll—, buscà una sortida a aquest embull i
finalment tot semblà resolt. El mateix Consistori posà una
brigada a disposició dels treballs de recerca, però algunes
zones quedaren per excavar perquè els carros de trabuc les
havien soterrat, com succeí amb el terraplè del mateix carrer
del Temple.
El Museu. 15 d'agost del 1933. Inauguració del Museu a la
planta baixa de l'entitat, carrer del Lleó, 24. Primer, acte inaugural al Saló de Plens de l'Ajuntament amb l'alcalde Josep
Casas Costa i Josep de C. Serra Ràfols, membre de l'Institut
d'Estudis Catalans i de la Universitat de Bacelona, i seguidament obertura inaugural, in situ, al carrer del Lleó.
Els arxius i prestatges no sols es nodrien de les troballes
arqueològiques de l'Entitat, sinó d'una bona quantitat de
peces lliurades pels mateixos badalonins per voler contribuir
a l'enriquiment del Museu.
La sala d'Exposicions s'amplià quan l'entitat canvià de domicili el dia de Nadal del 1935 a la masia del carrer de la Costa,
13, tot i que el material continuava esperant ser traslladat a un
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edifici definitiu, que es diria Museu-Biblioteca de Badalona.
Amb un local senzill, d'un estil sobri, la millor solució per
decorar l'estança fou folrar les parets amb arpillera, de dalt a
baix, que sense mostrar un aspecte ordinari donà un toc rústic
totalment d'acord amb la masia que servia de seu a l'Entitat.
La continuïtat del Museu només podia quedar avalada per un
ens municipal constituït en forma de patronat permanent, on
les forces vives més representatives de la ciutat es comprometessin públicament a donar suport estable a l'Entitat. El 18
de juliol del 1935, a les 10 del vespre a l'Ajuntament, quedà
constituït el patronat següent:

President Sr. Pere Borràs Milà Alcalde de la Ciutat
Vicepresident 1r Sr. Josep M.Cuyàs Tolosa Conseller de Cultura
Vicepresident 2n Sr. Francesc Domingo Lladó President Agrupació
Secretari Sr. Francesc Prat Vila Arqueologia Agrupació
Administrador Sr. Ramon Massip Massip Delegat Caixa Pensions
Vocals delegats
Sr. Alexandre Cardunets Amics de les Arts
Sr. Francesc Soler Vidal
Amics de la Música
Sr. Josep Prats Assoc. de la Premsa
Sra Antònia Parés Biblioteca Femenina
Sr. Jaume Pujades Orfeó Badaloní
Sr. Josep Sayol Palestra
Sr. Joan Duatis Itarte Fed. Loc., Joves Cristians
Vocals de dret
Sr. Joaquim Bertran Agrupació Excursionista
Sr. Joaquim Font Cussó Agrupació Excursionista
Sr. Miquel Garriga Sancho Agrupació Excursionista
Sr. Ricard Py Klimt Agrupació Excursionista
Sr. Josep M. Rosés Guardiola Agrupació Excursionista

Així quedaven relacionades l'Ajuntament, l'Agrupació i les
entitats més representatives de la Ciutat.
En la primera reunió d'aquest Patronat, que va tenir lloc el
dijous 29 d'agost del 1935, s'acordà per unanimitat que els
càrrecs de president, vicepresidents primer i segon i secretari
fossin considerats càrrecs nats.

Museu de l'Agrupació Excursionista al carrer de Lleó, agost de
1931. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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Quedaven per constituir els càrrecs tècnics del Museu, que
foren designats en el Ple del 9 d'octubre al mateix Consistori
Municipal: director del Museu, Joaquim Font i Cussó, i conservador, Ricard Py Klimt.

Fou llavors quan l'Agrupació i el Museu es traslladaren al
carrer de la Costa, gràcies a les gestions fets pel mateix alcalde, Pere Borràs, amb els propietaris de l'edifici.

Al cap d'un any just esclatà la Guerra Civil del 1936, i la
incorporació dels socis al front deixà l'Entitat i el Museu en
mans dels més joves, que tingueren cura de tot fins que la

Exposició temporal sobre Badalona retrospectiva, 1931. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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guerra s'acabà. Però van guanyar-la aquells a qui feien poca
gràcia l'Agrupació i el Museu. Donant mostres de ser poc
solidaris amb la cultura i la història de Badalona van destruir
materialment tot allò que va costar tan d'esforç a molts badalonins. La Falange Española s'hi va apuntar de seguida i
ajudà a destruir la història de la seva pròpia ciutat.

nica Mental de Santa Coloma de Gramenet, on deixà la darrera guspira del seu solitari tarannà, un 13 de juny del 1988,
quan ja feia uns quants anys que la societat badalonina s'havia oblidat d'ell. El descobridor de la Venus quedà ignorat en
benefici del símbol badaloní per excel·lència, que ell mateix
havia donat a conèixer a la ciutat feia justament 54 anys.

L'esforç incansable dels iniciadors d'aquell Museu queda més
valorat si tenim en compte la joventut de les persones que hi
varen treballar. Quan el 1931 s'iniciaren les tasques per aconseguir la meta desitjada, la mitjana d'edat dels capdavanters
de l'Entitat era de 25 anys. Joaquim Font, nascut el 1909 (22
anys); Josep M.Cuyàs, nascut el 1904 (27 anys); Francesc
Prat, nacut el 1902 (29 anys);Ricard Py, nascut el 1905 (26
anys);Miquel Milián, nascut el 1911 (20 anys); Francesc
Domingo, nascut el 1906 (25 anys);Ricard Carreras, nascut el
1912 (19 anys). Tots pertanyien a l'anomenada classe obrera,
no tenien cap formació universitària i, com a únic baluard,
tenien la generositat il·lusionada vers la ciutat que els veié
néixer. Pere Bosch i Gimpera i Josep de C. Serra Ràfols els
feren costat en la seva empresa.

El 2005 l'actual Museu compleix 50 anys, però n'hem arrossegat 120 abans de consolidar aquesta fita.

La seva tasca va ser l'exemple que es va seguir quinze anys
més tard, quan es va començar un tercer i definitiu Museu: el
1955 es posà la primera pedra, i tot i la complicitat del Consistori la darrera no es posà fins al 1966.

Algunes dades han estat facilitades personalment per Miquel Milian, Josep
Alañá, Lluís Costa i Francesc Navarro, que van ser socis actius de l'AEB.

De la trentena de persones que formaven el grup de treball,
alguns han quedat en l'anonimat i dels altres se n'ha parlat poc
o gairebé gens. Aquest és el cas de Joaquim Font i Cussó, el
fill de la Simeona, una ment centrada i analitzadora que per
ironies del destí acabà els darrers anys de la seva vida a la Clí80

Notes:
1 José M. Cuyàs Tolosa. REVISTA DE BADALONA, "Historia de un
Museo que no abrió sus puertas". 7 de desembre de 1957, pàg. 7.
2 Agrupació Excursionista de Badalona. PROGRAMA D'EXCURSIONS.
Novembre-desembre 1929, pàg. 4.
3 Ricard Martín i Alberó. ECO DE BADALONA, extra de Nadal de 1932,
"Una làpida inèdita".
4 AEB. Butlletí de maig-juny, 1933, pàg. 11.

I ES VA FER EL MUSEU...
S. ALSINA I VALLS

A

bans de parlar dels inicis del Museu de la
Ciutat de Badalona, que ara fa cinquanta anys va ser creat,
potser valdria més que féssim un recorregut pel temps i ens
remuntéssim a aquells primers intents de tenir un museu que
recollís d'una manera o altra els materials arqueològics, documentals, històrics o artístics que poguessin rememorar la nostra història al llarg dels segles.
I que parléssim també d'aquell Museu Arqueològic que va
crear l'Agrupació Excursionista de Badalona amb les troballes de l'època de dominació romana que anaven posant a la
llum les excavacions que es realitzaven al lloc aleshores conegut amb el nom del Clos de la Torre, entre la carretera de la
Conreria, el carrer del Temple, la Torre Vella del marquès de
Barbarà, la part del darrere de les cases de la carretera general i el col·legi de les monges franciscanes, als inicis del carrer
del Temple, terrenys que en aquells temps, anys immediats al
1936, no tenien cap mena d'edificació.

I també que esmentéssim els fons artístics que posseïa l'Ajuntament, fruit de compres o de donacions fetes al llarg dels
anys, i, sobretot, d'aquelles exposicions de belles arts que, des
de 1942, convocava cada any el Departament municipal de
Cultura amb força èxit de participants i de visitants i que
representaven per a l'Ajuntament una notable aportació d'obres d'art provinents dels premis que s'atorgaven i també de
donacions i d'adquisicions directes.

Les primeres temptatives
Cap a mitjan segle XIX no era un secret per a ningú que sota
les cases i els carrers del recinte de Dalt de la Vila, pels voltants del secular temple de Santa Maria, existien múltiples i
importants restes de la Baetulo d'antany, que durant els segles
de dominació romana havia aconseguit una notable importància entre les poblacions d'aquest sector de la costa de llevant
de la Península.
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Això va fer que, ja en el decenni 1880/1890, es creés entre la
ciutadania estudiosa la voluntat de conservar en un museu
propi les restes que s'anessin descobrint d'aquella població de
l'antigor. I es va iniciar, en conseqüència, una campanya per
tal d'aconseguir la construcció del que hauria de ser el "Museu
Biblioteca i Exposició Permanent" del tresor arqueològic i
històric de Badalona.
Cap a la meitat d'aquella dècada, concretament a l'octubre del
1886, segons ha explicat en diversos articles l'historiador
badaloní Josep Maria Cuyàs Tolosa, es va constituir l'Asociación Badalonesa Museo-Biblioteca, que tot seguit inicià els
seus treballs. Va adquirir uns terrenys en l'actual avinguda de
Martí Pujol i que aleshores era simplement la riera d'en Folch.

Aquells terrenys estaven situats entre l'actual carrer d'Anselm
Clavé —que llavors, i fins al 1902, era el carrer Nou—, i un
altre carrer innominat i que ben aviat, el 1897, va rebre el
nom de carrer del Museu, que encara avui conserva, malgrat
que allí no hi ha ni hi ha hagut mai cap museu.
La vida d'aquella associació, que s'havia imposat la missió de
construir un museu a Badalona, va ser agitada i trista, fins
que, inoperant i carregada de deutes, es va veure submergida
en processos judicials culminats amb l'embargament i subhasta dels seus béns, l'any 1901. I de l'Asociación Badalonesa Museo-Biblioteca no se'n va parlar mai més.

Les primeres excavacions i el museu de l'Agrupació
No va ser fins força més tard, ja entrats en els anys trenta del
segle XX que fa poc que acabem de deixar, quan es torna a
parlar d'un museu a Badalona. Fou a conseqüència de les
excavacions arqueològiques que es van emprendre l'any 1934
al Clos de la Torre, del qual ja he parlat en el proemi d'aquest
treball, terrenys que, des d'aleshores i fins durant molts anys
després, van ser coneguts entre els badalonins simplement
com "les excavacions".

Zona del Clos de la Torre abans de l'inici de les excavacions. La
urbanització d'aquest sector va ser aprovada per l'Ajuntament a l'octubre del 1945. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa

82

No obstant això, ja abans, dintre dels actes de la Festa Major
del 1933, l'Agrupació Excursionista de Badalona havia inaugurat, al seu local social del carrer de la Costa, un petit museu
provisional amb les peces arqueològiques que els seus socis
havien anat recollint i aportant. Iniciades les excavacions el
1934, i d'acord amb els resultats que el seu treball anava
donant, l'Ajuntament encarregà el projecte de construcció
d'un edifici destinat a museu municipal i es creà un Patronat

del Museu de Badalona, també segons ha explicat en diverses ocasions l'historiador Josep M. Cuyàs Tolosa. Però tot
això, igual que el treball a les excavacions, quedà truncat amb
la Guerra Civil del 1936-1939.
De les excavacions arqueològiques del 1934 al 1936 en va fer
un reportatge molt detallat el qui va ser el seu impulsor i
director, Joaquim Font i Cussó, reportatge que va romandre
inèdit fins que va ser inclòs en el llibre recopilatori d'alguns
dels seus escrits que el 1980 va editar el Museu Municipal
amb el títol de Joaquim Font i Cussó. 62 articles.
Segons explica Font en el seu esmentat reportatge, als inicis de
l'any 1934 es va saber de l'acord que havia aconseguit el marquès de Barbarà, propietari dels terrenys, amb l'Ajuntament per
tal de terraplenar i urbanitzar aquella extensió de terra, cosa que
comportaria després la impossibilitat de fer-hi excavacions per
extreure'n les restes arqueològiques que allà hi havia enterrades.

Un aspecte de l'excavació del Clos de la Torre dirigida per Joaquim
Font i Cussó el 1934. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons:
Joaquim Font i Cussó

Aleshores els dirigents de l'Agrupació Excursionista van
emprendre les gestions necessàries perquè l'Ajuntament els
autoritzés fer els sondatges i les excavacions que calgués per
esbrinar si realment, com se suposava, allí hi havia restes del
passat romà de Badalona. I va ser el mateix Font i Cussó,
segons ell mateix explica, qui, prenent un pic i una pala, va
iniciar les excavacions al Clos de la Torre.
Els seus fruits van ser exuberants. Peces i peces, moltes de les
quals tenien un incalculable valor arqueològic i històric, anaven aflorant a la superfície gràcies al treball incansable dels
excavadors, i anaven enriquint i donant valor a l'incipient
museu de l'entitat, el qual, així mateix, anava a poc a poc augmentant la seva superfície i els seus continguts.
Però va venir l'any 1936 i la guerra que al juliol es va iniciar,
i la feina del Clos de la Torre va quedar inacabada. Per a més
dissort, el local social de l'Agrupació Excursionista de Badalona va ser clausurat militarment el 1940 i el seu contingut
històric va passar a engrossir els fons del Museu Arqueològic
de Barcelona, que depenia de la Diputació Provincial. El
terreny on es feien les excavacions va ser reomplert de runa i
així va romandre una colla d'anys, fins que Josep Maria
Cuyàs, amb el seu grup d'homes de bona voluntat, va reprendre el treball excavatori.
Després, el 1980, es va aconseguir que les més valuoses de
les peces traslladades a Barcelona tornessin al nou Museu de
Badalona que ara tenim, segons explica Elisa Reverter en un
article publicat a la revista del Museu, Carrer dels Arbres.
L'aleshores regidora del Patrimoni historicoartístic al nou
Ajuntament que s'havia constituït el maig del 1979 cita con83

cretament, com algunes de les peces retornades, la "Tabula
Hospitalis", peça de bronze datada l'any 98 de la nostra era;
l'estela funerària que s'havia trobat a la masia de Can Paixau;
les pollegueres de bronze de la porta de les muralles romanes,
i, sobreto,t la Venus de Badalona, gràcil figureta de marbre
que l'any 1934 haviat descobert Joaquim Font i Cussó a les
excavacions del Clos de la Torre, i que ara es conserva al nostre Museu com una de les peces més preuades.

modesta i senzilla, però de seguida agafaren una volada
magnífica i ascendent. Es van iniciar com a exposició local,
si bé al cap de poc temps es va suprimir l'adjectiu i el certamen va quedar obert per a tothom. Gràcies a la voluntat que
hi posava el pintor Antoni Ros i Güell, barceloní de naixe ment, però badaloní de cor i de fets, ja que residia a Badalona des de feia molt de temps, a l'exposició hi venien, fora de
concurs, els millors pintors, i també les millors galeries d'art
de Barcelona hi aportaven obres dels seus fons.

Les exposicions de Belles Arts
Potser els orígens més pròxims del Museu de Badalona cal
buscar-los en aquelles exposicions de belles arts que des de
l'any 1942 convocava l'Ajuntament i que se celebraven amb
motiu de la Festa Major d'agost. Començaren d'una manera

Exposició de Belles Arts celebrada a l'Escola del Treball l'any
1955. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons: Ajuntament de
Badalona
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L'Exposició de Belles Arts es feia en els seus bons temps al
local de l'Escola del Treball —ara Escola de Música— de la
carretera cantonada amb el carrer del Pare Claret, on s'habilitaven les aules i fins i tot les galeries per penjar-hi les obres
que eren exposades. La feina per preparar-ho tot era ingent,
però els resultats que se n'obtenien valien la pena. Cada any
eren premiades les millors obres d'autors locals que hi concorrien, les quals quedaven de propietat municipal i passaven a
augmentar el fons d'art que posseïa l'Ajuntament.
Per donar idea del que eren aquestes exposicions detallaré un
xic la del 1952. S'hi van exposar, en total, dues-centes trentadues obres, entre pintura i algunes escultures, les quals van
quedar distribuïdes entre el vestíbul i una aula de la planta
baixa, i set sales i la galeria al voltant de l'escala al primer pis.
Hi havia quatre sales dedicades en general a artistes forasters;
una de dedicada exclusivament a obres de Joaquim Mir
(1878-1940), dotze aportades per una galeria d'art; una altra
amb catorze obres aportades per la Sala Parés del carrer de
Petritxol, que regien els germans Maragall-Noble, i una altra
formada per autors de l'Agrupación de Pintores Levantinos,
els quals aportaren vint-i-quatre obres.

Hi havia una Junta d'Honor, entre els components de la qual
figuraven Joan Ainaud de Lasarte, aleshores director general
dels Museus d'Art de Barcelona, i els badalonins Antoni Ros
i Güell, Eduard Flo Guitart, Enric Borràs Oriol i Enric Ysamat Bosch; una Junta Protectora, formada essencialment per
industrials i empreses de Badalona; una Junta Executiva, que
la integraven tinents d'alcalde i regidors municipals, i també
el president del Grup de Belles Arts de Badalona, que aleshores era Camil Guitart Pujol, si bé la funció d'aquesta Junta era
ben escassa, i el Jurat d'Admissió i Adjudicació de Premis,
presidit per l'alcalde, Lluís Maristany, encara que la feina
requeia en el vicepresident, Antoni Ros i Güell, i en els vocals
Josep Fradera, arquitecte; Ramon Vall Guixeras, el magistrat
Benet Grau, badaloní; Bartomeu Rovira, Josep Maria Cuyàs
Tolosa i Miquel Xirgu Subirà, germà de l'actriu Margarida
Xirgu i que feia molts anys que, amb la seva família, tenia
residència a Badalona. El secretari de l'Exposició, com en
anys anteriors i bastants dels següents, era qui subscriu aquestes notes.
Les obres que cada any resultaven premiades quedaven propietat de l'Ajuntament, i s'unien a les que eren adquirides de
manera directa. Elles i les que ja tenia anteriorment el municipi, fruit d'adquisicions d'anys anteriors o de donacions
directes dels seus autors, formaven un valuós fons d'art i eren
guardades en magatzems o penjades a les parets de les oficines municipals. Entre aquestes obres es distingia aquell gran
quadre que omplia la paret principal de l'escala de la casa
consistorial, La conquesta d'Oran pel Cardenal Cisneros, obra
del badaloní Llorenç Brunet i Forroll (1873-1939), que li valgué un premi internacional i de la qual l'autor va fer donació
a Badalona. També tenia l'Ajuntament, entre d'altres, obres de

Valeriano Domínguez Becquer (1834-1870), germà del poeta
Gustavo Adolfo; de Modest Urgell (1839-1919), el pintor d'obres "d'ambient trist i misteriós"; d'Alexandre Cardunets
(1871-1944), pintor i dibuixant que va viure els seus darrers
anys a la nostra ciutat; d'Evelí Torent (1876-1940), badaloní
emigrat a Barcelona i que va pintar per a la sala de sessions
de l'Ajuntament de Badalona el retrat de Fermín Galan, i del
també badaloní Eduard Flo (1881-1958), que va estudiar un
curs a Roma amb beca de l'Ajuntament badaloní i que va participar activament en les Exposicions de Belles Arts de Badalona que hem comentat suara.
Tota aquesta quantitat d'obres d'art de què es disposava va fer
veure als dirigents de l'Exposició que calia que a Badalona hi
hagués un lloc adient per exposar-les i conservar-les, i que,
per tant, calia tenir un museu. Això va fer que, tot seguit, se

Inauguració de l'exposició de Belles Arts el 1955. D'esquerra a
dreta: el mestre Pich Santasusana, el ministre d'Educació Joaquín
Ruiz Giménez i l'alcalde March Blanch. Museu de Badalona. Arxiu
d'Imatges. Fons: Ajuntament de Badalona
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cerqués la manera d'aconseguir-ho, si bé de moment no es
pensava pas a construir un edifici, sinó simplement a buscar
un lloc, una casa, un local que fos ampli, idoni i situat no
gaire lluny del centre de la ciutat. Recordo bé aquells anys
1952 i 1953 que amb Ros i Güell, l'arquitecte Fradera, l'escenògraf Miquel Xirgu, Camil Guitart i jo mateix ens vam
dedicar a recórrer alguns llocs, entre ells la Torre Vella del
carrer del Temple —encara amb la seva torre rodona que li
donava caràcter—, i d'altres.
Però amb tot això va venir el descobriment de les valuoses
termes romanes, fruit de les excavacions que Josep Maria
Cuyàs Tolosa havia reprès el 1940 sobre aquelles mateixes
excavacions interrumpudes el 1936, i aleshores prengué cos i
realitat la idea que a Badalona era necessari un museu.

Això consolida la idea de la necessitat d'un museu per conservar-les, i res millor que sigui al mateix lloc on foren construïdes fa vint segles. Tot seguit, l'Ajuntament inicia els tràmits per adquirir aquell solar per construir-hi l'edifici destinat
a Museu, i encarrega el projecte tècnic per portar-lo a terme.
Però d'aquells idealistes que feia un parell d'anys somniaven
un Museu per a Badalona ja en faltaven alguns: Miquel
Xirgu, que era professor de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, amb destí al Museu d'Art Modern, havia
mort al juliol del 1954, i el pintor i escenògraf Antoni Ros i
Güell ho va fer al desembre d'aquell mateix any.

Les represes excavacions al Clos de la Torre continuaven a
bon ritme sota la direcció del recordat Josep Maria Cuyàs
Tolosa, a qui acompanyava un selecte estol d'estudiosos,
molts d'ells estudiants universitaris. Les troballes de peces
arqueològiques se succeïen i incrementaven els fons històrics
de què es disposava ja. Però també a bon ritme s'anava edificant aquell sector ciutadà que ara és centrat per la plaça de
l'Assemblea de Catalunya, i això feia que calgués accelerar la
tasca dels arqueòlegs excavadors.

Ja presa per l'Ajuntament la decisió de construir el Museu, es
va procedir tot seguit al nomenament d'una comissió que tingués cura d'iniciar els treballs per a la constitució d'un patronat que el dirigís. Aquesta comissió, que era presidida pel
tinent d'alcalde de Cultura, aleshores el mestre Joan Pich Santasusana, la integraven deu persones més, entre elles Camil
Guitart i Pujol, Jacint Duñó i Clarà, Josep Maria Padrós i
Cuyàs i jo mateix. La seva primera tasca va ser la redacció del
reglament que havia de regir la vida del Museu i la del patronat que l'havia de dirigir. Llegits i esmenats per la comissió
fins a obtenir-ne una redacció que semblés definitiva, els
Estatuts del Museu Municipal de Badalona van ser acceptats
per l'Ajuntament sense cap modificació i van ser aprovats pel
Ple en sessió del 3 de març del mateix any 1955.

Però a principis de gener del 1955 es produeix una trobada de
les transcendentals. Sota d'un edifici que es construïa són
descobertes les restes d'unes termes romanes en molt bon
estat de conservació.

Calia ara formar el patronat segons es preveia en l'article 13
d'aquells Estatuts, que havia de ser presidit per l'alcalde, aleshores Santiago March; el tinent d'alcalde de Cultura en seria
vicepresident. El dia 20 d'abril següent foren designats els

Ja tenim Museu
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altres membres del Patronat. Eren trenta-vuit, que el gener
del 1956 van ser incrementats en vuit persones més, i a l'octubre hi ingressà també el director general de Museus de Barcelona, Joan Ainaud de Lasarte. En el patronat, entre d'altres,
hi havia Josep de C. Serra Ràfols, arqueòleg i prehistoriador,
que aleshores dirigia els treballs arqueològics que es feien a
Barcelona; el pintor Eduard Flo; l'escultora badalonina Elisa

Reverter, que moltes vegades havia aportat obres seves a les
exposicions de belles arts de Badalona; Josep Maria Padrós;
el també badaloní Lluís Solà i Escofet, que va ser subdirector
general de la Caixa de Pensions i secretari del seu Consell
d'Administració; Camil Guitart, Josep Maria Cuyàs, que el
novembre del 1957 va ser nomenat director del Museu, que
ja començava a prendre vida.

Les Termes durant la preparació de l'escenari per a la celebració del actes de col·locació de la primera pedra, agost de 1955. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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El dia 21 de maig següent es va fer, a la sala de sessions de
l'Ajuntament la reunió constitutiva del Patronat del Museu
Municipal. Hi van assistir gairebé tots els seus components, i
l'alcalde presidia l'acte. Oberta la reunió, jo vaig llegir en veu
alta el Reglament que abans havia aprovat el Ple municipal, i
tot seguit Josep Maria Cuyàs va explicar la gènesi de la futura institució cultural i quina seria la seva finalitat primigènia.

Puig; vicesecretari, Salvador Alsina i Valls —que el gener del
1964 va passar a secretari per dimissió del seu titular—; tresorer, Ramon Ribet i Graupere; vicetresorer, Salvador Bonvehí i Vila, i vocals, Josep Maria Cuyàs i Tolosa, Lluís G.
Pagès i Pujol, Camil Guitart i Pujol i Manuel Bazataqui i
Villarroya.

Després es va elegir la Junta Executiva que es preveia en els
articles 13 i 16 dels Estatuts. Va quedar formada així: president, el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Pich Santasusana;
vicepresident, Camil Guitart Pujol, que presidia el Grup de
Belles Arts de pintors badalonins; secretari, Jacint Duñó i
Clarà; vicesecretari, el periodista badaloní Manuel Bazataquí
Villarroya; tresorer, Jaume Ballester i Carrencà; vicetresorer,
Salvador Bonvehí i Vila, i vocals, Eduard Antoja Vigo i Salvador Alsina Valls. Excepte aquest darrer —que és qui escriu
aquestes notes— cap d'ells no és ja entre nosaltres.

Ja tenim, doncs, el Patronat del Museu en marxa. Faltava, ara,
la tasca principal: la construcció de l'edifici pel Museu, que es
faria precisament sobre mateix de les termes romanes recentment descobertes. I dintre del programa d'actes de la Festa
Major del mateix any 1955, el dia 12 d'agost es va fer amb
tota solemnitat la cerimònia simbòlica de la col·locació de la
primera pedra. Naturalment, l'acte s'havia de fer a l'aire lliure, però aquell dia va ploure intensament tota la tarda, fins
gairebé arribar a l'hora de començar. Sortosament, la pluja va
cessar, i la festa va celebrar-se sense problemes i amb una
notable assistència de públic.

La primera renovació d'aquesta Executiva, si no recordo
malament, no va ser fins a principis de març del 1961, quan,
modificats els Estatuts del Patronat, va quedar integrada així:
president, l'alcalde Josep Torras Trías; vicepresident, el tinent
d'alcalde de Cultura, que també a partir de primers de mes era
el mestre Francesc Font i Palau; secretari, Joan Mestres i

El Museu, doncs, començava a ser una realitat. D'això fa cinquanta anys. I des d'aleshores el Museu, que va ser inaugurat
oficialment el dia 5 de febrer del 1966, no ha deixat mai de
ser la primera institució cultural de Badalona i el lloc on es
concentra la història de la nostra ciutat.
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ELS PRIMERS DIRECTORS 1958-1975
JOSEP M. CUYÀS TOLOSA, JOSEP SALA PASCUAL
I JOSEP M. PADRÓS CUYÀS
JOSEP M. PADRÓS CUYÀS

Josep M. Cuyàs Tolosa (febrer 1958-juliol 1968)

P

odem definir Cuyàs com el fundador del
Museu, ja que del 1944 anava excavant el nucli romà de Baetulo i guardant el material arqueològic descobert en un
magatzem del carrer de la Creu.
L'any 1949 va ser nomenat comissari local d'Excavacions
arqueològiques, càrrec que depenia de la Direcció General de
"Bellas Artes" de Madrid.
Aviat el magatzem va quedar petit i es va ampliar, amb la
col·laboració del Centre Excursionista de Badalona, amb un
pis propietat de Marià Bosch al carrer de Sant Joan a tocar del
Cinema Principal.

Cuyàs, de caràcter reservat, que havia patit experiències
negatives per la clausura i l'espoli del Museu de l'Agrupació
Excursionista el 1940, tenia clar que tot aquest material de les
excavacions era la base del futur Museu de Badalona; per
tant, volia evitar que els estaments oficials de Barcelona hi
intervinguessin.
El 1954, i davant la propera construcció d'habitatges al clos
de la Torre, la Comissaria Provincial d'Excavacions, que dirigia el baró d'Esponellà, autoritzà una intensa campanya
arqueològica amb Josep M. Cuyàs com a director i amb un
equip de col·laboradors oficialment designats. Entre aquests
hi havia Jacint Dunyó, que s'encarregava de les feines de pla89

nimetria, Josep M. Padrós, que col·laborava en els treballs de
camp, i Joan Abril, que feia tasques de restaurador. Cuyàs
designà Juan Tudela com a cap de les brigades que treballaven al jaciment.

En un edifici encara en obres, i disposant només de les termes
i un vestíbul cobert amb uralita, Josep M. Cuyàs inicià una
densa activitat amb tota classe d'actes públics, exposicions i
visites culturals.

El resultat va ser sorprenent, i el gener del 1955 es localitzaren
les termes romanes, motiu evident perquè l'Ajuntament
comprés el solar i es decidís a construir el Museu de Badalona.

Va saber envoltar-se d'entusiastes col·laboradors, entre els
quals destaquen en la primera etapa: Joan Bacarisas, Amadeu
Lafarga, Ramon Ribet, Silvestre Minoves, Josep Cortinas,
Joan Abril, Camil Guitart, Oleguer Solà, Josep M. Saladrigas,
Jaume Sacasas, Antolín Puig, M. Teresa Ribó, Salvador Bel,
Joan Antoja, Joan Rodés, Andreu Solsona, Antoni Fonollà,
Fèlix Cartagena, Àngel Puy, Josep Bayó, Santiago Beltrán,
Arnald Licer, Pere Soriano i molts altres, que després de
quasi cinquanta anys es fa difícil recordar i que donaren vida
a l'activitat del Museu, sense oblidar els creadors de les seccions i entitats que s'integren en el Museu, dels quals ja es
parla en una altra secció de la revista, i del personal, que de

Josep M. Cuyàs passà al nou Museu tot el material que del
1944 tenia dipositat, amb la qual cosa es completà edifici i el
contingut arqueològic.
Del 1955 al 1958 Cuyàs va ser designat per coordinar la primera etapa constructiva del Museu, i a partir del febrer de
1958 l'Ajuntament el nomenà oficialment director.

Josep M. Padrós, Epifani de Fortuny, baró d'Esponellà, Josep M.
Cuyàs, Cinto Dunyó i l'encarregat, Joan Tudela, amb els obrers que
realitzaven les excavacions, 1955. Fotògraf: Francesc Domingo.
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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Vista general de l'excavació de les termes, 1955. Fotògraf: Francesc Domingo. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa

mica en mica s'incorporà a la plantilla, entre els quals cal destacar els conserges Àlvar Miserachs i Federico Marfil.
La preocupació constant de Josep M. Cuyàs era que el Museu
no fos sols un "dipòsit de pedres" poc visitat, sinó que tingués
vida i dinàmica.
Primer va crear els Amics del Museu, agrupació que arribà als
2.000 socis, incorporà seccions i entitats, i convertí la paraula museu en sinònim de centre de cultura de Badalona, fins al
punt que l'arqueologia quedà en segon pla.
Amb un migrat pressupost que no arriba als 22.000 euros
anuals (problema que seguirà en l'època dels altres directors),
les activitats han de ser desenvolupades per voluntaris; calia
la participació ciutadana que fes sentir a tots els badalonins
que el Museu era una cosa pròpia.

Concert a les Termes amb motiu de la col·locació de la primera
pedra del Museu, agost de 1955. Fotògraf: Francesc Domingo.
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa

Ell recordava sovint que la paraula museu deriva de muses,
deesses gregues que agermanaven la poesia, el teatre, la pintura i, en general, totes les belles arts, per la qual cosa en una
Ciutat com Badalona el Museu no podia ser estàtic, sinó viu
i dinàmic.
Interferències amb l'Ajuntament, que de vegades programava
activitats sense coneixement del director, o la manca de sensibilitat de les autoritats per protegir el patrimoni històric de
la Ciutat el portaren a presentar la seva dimissió justificant
necessitat de temps per escriure la història de Badalona, amb
la seguretat que si es designava Josep M. Sala per substituirlo, que ja actuava com a sots-director del Museu, aquest
donaria continuïtat a l'obra iniciada. I l'Ajuntament nomenà
Cuyàs director honorari.

Exposició permanent del Museu durant la visita de les autoritats
municipals i la presència del governador civil Antonio Ibáñez Freire, 30 gener de 1966. Fotògraf: A. Capella. Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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Josep Sala Pascual (juliol 1968-novembre 1971)
Va desenvolupar una intensa activitat, primer com a responsable de Cultura a l'Ajuntament i posteriorment al Patronat
del Museu, on va col·laborar activament amb Josep M.
Cuyàs, ja que si Cuyàs creà el Museu i li donà forma, Josep
Sala, com a director, va consolidar les seccions d'Astronomia
i Meteorologia, Belles Arts, Cine Amateur, Esbart Badalona,
Secció Fotogràfica, Joventut del Museu i les entitats Agrupació de Canaricultors, Amics del Pessebre, Federació de Cors
de Clavé, Associació Filatèlica i Numismàtica, Badalona Sardanista i Orquestra de Cambra.
Era tal la intensitat d'actes al Museu que era normal que en
totes les plantes se celebressin activitats, com per exemple:
conferències i cursets a la cinquena planta, assaig de sardanes
a la quarta, classes de pintura i tertúlies a la tercera, bibliote-

Exposició de roses celebrada l'1 de maig de 1970. Fotògraf: Genís Vera.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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ca a la segona, exposicions a la primera. La planta baixa era
l'aparador del Museu, i per cridar l'atenció del que passava
pel carrer tant es presentava una exposició de canaris, com de
roses o de peixos xinesos.
Amb l'ajuda de Josep Utesà va crear la revista Amistad, que
recollia l'activitat del Museu i era el testimoni de tota una
etapa de vida cultural a la nostra ciutat. Facilità a Josep Guitart una campanya d'excavacions a la finca Can Clapés, amb
ajuda del Museu. Subvencionà el desenvolupament del món
de l'esbart, a voltes amb ajuts de la seva economia, activitat a
què va dedicar, tant ell com la seva esposa, una especial atenció.
Finalment, els mateixos problemes que Cuyàs tenia amb l'Ajuntament per desenvolupar la tasca de director portaren a
Josep Sala a presentar la dimissió.

La Biblioteca popular Sant Anastasi, de la Diputació de Barcelona,
a la segona planta del Museu, 1966. Fotògraf: A. Capella. Museu de
Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona

Josep M. Padrós Cuyàs
(novembre 1971-desembre 1975)
Escriure sobre mi mateix és difícil i complex; per tant, resumiré les notes que es van publicar a la revista Amistad (números 31 a 73) o a la Revista de Badalona.
Quatre van ser els meus objectius:

Primer. Consolidar la funció didàctica del Museu en els

Primer es va fer una intensa campanya d'obres al Museu; es
va obrir un itinerari i es van modificar estructures de l'edifici
amb l'ajuda de l'arquitecte Francesc Lladó i del conservador
del palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà Jaume Lladó.
Es va crear una planta per divulgació històrica de l'evolució
de Badalona amb l'ajuda de Maria Niubó i Llorenç Monés.
Es va nomenar Francesc Tarrats conservador del Museu de
Badalona, i amb la seva ajuda es va qualificar de nou el material d'exposició. L'equip es va completar amb Joan Rosàs, que
es va encarregar de l'Arxiu Històric, en inici de creació.

aspectes arqueològics i històrics.
Procedent jo del món de l'arqueologia (cinc anys director de
les excavacions de la vil·la romana de Sentromà i quatre anys
secretari provincial d'excavacions arqueològiques) era conscient que era el moment d'incorporar professionals al Museu,
que fins aquells anys no existien a Badalona (jo em defineixo
com el darrer estudiós amateur).

Finalment, es va editar la guia del Museu i es van iniciar contactes amb escoles.

Segón. Crear un equip d'excavació.
Es va designar Josep Guitart primer arqueòleg badaloní i doctorat per la Universitat com a director d'excavacions. Guitart
es va rodejar d'un eficient equip, amb Francesc Tarrats, Pepita Padrós (Guitart i Pepita Padrós són els creadors de l'arqueologia científica badalonina),Teresa Llagostera, Elisabeth
Huntigford i altres, que, ja de forma continuada, van excavar
Dalt la Vila i van participar en cates d'urgència que la febre
immobiliària que patí Badalona els anys setanta i vuitanta
obligà a fer, no sempre amb la volguda metodologia i amb
constants problemes amb les institucions municipals.

Tercer. Vetllar pel patrimoni de la ciutat.
Visita al Turó d'en Boscà el 18 d'octubre de 1972. D'esquerra a
dreta: Salvador Bel; Felip Antoja, alcalde; Josep M. Cuyàs; Josep
M. Padrós, director del Museu. D'esquena: Jordi Monés Pujol-Busquets, Joan Mayné i Bacarises. Fotògraf: Ramon Ribet. Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa

El primer objectiu va ser protegir amb caràcter d'urgència els
monuments més importants i es va aconseguir que Sant Jeroni de la Murtra fos declarat monument nacional, que la masia
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de Can Canyadó fos declarat monument local i que s'aturés la
degradació del poblat ibèric del turó d'en Boscà.
No va haver-hi tanta sort amb les masies de Can Ruti i Can
Claris per evidents interessos especulatius.
A Sant Jeroni es va obrir el camí amb Badalona per can Mora
(encara avui la via de connexió amb Badalona), es va restaurar el refectori i la cuina conventual, on instal·làrem un museu
monogràfic.

Amb l'ajuda d'un equip d'experts (els Conservadors, el grup
d'excavacions i Llorenç Monés, Llorenç Gurri, Maria Masip,
Joan Antoni Padrós, Salvador Bel, Ampar Bennacer i molts
més (i que em perdonin els oblidats), es va confeccionar el
primer catàleg de monuments historicoarqueològics de Badalona, i es va lliurar oficialment a l'alcalde al seu despatx el
febrer de 1975. Malauradament no passà a tràmit oficial per
interessos d'urbanisme (revista Amistad, núm. 62/BadalonaBoletín de Información Municipal, núm. 65).

Quart. Donar continuïtat a la tasca cultural del Museu
Mantenir la dinàmica del Museu i continuar la tasca amb les
seccions i entitats vinculades al Museu, procurant sensibilitzar els estaments de la necessitat d'una Casa de Cultura.
Les mateixes circumstàncies que motivaren la dimissió de
Cuyàs i Sala em portaren a seguir el mateix camí, i vaig passar el càrrec a Josep Guitart, persona que em garantia una
millora tècnica en la direcció del Museu.

CLOENDA:

Simposi d'Arqueologia amb motiu del XXI Centenari de la fundació de Badalona. A la imatge, sessió a Sant Jeroni de la Murtra,
maig de 1973. Fotògraf:
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Aquesta primera etapa amb tres directors queda perfectament
expressada en les paraules que el catedràtic de la Universitat
de Barcelona Joan Maluquer va pronunciar al Museu en el
pregó de les festes del X aniversari l'any 1976.
"El més important del Museu és que no existeix, a mesura que
canvien els directors, un trencament direccional, sinó que són
una successió de persones que vinculades amb uns mateixos
objectius cobreixen etapes que donen continuïtat a la funció
principal: un Museu viu a Badalona."

RECORDS D'UNA ETAPA DIFÍCIL
PERÒ APASSIONANT 1976-1980
JOSEP GUITART I DURAN

E

l Museu em demana per al número del Carrer
dels Arbres que commemorarà el seu cinquantenari una
col·laboració sobre els anys durant els quals vaig tenir-hi protagonisme com a director.
En alguna ocasió he apuntat que estaria bé que es promogués
la preparació i l'edició d'una història del Museu. No solament
una història panegirista que ressenyi esdeveniments i efemèrides, tot i que també, sinó sobretot que situï el naixement i el
desenvolupament del Museu en el context cultural i social del
país. Una història que caldria iniciar als anys trenta amb la
constitució del Museu de l'Agrupació Excursionista de Badalona, que va acollir les importants troballes de l'excavació del
Clos de la Torre i que, tot i que va ser desmantellat el 1939,

va constituir un precedent decisiu per a la creació del Museu
de Badalona el 1955. I també hauria de recollir els precedents
més antics: les fructíferes activitats de Jaume Solà i Seriol, de
Gaietà Soler i després de Josep Serra Ràfols des del Servei
d'Excavacions Arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Una història, en definitiva, que tant per aquests precedents com per l'evolució del Museu en aquests cinquanta anys
transcendeix sens dubte l'interès local badaloní i esdevé un
exponent de com el país ha anat prenent consciència dels
valors del nostre patrimoni cultural i de com això moltes
vegades ha estat fruit d'un moviment popular de fons sorgit
dels anhels col·lectius de la nostra societat i dels esforços,
moltes vegades voluntaristes i anònims, de nombrosos ciutadans. El Museu de Badalona n'és un exemple paradigmàtic.
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Però aquesta història, com totes, no l'hem d'escriure els qui
poc o molt l'hem protagonitzada. Ens faltaria la distància
necessària. El Patronat i la direcció del Museu haurien d'animar algun jove historiador a emprendre aquesta tasca... i de
ben segur que tots ens posaríem a la seva disposició per ajudar-lo i proporcionar-li informació.
Perdoneu la digressió i anem a acomplir l'encàrrec, que no el
prenc, doncs, en el sentit de fer la història d'un període, que
no em toca, sinó per aportar unes pinzellades que glossin
algunes de les meves vivències i activitats d'aquells anys, que
cobreixen precisament el que anomenem els anys de la transició política. Jo prenia possessió del càrrec de director del
Museu el desembre de 1975, pocs dies després de la mort del
dictador, i el deixava l'octubre de 1980, quan s'acabava de
constituir el primer govern democràtic de la recent recuperada Generalitat de Catalunya.
Remenant papers trobo els apunts del parlament que vaig fer
en l'acte de canvi de direcció i de comiat d'en Josep M.
Padrós a la sala d'actes del Museu. Va ser un parlament breu
però ben indicatiu de les inquietuds que teníem al Museu en
aquell moment. Jo posava l'èmfasi en les línies d'actuació
futures a desenvolupar: "Caldrà —deia— desenvolupar al
màxim l'activitat pròpiament museística, entesa en tota l'amplitud del concepte modern de museu, que avui es concep a
tots els països cultes com una institució molt i molt dinàmica. La idea d'un museu mort, d'un museu purament vegetatiu,
ha de ser enterrada definitivament. Un museu dedicat a un
tema concret, en el nostre cas a l'important i variat patrimoni
historicoarqueològic i artístic badaloní, pren verdader sentit
en la mesura que és capaç de desenvolupar una autèntica fun96

ció social. Mitjançant la triple gamma d'activitats, la conservació, l'estudi i la divulgació, el Museu ha d'aconseguir que
aquest patrimoni estigui present a la vida de la ciutat, que
estigui present des de les aules de les nostres escoles... fins als
despatxos dels nostres urbanistes [...]." En aquell parlament
remarcava també la importància de l'activitat cultural que
desenvolupaven les diverses seccions i entitats radicades al
Museu, i feia una invitació a la reflexió sobre com calia acréixer i enfocar aquesta funció de Casa de Cultura que el Museu
havia fomentat des de la seva fundació.
Val a dir que ara, després de trenta anys i recordant l'ambient
d'aquells moments, em sorprèn la claredat d'idees que aleshores teníem. I escric teníem perquè sé que de fet això no era un
mèrit ben bé meu. He de reconèixer que com a director del
Museu vaig ser molt afortunat pel fet de succeir en Josep
Maria Padrós, la direcció del qual entre 1971 i 1975 crec que
marca un dels períodes més importants del Museu. Va ser ell
qui amb molt d'encert va imprimir a aquesta institució l'impuls
i el caràcter que s'ha anat consolidant fins avui. No crec exagerat afirmar que així com en Josep Maria Cuyàs va ser amb
la seva tossuderia exemplar qui va mantenir viva la flama que
s'havia encès als anys trenta i va ser l'ànima de la fundació del
Museu ara fa cinquanta anys, en Padrós va ser qui va posar les
bases per convertir-lo en una institució museística moderna
capaç d'afrontar els reptes que el patrimoni cultural badaloní
tenia plantejats de cara a les darreres dècades del segle XX.
Quan jo vaig prendre el relleu en la direcció, el Museu ja estava enfocat en la bona direcció, i aquesta ja era acceptada amb
normalitat tant pels membres del seu Patronat com pels nombrosos col·laboradors en les diverses activitats del Museu. I
això va permetre anar per feina des del primer moment.

Una de les línies que ja s'havia emprès amb força des del
Museu i que ens proposaven desenvolupar-la al màxim era la
defensa de la integritat del patrimoni historicomonumental de
Badalona i la seva potenciació com un bé cultural de primer
ordre per a la ciutat. La destrucció a l'inici dels setanta de la
masia de Can Claris, una de les més emblemàtiques de les
que quedaven a Badalona, havia fet encendre totes les alarmes i havia convençut l'entorn del Museu que calia prendre
la iniciativa. Ja el 1974 van fructificar finalment tres anys de
gestions impulsades per la direcció: el monestir de Sant Jeroni de la Murtra va ser declarat monument nacional pel consell de ministres de l'Estat, i la masia de Can Canyadó, monument local per part del ple de l'Ajuntament. I el 1975 el
Museu havia fet entrega a l'Ajuntament d'una primera proposta de catàleg de monuments badalonins a protegir.

Torre Codina. Fotògraf: Jaume Sacasas. Museu de Badalona. Arxiu
d'Imatges.

El 1976 aquesta problemàtica es va dinamitzar decisivament.
El desembre d'aquell any el Museu, a petició de l'Ajuntament,
tramitava la relació documentada dels edificis i conjunts d'interès històric, artístic o arqueològic de dins el terme municipal de Badalona. El Pla General Metropolità, que s'acabava
d'aprovar, preveia que cadascun dels ajuntaments havia d'indicar el patrimoni cultural a protegir al seu municipi. El febrer
de 1977 l'Ajuntament aprovava el catàleg de monuments historicoarqueològics de Badalona, i el que era tan important o
encara més, creava la Comissió Tècnica de Protecció del
Patrimoni, que quedava constituïda amb un tècnic del Museu,
un arquitecte del servei tècnic de l'Ajuntament i un llicenciat
en dret del negociat de cultura del consistori.
Aquest acord acomplia una vella aspiració del Museu i posava les bases per a una política de salvaguarda i potenciació del
patrimoni, que havia de donar amb el temps resultats ben
satisfactoris. Sant Jeroni de la Murtra, les restes de la Baetulo romana, el poblat ibèric del turó d'en Boscà, la vil·la romana de Ca l'Alemany, les masies de Can Canyadó, Can Bofí
Vell, la Torre Codina, Can Trons, Can Miravitges, Cal Andal,
el conjunt de Cal Compte de Pomar, les cases del carrer de
Pujol, la casa Pavillard, la Torre Vella i el conjunt de Dalt la
Vila quedaven inclosos en el catàleg i legalment protegits. Cal
dir que aquesta protecció va resultar ser encara molt teòrica i
poc eficaç i va caldre batallar encara amb força per evitar la
degradació i la desaparició de més d'una d'aquestes peces
catalogades. Recordo ara el cas de la masia fortificada de Can
Bofí Vell, quan arran de la urbanització de Montigalà-Batllòria va quedar abandonada i començà a ser saquejada i mal mesa de tal manera que el seu enrunament total semblava poc
menys que inevitable. Al Museu, des del grup d'història, vam
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reaccionar i com es va poder es van tapiar diverses vegades
les seves obertures i les escletxes més perilloses de les parets.
Avui, quan passo per Montigalà i veig Can Bofí Vell encara
dret, penso que és gairebé un miracle que hagués aguantat
aquelles envestides, i que els esforços esmerçats van valer la
pena. Després va venir la defensa de la integritat de Dalt la

Conducte d'aigua del carrer Pujol. Fotògraf: Albert Cartagena.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció: Museu de Badalona
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Vila, en la qual una conscienciació ciutadana més àmplia i el
moviment veïnal hi van prendre ja també un paper decisiu.
En el camp de l'arqueologia van ser uns anys fructífers, però
també difícils. Des dels anys cinquanta que s'havia urbanitzat
bona part de l'antic Clos de la Torre, l'activitat de la promoció constructiva sobre les zones encara lliures del jaciment de
la ciutat romana de Baetulo s'havia mantingut discreta, però
ara es tornava a accelerar i amenaçava el que quedava de l'entorn de la Torre Vella i diversos punts de Dalt la Vila i de la
seva perifèria. No hi havia encara establerts de manera adequada els automatismes necessaris per evitar que l'activitat
constructiva malmetés irreparablement el nostre patrimoni
arqueològic, ni tampoc estava prou desenvolupada encara la
consciència ciutadana que calia preservar aquelles restes. Des
del Museu, amb més voluntarisme que no pas amb els mitjans
necessaris, ens van imposar el seguiment de les nombroses
obres que es van anar succeint aquells anys i la intervenció
arqueològica en aquelles en què la troballa de restes ho
requeria. Avui em sorprèn l'empenta que teníem, però no cal
dir que els resultats no sempre foren tan satisfactoris com
hauríem volgut i que vam patir més d'un fracàs.
Entre les intervencions arqueològiques d'aquells anys recordo entre d'altres: la del solar de via Augusta -carrer de la
Costa, que va permetre la documentació de dos carrers de la
ciutat romana; l'excavació del conducte d'aigua de la part alta
de la ciutat; la de la capella del Santíssim de l'església de
Santa Maria, amb la troballa de les restes del podium d'un
gran edifici; la de la urbanització del carrer de Pujol amb l'excavació d'una sitja i una cisterna de gran interès arqueològic
pel material que van proporcionar; l'excavació al pati de Ca

l'Amigó, aleshores ocupat per l'escola Jungfrau. Totes aquestes actuacions anaven aportant noves dades sobre l'antiga
Baetulo, però sobretot contribuïen a fer evident l'interès i la
riquesa del jaciment i la necessitat de sistematitzar la salvaguarda de l'important patrimoni arqueològic badaloní.
Però el punt culminant de tota aquella problemàtica va arribar amb l'inici de la urbanització del poc que quedava del
Clos de la Torre Vella entre els carrers del Temple i de les Termes Romanes. Aquí l'actuació des del Museu va ser llarga i
feixuga. Dos aspectes preocupaven seriosament les forces
vives del museu encapçalades pels seus exdirectors: d'una
banda, que s'edifiqués completament l'entorn proper de la
Torre Vella i, de l'altra, que es malmetessin les restes del
riquíssim subsòl arqueològic d'aquesta part del jaciment. En
primer lloc, es va haver d'evitar el rebaix indiscriminat dels
solars i substituir-lo per un sistema de fonaments a base de
pilotatge, amb cales arqueològiques prèvies per evitar l'afectació de les restes. Va ser una dura tasca que es va perllongar
més de dos anys. El grup d'arqueologia del museu, amb en
Francesc Tarrats al capdavant, es va abocar amb decisió en
aquella tasca malgrat les dificultats i els impediments, i no cal
dir que sense el seu entusiasme i la seva dedicació allò no
hauria estat possible realitzar-ho. Però va valer la pena, ja que
gràcies a aquell ingrat esforç avui el subsòl de la plaça de
Font i Cussó és una esplèndida realitat, encara no plenament
aprofitada, però amb unes potencialitats museístiques de primer ordre.
També vam portar l'activitat arqueològica al territori del
terme municipal, com per exemple amb la campanya d'excavació a la vil·la romana de Ca l'Alemany. Però sobretot cal

recordar per la seva envergadura l'actuació decidida que vam
emprendre iniciant una sèrie de campanyes d'excavació al
poblat ibèric del turó d'en Boscà, per a les quals vam tenir el
suport de la Subdirecció General d'Arqueologia del Ministeri
de Cultura. També aquí en Josep M. Padrós havia marcat el
camí durant la seva etapa al capdavant del museu, quan va
aconseguir aturar la pedrera que ja s'havia menjat una part del
poblat i amenaçava de destruir-lo completament. Ara, el
1979, després de moltes gestions, per a les quals recordo amb
agraïment que vaig comptar amb l'ajuda inestimable d'en Llorenç Gurri, vam aconseguir col·locar una tanca protectora del
jaciment i iniciàrem una campanya intensa d'excavacions que
es va repetir l'any següent i va iniciar la posada en valor d'aquest jaciment. La Baetulo ibèrica, antecedent de la fundació
de la ciutat romana, començava a mostrar-nos amb tot el seu
simbolisme les arrels més antigues de la història de Badalo-

El poblat ibèric del Turó d'en Boscà, declarat Bé Cultural d'Interès
Nacional. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu
d'Imatges. Col·lecció: Museu de Badalona
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na. Al turó d'en Boscà s'hi van fer altres actuacions als anys
vuitanta i ha estat declarat bé cultural d'interès nacional pel
Govern de la Generalitat, però val a dir que a hores d'ara
aquest jaciment no ha tingut encara el tractament que per la
seva importància es mereix. Caldrà esperar que li arribi el seu
moment.
Una altra iniciativa important que va quallar en aquells anys
va ser la sistematització de l'Arxiu Històric de Badalona. Era
una altra vella proposta que ara prendria cos. El 1976 es va
adequar un espai a la planta quarta del museu i es deixava
equipat i condicionat per acollir la documentació històrica
badalonina que calia segregar de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament. El trasllat d'aquesta documentació es va demorar
encara un temps, ja que no es va fer fins al 1979. L'acord del
ple de l'Ajuntament del febrer d'aquell any encarregava al
Museu la funció de salvaguardar i ordenar el patrimoni històric documental de Badalona, facilitar-ne l'ús i fomentar-ne
l'estudi i la divulgació. Així, el Museu esdevenia encara més
el dipositari de la "memòria" col·lectiva de la ciutat.
Al mateix temps s'havia anat consolidant el Grup d'Història,
dedicat a fomentar els estudis d'història de Badalona. Un punt
d'inflexió en la consolidació d'aquest grup va ser l'organització, la tardor de 1978, del primer Curs d'Història de Badalona impartit per un ampli ventall de col·laboradors. La programació del curs va ser ambiciosa i atrevida, ja que pretenia per
primera vegada donar una visió interpretada del conjunt de la
història de la ciutat, entrant amb una certa profunditat en
cadascun dels períodes de la seva evolució, malgrat que per a
algun d'aquests, encara poc treballat, calgués una tasca prèvia
de recerca pròpiament dita. Per això aquell curs, que va tenir
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una nodrida assistència, a més de fer una tasca divulgadora,
va contribuir a traçar un estat de la qüestió i a posar les bases
per a noves investigacions. El curs va combinar les xerrades
al museu i les visites comentades als principals punts d'interès
històric i arqueològic de la ciutat.
Recordo aquell curs com una experiència molt reeixida, que
va ajudar a donar un impuls profitós a les activitats de difusió. El seguiment del curs per part de diversos professors de
primària i secundària i la programació de diverses sessions
dedicades a experiències i aplicacions de la història de Badalona a l'escola van representar també un pas endavant per al
Departament Pedagògic del Museu, que des de l'abril de 1976
funcionava ja amb empenta, i ara constituïa un grup d'assessorament permanent format per ensenyants. S'encarrilava així
un altre objectiu ben important: apropar als escolars badalonins la història de Badalona com una eina al servei de la seva
formació en el camp de les ciències socials.
També teníem clar que el Museu havia de fer una difusió
àmplia de la seva activitat i dels resultats de la recerca que
portava a terme. La sèrie "Monografies Badalonines", iniciada el 1976 i que després ha tingut una continuïtat esplèndida,
va néixer per acomplir aquesta necessitat. Convenia també
aprofundir en la comunicació entre els col·laboradors i tot
l'entorn del Museu. Des del 1969 aquesta funció es feia sobretot mitjançant el Butlletí del Museu, que sortia amb una
periodicitat mensual i arribava al miler i escaig d'Amics del
Museu, en honor dels quals la seva capçalera es titulava
Amistat. Aquest butlletí recollia els programes d'actes de les
seccions i entitats del Museu amb alguns comentaris i articles
d'acompanyament, i el director del Museu hi escrivia gairebé

cada mes un breu editorial que marcava la línia de desenvolupament de la institució. Però tot plegat era poca cosa i calia
potenciar-lo perquè esdevingués un reflex de tota l'activitat
que es feia al Museu. Val a dir que el butlletí comença a recollir articles de nous col·laboradors i de mica en mica durant
aquells anys va agafant un cert cos. El 1979 es va iniciar la
publicació Carrer dels Arbres, un projecte que va néixer
també amb molta il·lusió i que durant un parell d'anys va conviure amb Amistat, tot i que després la va substituir i es va
convertir, fins avui, en la publicació periòdica del Museu.

rebre les peces havíem remodelat l'exposició permanent de la
planta baixa del Museu, fins aleshores molt limitada però que
ara s'ampliava per acollir-les dignament, i a més havíem editat un llibre amb un recull d'articles de Joaquim Font i Cussó,
l'arqueòleg badaloní descobridor de la Venus i codirector amb
Serra Ràfols de les velles excavacions del Clos de la Torre.

La meva etapa de direcció del Museu es va tancar l'octubre de
1980 coincidint amb el retorn a Badalona de les emblemàtiques peces arqueològiques que havien estat confiscades el
1939 i dipositades des d'aleshores al Museu Arqueològic de
Barcelona: la ja anomenada Venus de Badalona, la tabula
hospitalis, l'estela ibèrica i les monumentals pollegueres de
bronze de la porta de les muralles de la ciutat. Era un vell
anhel badaloní, especialment sentit per tot l'entorn del Museu.
A l'editorial del butlletí del novembre de 1977 havíem raonat
amb profunditat per què calia que les peces tornessin a Badalona, sense que això hagués de ser un obstacle per a una futura col·laboració intensa amb el museu barceloní, que tots
aspiraven també que es convertís ben aviat en un veritable
Museu Nacional d'Arqueologia i recuperés l'esperit fundacional que li havia imprès Pere Bosch Gimpera i la Generalitat
dels anys trenta.
Després de les eleccions municipals de 1979, el primer ajuntament democràtic va reprendre amb força aquella demanda i
les gestions del regidor de Cultura, Joan Soler, i la regidora
de Patrimoni, Elisa Reverter, van finalment fructificar. Per

Venus de Badalona retornada a Badalona el 19 d'octubre de 1980.
Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges.
Col·lecció: Museu de Badalona
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Badalona i el seu Museu van acollir l'arribada de les peces
amb un acte multitudinari molt emotiu i carregat de simbolisme, i que volia ser també un homenatge a Font i Cussó i a tots
els pioners de l'arqueologia badalonina. La presència de Max
Cahner, conseller de Cultura del Govern de la Generalitat acabada de recuperar, les paraules d'en Miquel Tarradell glossant la
significació de l'acte, les intervencions entusiastes de les autoritats badalonines..., tot plegat ho vaig viure, potser una mica
ingènuament —ja ho sé—, com el final d'una etapa i l'inici d'un
nou temps en què tant a la meva ciutat com al meu país els
valors culturals serien potenciats i aprofitats amb plenitud.

Amb motiu del retorn de la Venus es va celebrar un acte que va
comptar amb la presència del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Max Canher. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció: Ajuntament de Badalona
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Podríem encara desgranar molts altres records d'aquells anys,
com la participació des del Museu en l'Assemblea de Museus
de Catalunya, que va agrupar bona part de la gent vinculada
als museus del país i, liderada entre d'altres per Pau Verrié, va
portar a terme una tasca meritòria de reflexió i dinamització;
o de la celebració del cicle de conferències sobre les terceres
vies que va portar a la sala d'actes del Museu les interven cions de Joan Reventós, Josep Pallach i Pere Ardiaca.
Però no allargaré més aquestes ratlles commemoratives,
escrites 25 anys després amb el plaer de reviure una expe riència gratificant i amb plena consciència que tot el que hi va
haver d'empenta i de realització exitosa durant aquells anys
va ser mèrit dels nombrosos col·laboradors que s'hi van abocar amb entusiasme des dels diversos grups, seccions i entitats que conformaven l'ànima del Museu. Amics tots, que no
he pogut anomenar aquí un per un, tal com m'hauria agradat,
però que saludo i abraço simbòlicament amb afecte des d'aquestes pàgines. Sense nostàlgia, mirant endavant, i amb el
desig que el Museu i el patrimoni cultural de Badalona fructifiquin encara amb més força en els propers cinquanta anys.

UNA BREU ETAPA, 1980-1981
JOAN ROSÀS REVERTÉ

E

l novembre de 1980 el ple de l'Ajuntament em
va nomenar director del Museu de Badalona. Tenia 27 anys i
en feia prop de deu que col·laborava amb el Museu (en aquell
temps les tasques tècniques gairebé mai no eren remunerades
i tots els que treballàvem al Museu en temes d'arqueologia o
d'història no érem més que col·laboradors voluntaris). Formava part, doncs, de l'equip dels directors anteriors i era previsible una línia de treball que continués la de Josep Guitart. Amb
els col·laboradors del museu hi havia una llarga relació basada més en interessos culturals que no pas en relacions laborals. Es tractava de coordinar un equip que ja existia i funcionava bé. Llevat de les actuacions de gestió ordinària i d'algunes activitats puntuals, res no va passar de ser un simple programa. Un seguit de problemes amb els representants de l'Ajuntament en el patronat del Museu sobre la funció que aquest
havia de tenir en la vida cultural i social de la ciutat van fer
que, quatre mesos després del meu nomenament, no veient
una sortida per al Museu amb la qual èticament pogués estar
d'acord, deixés la direcció i, per tant, el Museu de Badalona.

Visita de les autoritats i un grup de tècnics a Sant Jeroni de la
Murtra. A la imatge identifiquem la regidora de Patrimoni, Elisa
Reverter i a la dreta, el director del Museu, Joan Rosàs. Museu de
Badalona. Arxiu d'imatges. Col·lecció: Museu de Badalona.
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ELS ANYS 1981-1985
EDELMIR SANCHO

Q

uan em poso davant del paper per escriure
sobre els quatre anys en què vaig fer de director del Museu
em vénen al cap una munió de projectes, fets i esdeveniments
i es fa difícil triar-ne un que expliqui el que va passar en
aquell període. Em centraré en els temes que, juntament amb
el Patronat del Museu, crèiem que calia abordar de forma més
immediata: regularització laboral de les persones que hi treballaven, adequació de l'edifici a les necessitats d'aquell
moment i difusió de les activitats que s'hi feien.
La conservació i l'estudi dels materials procedents de les
excavacions i la documentació provinent de donacions i de
l'arxiu municipal estaven garantits perquè hi havia dos becaris que tenien encomanada aquesta tasca. Així doncs, l'àmbit
de l'arqueologia i el de la història anaven per bon camí.
La difusió del Museu era un dels objectius prioritaris en el
projecte que s'anava configurant. El Patronat del Museu va
autoritzar la contractació d'una persona que portés a terme les
tasques de donar a conèixer, de forma pedagògica, els treballs
que s'hi feien, tant de recerca arqueològica com sobre la

Excavació al subsòl de la actual plaça Font i Cussó, a principis dels
anys vuitanta. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció
Museu de Badalona
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història de la ciutat, amb les mateixes condicions laborals
dels becaris. També es va fer un concurs per cobrir la plaça de
secretària. Bé, ja teníem la base de l'equip humà per
començar a pensar en el futur que ens esperava.
Conserges, personal de neteja, col·laboradors en les campanyes d'excavacions o en els muntatges de les exposicions, calia
que tots estiguessin dins la legalitat. Al cap de quatre anys, el
personal que treballava al Museu tenia contracte laboral.
També penso en l'edifici que teníem i encara tenim: aquest
edifici fou construït amb molt d'entusiasme per les institu cions sobre les restes romanes de Baetulo. El projecte es va
fer seguint les normes d'aquell moment, que no preveien les
condicions de seguretat i accessibilitat exigides actualment;
l'escala interior era insuficient, i encara ho és, i no hi havia
cap sistema d'evacuació del personal, tant dels treballadors
com dels visitants. Quan el Patronat del Museu va constatar
totes aquestes mancances va encomanar a l'arquitecte Francesc Lladó un projecte, que no s'ha dut a terme mai, per adequar l'edifici a les normes del moment.

L'edició del llibre Barres i Onades, escrit per Joan Soler i
Amigó, resum de la història de Badalona per a nois i noies,
que va ser molt acceptat per les escoles. L'IES Barres i
Ones es va inspirar, a l'hora de triar el seu nom, en aquesta
publicació.
La ràdio a Badalona va ser motiu d'estudi i se'n va fer una
exposició a la cinquena planta del Museu, que va anar acompanyada de la presentació de l'edició del llibre 50 anys de
ràdio a Badalona, escrit pel periodista Enric Juliana i la historiadora Maria Lluïsa Anton. També es va comptar amb la
participació de Ràdio Ciutat de Badalona que emetia programes en directe des del Museu.

Per garantir la seguretat de les peces dipositades al Museu, es
va instal·lar un sistema d'alarmes i detectors de presència,
connectat amb la Guàrdia Urbana de la ciutat.
L'afany de posar el Museu a l'abast de la ciutadania es va fer
palès amb la quantitat d'iniciatives culturals, exposicions i
publicacions que va produir:
La revista Carrer dels Arbres va promoure el concurs literari
de narracions i contes Lola Anglada.
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Programa de Ràdio Miramar, emès des del Museu amb motiu de
l'exposició 50 anys de ràdio a Badalona, 1984. Museu de Badalona.
Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona

Una mostra sobre el fet boletaire: Els bolets i els seus hàbitats. Per mantenir els bolets frescos, un grup de col·labora dors anava cada dia al bosc a buscar-ne. No va caldre dedicar
cap altra exposició sobre aquest tema perquè ja hi va haver
altres entitats que s'hi dedicaren. Havíem aconseguit el nostre
objectiu: la participació dels ciutadans.

Exposicions d'art amb l'artista fent un quadre; recordo els pintors Josep Villaubí i Gerard Sala, amb els pinzells, davant la
tela que anaven omplint de formes i colors per acabar essent
una obra d'art, acompanyats per músics del Conservatori Professional de Música de Badalona.

Exposició del pintor Gerard Sala, 1985. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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Recordo, molt especialment, els quadres originals de Ramon
Casas propietat dels amos de l'Anís del Mono, que foren
cedits per ser exposats al Museu.
Anys d'experimentació i de recerca de formes de comunicació amb la població i de veure com la gent s'engrescava per
les coses de Badalona, del present i del passat.
Un aspecte important d'un museu és la provisió de fons documentals que facilitin l'estudi de la història i, en aquest sentit,
calia que el Museu es dotés de documentació gràfica com ara
fotografies i pel·lícules.

Josep Cortinas tenia un arxiu particular fotogràfic molt important, fruit d'anys i anys de fer fotografies per Badalona, i calia
que no es perdés. Va ser aleshores que es va parlar amb ell i
vam arribar a l'acord d'adquirir els clixés i les fotografies que
ens oferia. Amb aquesta incorporació havíem començat a dotar
d'una certa entitat la col·lecció gràfica que ja hi havia al Museu.
No vull passar per alt un altre fet que, possiblement, va marcar l'evolució del fons documental: l'adquisició per part del
Museu del màster i el positiu d'una pel·lícula muntada per
Carles Nyssen i que reflectia la vida badalonina de principis
del segle XX.

Exposició 50 anys d'Història gràfica. La ciutat i la seva gent. Fotografia i cinema de Josep Cortinas i Carles Nyssen, 1983. Fotògraf: Albert
Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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I tampoc no vull ometre com es va transformar la cinquena
planta en sala d'exposicions. Aquesta planta havia estat fins a
l'any 1981 la sala d'actes del Museu i gaudia de les condicions
per ser usada com a tal: hi havia la platea i un amfiteatre o
galliner i un bar. Aquesta sala s'utilitzava per fer teatre, espectacles del tipus La comarca nos visita, programa musical i de
varietats de Radio Barcelona, sarsuela i algun cicle de conferències promogudes pel Museu.
I va arribar l'oportunitat de convertir la sala d'actes en sala
d'exposicions. Va donar la casualitat que el Departament
d'Urbanisme necessitava una sala per fer una exposició de
projectes per a Badalona, i la cinquena planta era ideal per
allotjar aquesta mostra perquè necessitaven exposar uns
plafons molt alts. Així va ser com el Museu i el Departa ment d'Urbanisme de l'Ajuntament de Badalona, amb
Jaume Solà com a regidor, van fer un canvi important per
al futur desenvolupament del Museu: es va traslladar la
sala d'actes a la primera planta. Aquest canvi va permetre
tenir la gent més a prop del carrer i, per tant, millorar la
seguretat de l'edifici.
Tot aquest procés va anar acompanyat d'ajustaments organitzatius del Museu de Badalona; el bar de l'entresolat de la
cinquena planta es va tancar, i es va adaptar aquest espai a
noves necessitats del Museu com ara sala de treball dels
alumnes de les escoles que visitaven el Museu, magatzem
per a les exposicions, etc. La tercera planta es va transformar en magatzem de la col·lecció d'art gràcies a uns diners
aconseguits pel regidor d'hisenda, Enric Flò. L'esquema
que s'adjunta al final resumeix la reordenació soferta per
l'edifici des del 1981 fins al 1985.

Amb tot, quedà pendent solucionar el tema de la seguretat i,
més aviat o més tard, caldrà analitzar l'edifici del Museu i elaborar un projecte que englobi la protecció de les persones i
tota la documentació que hi ha dipositada.
Penso, també, en l'enrenou que es produí quan vam anar parlant amb les entitats acollides al Museu perquè busquessin un
altre local per fer les seves activitats. El Museu Municipal era
el que ara en diem un hotel d'entitats. Tret del soterrani i la
planta baixa, on s'exposaven les restes romanes més significatives, i la quarta planta, dedicada a la conservació i l'estudi
del material arqueològic, d'una banda, i de l'històric, de l'altra, la resta de l'edifici estava ocupat per entitats i grups que
no tenien res a veure amb l'activitat del Museu.
La Secció de Belles Arts, però, era una entitat diferent de les
altres perquè sempre havia tingut cura de les obres d'art dipositades al Museu. Periòdicament organitzaven exposicions
que, amb la remodelació, no es podien fer a cap de les plantes de l'edifici. Se'ls va proposar que fessin les exposicions a
la sala del Refugi de la plaça de la Vila. La solució adoptada
no va convèncer els membres de la junta. Amb tot, cal agrairlos que acceptessin el canvi. Ells no veien clar que fos el
millor lloc. Poc temps després es demostrà que la solució era
la més bona perquè, en aquesta nova sala, les exposicions
tenien més visitants.
De fet, aquests quatre anys van ser fonamentals per dotar el
Museu d'una estructura de professionals estable i amb la possibilitat d'anar-se adaptant a les necessitats de cada moment i
d'una organització de l'espai que va permetre augmentar el
serveis a la ciutat i als estudiosos de la història.
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Des d'aquí vull agrair la col·laboració de Pepita Padrós,
Ramon Sagués, Joan Mayné, Maria del Mar Mascareñas i
Margarida Abras, que formaven un equip de professionals
amb qui vam treballar braç a braç per portar a terme el projecte de Museu dissenyat entre tots.

Redistribució de l’edifici
PLANTA

1981

1985

Subterrani:

Restes romanes

Restes romanes

Planta baixa:

Exposició permanent de les peces

Exposició permanent de les peces

arqueològiques de més importància,

arqueològiques de més importància,

oficina de direcció, consergeria, etc.

oficina de direcció, consergeria, etc.

Sala d’exposicions

Sala d’actes

Segon pis:

Tercer pis:

Biblioteca Municipal gestionada per la Biblioteca Municipal gestionada per la
Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

Grup de Belles Arts; sala de

Grup de Belles Arts

projeccions; cinema amateur,

Magatzem de quadres

fotografia, cine club, etc.
Quart pis:

Secció i magatzem d’arqueologia, Departament d’Arqueologia
Secció i Arxiu històric

Departament d’Història i Arxiu Històric
de la Ciutat de Badalona
Departament de Difusió

Cinquè pis:

Sala d’actes

Sala d’exposicions

Entresolat

Bar, magatzems

Sales de treball amb alumnes,

cinquè pis:
Terrat
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preparació d’exposicions, etc.
Observatori d’astronomia i centre

Observatori d’astronomia i centre

meteorològic

meteorològic

EL PERÍODE 1985-1999
JOAN VILLARROYA I FONT

S

i hem de remarcar alguns dels aspectes de la
història del Museu entre els anys 1985 i 1999, el que primer
assenyalaria és l'esforç que es va fer cap a la meitat dels anys
vuitanta per dotar el Museu de professionals que portessin a
terme la tasca encomanada als tres departaments, Arqueologia,
Difusió i Història, aquest darrer amb l'Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, en què estava dividit el Museu. En pocs anys
cadascun d'aquests departaments fou dotat amb dos tècnics.
Un altre aspecte que cal assenyalar és l'evolució que durant
aquests anys han sofert els espais visitables dins de l'edifici
del Museu. Aquests espais són les Termes, la joia de la corona, i el vestíbul. Les Termes patiren una reforma molt notable
l'any 1985, que millorà el circuit i, sobretot, facilità una
millor conservació. Aquesta reforma es va fer en el marc de
l'homenatge a Josep Maria Cuyàs, descobridor de les Termes
i primer director del Museu i del Primer Col·loqui Interna cional d'Arqueologia, que tenia el tema del vi a l'antiguitat
com a motiu d'estudi.

II Col·loqui d'Arqueologia celebrat al Museu entre el 6 i 9 de maig
de 1998. La Dra. M. José Pena durant la seva ponència. Fotògraf:
Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció
Museu de Badalona
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El vestíbul, lloc on s'exposaven les peces més importants del
patrimoni arqueològic, fou remodelat dues vegades en aquest
període. La primera, l'any 1991, amb motiu dels 25 anys de la
inauguració de l'edifici del Museu. I la segona, l'any 1999,

quan l'edifici patí una reforma de dalt a baix, que en canvià
totalment la fisonomia, en millorà els serveis i la seguretat i
racionalitzà molts aspectes del seu funcionament. Precisa ment, una de les millores substancials fou el remodelatge de
l'exposició permanent del vestíbul. Amb un discurs molt
coherent i didàctic, els badalonins podem gaudir de les peces
més emblemàtiques del nostre passat, com la Venus de Badalona i el Vas de les Naus.
El Museu, des de la seva inauguració, ha tingut una revista de
caire cultural que, en diverses etapes, ha arribat fins al dia d'avui. Durant els anys 1986 i 1988, la revista Carrer dels
Arbres patí un canvi remarcable i s'obrí a temes no exclusivament locals. La revista va rebre el premi Tasis Torrent a la
millor revista especialitzada per part de la Diputació de Barcelona. Amb tot, aquest model de revista fou motiu de fortes
controvèrsies i fou abandonat definitivament l'any 1990.
Aleshores s'optà per una revista anuari, que va mantenir el
mateix nom i va tractar exclusivament temes locals i d'un
contingut bàsicament historicoarqueològic. Aquest model ha
perdurat fins al dia d'avui.

Portada de la revista Carrer dels Arbres, número 5 de 1980. En
aquest any la publicació guanyà el premi Tasis a la millor revista
especialitzada
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A part de les publicacions periòdiques, el Museu va mantenir
durant tots aquest anys una política de publicacions basada en
la recopilació de les investigacions i els treballs fets sobre
temes badalonins i que, en bona part, generava el mateix
Museu. Entre les publicacions que cal destacar d'aquest anys
hi ha aquestes: El vi a l'antiguitat, actes del I Col·loqui Internacional d'Arqueologia; El vi a l'antiguitat, actes del II
Col·loqui Internacional d'Arqueologia; els dos volums de la
Història gràfica de Badalona, de Núria Casals i Jordi Padró;
Els cementiris de Badalona, de Jaume Passerell; Obra publi-

cada, de Margarida Abras; Baetulo, arqueologia urbana,
1975-1985, de Pepita Padrós; Baetulo: les marques d'àmfores, de Montserrat Comas; La II República a Badalona 19311936: una població industrial de Montserrat Carreras i Núria
Vall, i la Història de Badalona, en què col·laboraren un grup
d'historiadors badalonins. També, entre les publicacions, cal
destacar la Guia de Baetulo, publicada l'any 1991, i el catàleg
del fons d'art.

En el tema arqueològic, durant tots aquests anys s'ha dut a
terme una tasca de salvaguarda i preservació de les restes
arqueològiques, que, en molts casos, estaven amenaçades per
construccions més modernes. Personalment penso que la
tasca feta en aquest sentit pel departament d'Arqueologia ha
estat modèlica, i gràcies a aquesta tasca la ciutat disposarà en
el futur de nous espais visitables, com els del subsòl de l'edifici d'Hisenda i de l'Hospital Municipal.

Filera d'àmfores romanes trobades a l'excavació del centre productor d'àmfores de Can Peixau, 1996. Fotògraf: Pepita Padrós i Martí. Museu
de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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Indubtablement, arqueològicament el fet més important
durant aquests anys ha estat la construcció de la plaça de Font
i Cussó, que permetrà en un futur no gaire llunyà que els seus
centenars de metres quadrats es comuniquin amb les Termes,
la qual cosa originarà un dels espais arqueològics visitables
més gran de Catalunya. Però aquest espai no és l'únic, per sort,
que durant aquests anys s'ha recuperat. Només voldria recordar la casa romana del carrer de Lladó, que, sortosament amb
els anys ja no és una sola casa salvada, sinó que en són dues.
El departament d'Història i l'Arxiu Històric també van anar
evolucionant durant aquests anys. Alguns dels canvis obeïren
a la voluntat de millorar el servei al públic. Però les millores
més importants han estat l'adquisició de nombrosos fons que
han enriquit l'arxiu. Evidentment, el fons més important, tant

Exposició Badalona 1897. Cent anys de Ciutat, realitzada el 1997
amb motiu del centenari de l'atorgament del títol de ciutat a Badalona.
Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges.
Col·lecció Museu de Badalona
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documental com fotogràfic, és el que l'any 1993 els hereus de
Josep Maria Cuyàs i Tolosa cediren al Museu. També els
familiars de Joaquim Font i Cussó cediren el seu fons l'any
1989. Altres fons són el de la Biblioteca i l'Hemeroteca de
"La Caixa", cedits l'any 1994, la biblioteca de Pau Rodon i
Amigó, cedida el 1990, el fons de la indústria Montalfita,
cedit el mateix any i el d'Indústrias del Tejido Cuyàs, SA,
cedit el 1992.
Evidentment, les donacions tant de documents com de fotografies han estat molt nombroses i, en tot cas, el que em
queda és donar les gràcies a totes aquelles persones que han
tingut aquesta generositat amb el Museu.
És evident que durant tots aquests anys s'han celebrat infinitats d'actes, cursos, conferències i exposicions. De tots
aquests esdeveniments me'n quedo un, l'exposició del centenari que se celebrà el 1997 amb la publicació del catàleg
Catalunya contemporània. Badalona cent anys de ciutat .
Aquesta exposició em recorda que durant els anys que vaig
ser director tots plegats vam intentar optimitzar al màxim els
recursos que es tenien per a cada activitat. Crec que aquesta
exposició potser en fou l'exemple màxim.

EL MUSEU DE BADALONA (1999-2004)
FRANCESCA GARCIA I ALMAGRO

E

l 17 de novembre de 1999, en un acte multitudinari en què va assistir l'alcaldessa de Badalona, Maite
Arqué, i la regidora de Cultura, Caterina Mieras, presidenta i
vicepresidenta del Museu, respectivament, va tenir lloc el
comiat del doctor Joan Villarroya com a director del Museu i,
alhora, la presentació del llibre Història de Badalona. Va ser
també la meva presentació oficial com a directora del Museu
i el punt de partida d'una nova etapa.
Parlar d'una nova etapa no significa que hi hagués la intenció
de dur a terme un canvi profund en la línia desenvolupada per
la direcció anterior, però sí és cert que al Museu se li obrien
noves possibilitats, ja que a partir de l'any 2000 es va produir
un augment considerable de la dotació pressupostària de la
institució, cosa que havia de permetre emprendre algunes
millores internes i, sobretot, plantejar i portar a terme un programa més ampli i ambiciós.

Amb la presentació del llibre Història de Badalona, el 24 de novembre de 1999, es va fer un acte d'homenatge a Joan Villarroya, que
s'acomiadava de la direcció del Museu. Al seu costat, Francesca
Garcia, directora del Museu; Maite Arqué, alcaldessa, Caterina
Mieras, regidora de Cultura i Jordi Ballesteros, regidor del Districte 1. . Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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De forma gradual, i en un termini de temps raonablement
curt, es van poder aplicar al personal del Museu les mateixes
condicions que a la resta de treballadors de l'Administració
municipal, cosa que representava atendre una antiga i justa
reivindicació laboral, i que a tots ens va servir d'estímul.
També es va poder invertir en la modernització de les eines de
treball: la implantació de la xarxa informàtica a partir dels
aparells de què es disposava i la seva posterior substitució per
ampliar-la i fer-la més veloç ens va facilitar la feina del dia a
dia i ens va permetre informatitzar més processos. Va ser en
aquest context que vam iniciar la digitalització d'imatges, un
projecte que tot just es va poder apuntar i que de ben segur es
desenvoluparà en el futur. Una altra operació remarcable va
ser el trasllat de les sales de reserva o magatzems del Museu,
que estaven ubicats a la zona de l'actual port i que, per aquest
motiu, es van haver de situar en un altre local, amb tot el que
això implica de moviment i reordenació de les peces. Un projecte que, en canvi, no es va portar a terme va ser el d'utilitzar la segona planta de l'edifici del Museu per a funcions pròpies de la institució, ja que durant una bona part d'aquesta
etapa va servir com a saló de plens del consistori, que aleshores estava en obres. El Museu es va convertir d'aquesta manera en la seu de l'òrgan municipal que adopta les principals
decisions de l'Ajuntament i va ser escenari de la celebració de
nombrosos casaments.
És molt més interessant, però, parlar dels aspectes programàtics que van determinar l'actuació de tots aquests anys. En
aquest punt convé dir que des del principi es va marcar el que
seria l'objectiu principal del període: la difusió, que no és altra
cosa que compartir amb el públic l'immens patrimoni que el
Museu recull, conserva i estudia, així com els coneixements
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que se'n deriven. Certament les funcions de recollir, conservar i investigar són bàsiques i no es poden deixar de banda,
però no adquireixen tot el seu sentit si no és donant-les a
conèixer. Es tracta, en definitiva, de tornar a la societat allò
que de fet li pertany, ja que els béns que custodia el Museu
són de la ciutat i els resultats de la feina que s'hi fa s'han de
posar a l'abast de tothom.
Prendre aquesta opció va comportar el desenvolupament de
programes amb un nombre més alt i una varietat més gran
d'activitats i exposicions, la creació, en definitiva, d'una nova
oferta cultural encaminada a obrir les portes a un ventall de
públic més ampli.

Un aspecte del dipòsit on es conserven les restes arquelògiques descobertes durant les excavacions, 2003. Fotògraf: Albert Cartagena.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona

Per portar a terme aquesta tasca em vaig ajudar de la pròpia
experiència. D'una banda, la que tenia pel fet d'haver treballat al Museu des del 1989, que m'havia donat l'oportunitat
de conèixer el funcionament de tots els departaments, i, de
l'altra, el fet d'haver adquirit una certa especialització en
l'àmbit de la difusió, ja que aquesta era la meva feina com a
tècnica del Museu abans de ser nomenada directora. I, naturalment, van ser imprescindibles la confiança i el suport de
la presidenta i de la vicepresidenta de la institució, així com
de les altres persones que van formar part del Consell rector
durant aquest període. A totes elles, moltes gràcies.

es van fer realitat i que es van demostrar encertats per l'èxit
obtingut, reflectit en la l'augment de públic i en les opinions
que ens van anar arribant.

D'altra banda, també va resultar beneficiós que des de bon
principi s'intensifiquessin les relacions amb la mateixa
Administració municipal. A part de l'Àrea d'Alcaldia, i per
posar-ne alguns exemples, esmentarem l'estreta col·laboració que sempre vam mantenir amb l'àrea de Cultura, o els
projectes compartits amb Turisme —que un any va dedicar
l'estand de la Fira de Turisme de Barcelona a la ciutat romana de Baetulo—, que van representar un avanç significatiu
en la difusió de l'oferta de les activitats del Museu a públics
més amplis.
Igualment vam dur a terme col·laboracions estables amb mitjans de comunicació, com Ràdio Llefià, i vam incorporar-nos
al festival Filmets amb les sessions de cinema històric.
No és qüestió de resseguir en aquest article els diversos programes anuals que es van desenvolupar: els resums de les
memòries es poden trobar en els editorials dels anys corresponents d'aquesta mateixa revista. Però sí que val la pena, em
sembla, esmentar alguns dels projectes més innovadors que

Dipòsit de l'Arxiu Històric de la Ciutat, on es guarda l'Hemeroteca
i la Biblioteca Pau Rodon, 2003. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu
de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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Així, es van obtenir resultats esplèndids en l'àmbit de les visites al patrimoni, que van rebre un bon impuls amb la incorporació de noves ofertes. Per ser la primera d'aquest tipus, i
per la fama mundial de la marca, cal destacar al capdavant de
totes la visita a l'Anís del Mono, empresa amb la qual el
Museu va iniciar aleshores una col·laboració que ha anat més
enllà de l'organització de visites guiades, i que va ser, i encara és, altament beneficiosa per a la institució. El treball conjunt amb Osborne, la casa propietària de l'anís del Mono, va
ser molt gratificant, i entre els resultats obtinguts cal esmentar l'augment espectacular del públic, tant local com forà, que,
atret per la visita, va acabar descobrint el Museu i assistint a
altres activitats. En una línia similar, també ha estat molt
fructífera la col·laboració amb Cristalleries Sant Miquel.

Sala de destil·lació de la fàbrica d'Anís del Mono. Fotògraf i col·lecció: Antonio Guillén
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Encara dins el tema de les visites guiades, cal esmentar que,
en aquest període el Museu va incorporar nous itineraris,
com el de la façana marítima o el de les masies de Canyet, i
es va sumar a la celebració de les Jornades Europees del
Patrimoni, amb l'oferta de visites excepcionals a llocs habitualment no oberts al públic. També es va iniciar l'organització de sortides culturals a altres indrets de Catalunya i d'Espanya, sempre amb un èxit notable d'assistència i de valoració per part del públic.
La celebració de les "Nits d'estiu al Museu", concebudes com
una combinació de cultura i espectacle, va ser una altra experiència molt ben acollida i que va aportar públics nous. Ara
n'organitzen gairebé tots els museus i centres culturals, però
quan les vam iniciar, l'any 2001, fora de Barcelona encara no
eren tan freqüents. Amb aquesta activitat, a més, vàrem donar
un ús diferent a alguns espais del Museu. Així, les termes
romanes i l'espai arqueològic de Font i Cussó es van convertir en escenaris de representacions teatrals, mentre que la
terrassa, on fèiem la fi de festa amenitzada amb música interpretada en directe, es va utilitzar per primer cop lligada a una
activitat pròpiament museística.
Pel que fa a les exposicions, al principi de l'any 2001, quan
encara feia poc que m'havien nomenat directora, vaig tenir el
privilegi d'inaugurar la renovació de les sales permanents de
Can Miravitges, dedicades al pintor Antoni Ros i Güell, d'acord amb un projecte que s'havia iniciat en el període anterior.
I no deixa de ser un fet curiós que acabés la meva etapa al
Museu deixant engegada una publicació i una exposició temporal dedicada a aquest artista, que va completar i inaugurar
el nou director.

Precisament les exposicions temporals van ser un altre punt
fort de la difusió i una activitat a la qual es van dedicar molts
esforços, mirant de lligar el passat i el present i buscant establir contacte amb persones i col·lectius de sensibilitats ben
diverses. Amb l'inici d'una programació estable d'exposicions
d'art, que, sense oblidar els noms històrics, van estar prefe-

El 2001 el Museu va iniciar les anomenades Nits d'Estiu. A la imatge, l'actriu Rosa Gámiz a les termes, interpretant Propertia Iucunda,
una jove romana de la ciutat de Baetulo. Fotògraf: Pere Giménez.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona

rentment dedicades a valors emergents lligats a Badalona, el
Museu va obrir les portes a la creativitat i a l'experimentació.
Els artistes van aportar obres originals i muntatges espectaculars, de vegades inspirats en peces del mateix Museu o en
elements del patrimoni local, i va ser en aquest context que
l'espai arqueològic de Font i Cussó es va utilitzar per primera vegada com a sala d'exposicions. Però hi va haver moltes
altres temàtiques: la commemoració de l'aniversari de diverses entitats es va concretar en mostres que ens va fer conèixer
la seva història i les seves iniciatives; l'Arxiu d'Imatges i el
coneixement que tenim de la pròpia història van ser la base
per a algunes exposicions sobre aspectes de la ciutat; la riquesa dels fons d'època romana va proporcionar mostres molt
variades, ja fossin per acostar al públic elements de la vida
quotidiana, per gaudir de peces espectaculars o per donar a
conèixer les últimes troballes de l'arqueologia local.

Sala noble de Can Miravitges, després de la remodelació, gener de
2001. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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Parlant d'arqueologia, s'ha de destacar que l'etapa 1999-2004
va ser especialment generosa pel que fa a la descoberta i a la
incorporació de noves restes. Troballes com la Casa de l'Heura, les dues excepcionals esteles ibèriques que tapaven una
claveguera romana, o els elements arquitectònics que van
confirmar l'existència del teatre de Baetulo van representar un
avanç molt important en el coneixement de la ciutat romana,
que durant els darrers anys ha estat constantment d'actualitat
i ha gaudit, per tant, d'una difusió en certa manera inesperada
i del tot extraordinària.
La impossibilitat d'arranjar totes les restes conservades —el
pressupost va augmentar, però no donava per a tant, ja que es
requereix una inversió de gran envergadura— no va impedir
que les restes esmentades es mostressin al públic, ja que,
sempre que va ser possible, les últimes troballes es van poder

visitar almenys durant les Jornades de Portes Obertes, ja instituïdes durant l'etapa anterior amb motiu de la celebració del
Dia Internacional dels Museus.
Un altre element de contacte amb la societat, engegat pel
Museu ja fa molts anys, és el de les publicacions. En aquest
àmbit hi va haver tant aspectes de continuïtat com d'innovació. Exemples del primer cas són els volums publicats de la
col·lecció "Monografies badalonines", dedicada a temes d'arqueologia i d'història local, així com la revista anuari Carrer
dels Arbres, per a la qual escric aquestes ratlles. Exemples del
segon cas són els llibres o catàlegs d'artistes contemporanis,
que es van fer per primera vegada; l'inici d'una nova línia de
dossiers didàctics; el llibre Baetulo, una obra que conjuga la
qualitat i el rigor amb la voluntat didàctica i de divulgació; l'inici de la col·lecció "Biografies badalonines"; l'edició, també
per primera vegada, de pel·lícules antigues de Badalona en
format vídeo i DVD o l'Agenda d'activitats, una petita publicació periòdica concebuda per ser enviada regularment als
Amics del Museu, però també a disposició del públic en
general, informativa de les propostes culturals del Museu per
als mesos següents.
En la mateixa línia de no perdre el contacte amb la societat i
de mantenir-se al dia, el Museu va estrenar una pàgina web,
amb les dades bàsiques de la institució i la possibilitat de consultar l'agenda d'activitats.

Visita a la Casa Romana de l'Heura el dia Internacional del Museus,
maig de 2002. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona.
Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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I, per citar encara una altra cosa més, també es van renovar
els productes que oferia la botiga, amb la incorporació de
nous elements, alguns dels quals, com la samarreta, han estat
dissenyats pensant especialment en el públic jove.

Tot i el gran èmfasi en la difusió, els treballs de recol·lecció,
catalogació i restauració es van continuar a bon ritme. A
banda de les peces que entraven constantment, fruit de les
intervencions arqueològiques, es van poder comprar algunes
obres d'art i moltes van ingressar per donació dels autors. En

aquest sentit, els contactes proporcionats per les exposicions
temporals, però també el treball quotidià independent de les
activitats públiques, van donar fruits remarcables, tant pel
que fa a l'ingrés de peces com de patrimoni documental, que
es va incorporar a l'Arxiu Històric, o de fotografies i pel·lícu-

Exposició Badalona segle XX. Els barris inaugurada al Museu a l'any 2000. Fotògraf: Albert Cartagena. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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les, que van quedar integrades en l'Arxiu d'Imatges del
Museu. Igualment es va continuar fomentant la investigació,
que en alguns casos ha quedat, almenys de moment, inèdita,
però que en d'altres es va donar a conèixer en jornades i conferències o va aparèixer publicada en llibres i en aquesta
mateixa revista. Es va mantenir i ampliar, també, la relació
amb altres institucions, i d'una manera especial amb la Universitat de Barcelona.
Algunes dades em fan sentir optimista respecte al balanç del
període i sobretot respecte al fet d'haver aconseguit aproximar
més el Museu a les persones, que era l'objectiu principal: l'estadística diu que ja l'any 2001 ens havíem convertit en un dels
museus locals més visitats de Catalunya, durant aquesta etapa
es va incrementar notablement (un 45%) el nombre d'Amics
del Museu i, per primera vegada, un nen es va donar d'alta
com a "soci".
Ho vam assolir, ja ho hem vist, emprenent moltes coses que
no s'havien fet mai. Les expressions "innovació", "nou", "iniciar" o "per primera vegada", apareixen sovint en aquest article, perquè és el que hem volgut ressaltar i, sobretot, perquè
crec realment que el fet d'haver estat agosarats ens va ajudar
molt en la tasca. Però he de dir, també, que res d'això no hauria estat possible sense el llegat de moltes persones que, en
etapes anteriors, havien posat les seves capacitats i el seu treball al servei de la institució i que mereixen el nostre reco neixement. A més, i no podria ser d'una altra manera, no vull
acabar aquest article sense reconèixer també l'esforç, la dedicació i la inqüestionable professionalitat del personal del
Museu sense la seva col·laboració la meva tasca no hauria
estat possible.
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Des del punts de vista tant personal com professional, qualificaria el període en què vaig ser al capdavant del Museu com
una etapa molt intensa, apassionant, però, ben mirat, també
força breu, ja que cinc anys són només una petita part en la
vida del Museu de Badalona, que ara ja celebra el cinquantenari. Per això, des de les pàgines d'aquesta revista que tant
identifica el Museu, el vull felicitar de tot cor i li vull desitjar
que tingui el gran futur que tant es mereix.

EL MUSEU, PRESENT I FUTUR
JOAN MAYNÉ I AMAT

A

l setembre del 2004, quan em van nomenar
director, la situació del Museu estava plena d'expectatives i
era especialment estimulant gràcies a una feliç coincidència:
l'any 2005 es complien 50 anys de la fundació del Museu i
calia preparar un programa extraordinari per commemorar
l'esdeveniment. Aquest era, doncs, el repte immediat, però no
es podia afrontar com un fet aïllat, sinó que calia lligar-lo al
que volem que el Museu sigui en el futur, a la filosofia de la
institució a un termini de temps més llarg. Aquestes ratlles
seran, doncs, una reflexió sobre les celebracions del Cin quantenari i el Museu del futur.

Per mantenir el llistó, per dir-ho de forma casolana, hem de
fer tots els possibles per aconseguir recursos de dins i de fora
de la ciutat, públics i privats i, en aquest sentit, hem engegat
una sèrie de línies de col·laboració que impliquen, a més de
l'Ajuntament de Badalona, que hi fa l'aportació principal, la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. En
l'àmbit privat, l'any del Cinquantenari ens ha demostrat la
bona disposició i la generositat de moltes d'empreses, bancs i
comerços, alguns dels quals, com Anís del Mono (Osborne),
la Caja de Ahorros del Mediterráneo o Ibercaja, ja han assegurat que continuaran col·laborant durant el 2006.

A les acaballes del 2005 crec que es pot fer un balanç molt
positiu de la commemoració dels 50 Anys, durant la qual hem
pogut comptar amb recursos addicionals que ens han permès
de desenvolupar l'ambiciós programa que ens havíem traçat.
Hem aconseguit que la ciutat tingués present el Museu al llarg
de l'any i també ens hem fet sentir a l'exterior. Ara, però, no
podem baixar la guàrdia: cal aprofitar aquest bon moment i
continuar treballant en aquesta línia que ens ha donat tan bons
resultats.

El contingut del programa que esperem desenvolupar al llarg
dels propers anys es basa en una sèrie de grans línies de treball que vaig presentar al Consell Rector de la institució al
desembre de 2004, les quals marquen les prioritats dels diversos aspectes en què treballa el Museu.
Si volem establir una jerarquia, el tema que sens dubte ocupa
el primer lloc és el de la ciutat romana de Baetulo, que constitueix el conjunt patrimonial més notable de Badalona. És el
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jaciment arqueològic més gran de Catalunya, amb un interès
que supera àmpliament l'àmbit local. Aquest fet, prou reconegut, obre un gran ventall de possibilitats tant en el camp de la
investigació com en el de la difusió, que es podran desenvolupar degudament si aquesta part del Museu de Badalona s'integra com a Secció en el Museu d'Arqueologia de Catalunya.
En aquest sentit, caldrà que el nostre Museu s'adapti en
alguns aspectes als condicionats que comporta formar part
d'una xarxa més àmplia, que, d'altra banda, mitjançant acords
amb les grans ciutats romanes del nostre àmbit, ens situarà al
bell mig del mapa arqueològic de la Catalunya mediterrània,
ens permetrà incorporar-nos als principals circuits turístics i
contribuirà enormement a donar a conèixer la ciutat.

Mentrestant des del Museu de Badalona hem de treballar
intensament per convertir-nos en un centre de referència -en
part ja ho som- en tot allò que es relaciona amb el món romà.
La generació de productes culturals entorn de la ciutat romana, entesa globalment com l'espai on es desenvolupava la
vida quotidiana de fa 2000 anys, constitueix una bona
estratègia per transmetre aquesta part de la nostra història,
promoure valors d'identificació arreu de la Badalona actual i
crear la consciència d'un casc antic, on es troba l'origen d'una
ciutat que s'ha eixamplat molt, però que ens pertany a tots.
És en aquest sentit que cal entendre la Magna Celebratio,
iniciada el 2005 arran del Cinquantenari, com un conjunt
d'activitats entorn de l'època romana i que, en aquest cas,

Un aspecte de la zona comercial propera al fòrum, el cardo maximus i el decumanus de Baetulo, 2005. Fotògraf: Albert Cartagena.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona

I Desfilada de soldats romans, 22 de maig de 2005. Fotògraf: Pere
Jiménez. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu
de Badalona
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s'ha concretat en la I Desfilada de soldats romans i les I Jornades de cuina romana, a més de les Jornades de Portes
Obertes als jaciments arqueològics habitualment no visitables. També les Nits d'Estiu al Museu, amb l'activitat ano menada Gustatio i cine de romans que es va portar a terme a
l'espai arqueològic de Font i Cussó, avança en aquesta línia.
El mateix es pot dir d'altres actuacions que esperem que es
facin visibles en un futur proper, com la renovació muse ogràfica de les termes romanes, la construcció del pas de
connexió entre aquestes restes i l'espai arqueològic de Font i
Cussó, l'adequació de la piscina monumental de la plaça de
l'Assemblea de Catalunya (antic Banc Central) i la del conducte d'aigües del carrer de Pujol.

Transmetre l'extraordinària importància de la Badalona romana i dedicar-li els esforços proporcionats a aquest valor no ha
de significar, però, deixar de banda l'estudi i la difusió dels
altres períodes de la llarga vida de la ciutat. El Museu s'interessa per tot el que ha estat i és Badalona, i recull, conserva
estudia i dóna a conèixer testimonis de totes les èpoques.
Dins d'aquest ampli ventall, al meu entendre, cal destacar l'etapa contemporània: els segles XIX i XX representen un
període especialment interessant del nostre passat perquè és
el que explica el creixement de Badalona i la seva transformació en ciutat. Ens ajuda, per tant, a entendre més bé la
Badalona actual, tan marcada pel fet migratori, i per tant, a
entendre'ns a nosaltres mateixos, i és també un bon vehicle

Subsòl de la plaça de Font i Cussó, on s'han celebrat les Nits d'Estiu dedicades al cinema romà, juliol 2005. Fotògraf: Pere Jiménez.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona

I Jornades de cuina romana celebrades el 21 i 22 de maig de 2005.
A la imatge, el restaurant Ca l'Arqué en el moment de presentar-se
la degustació dels diversos plats romans. Fotògraf: Pere Jiménez.
Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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per transmetre idees de tolerància vers la diversitat que poden
contribuir a la inclusió social. Convé, doncs, aprofundir en
aquesta etapa, que moltes ciutats de l'entorn de Barcelona van
viure de forma similar, i sobretot en els aspectes més quotidians i menys elitistes, ja que faciliten la comprensió i la nostra pròpia identificació. Alhora, cal que el Museu posi en
comú aquests aspectes amb la resta del país mitjançant la
col·laboració amb altres museus i en especial amb el Museu
d'Història de Catalunya.

En aquesta mateixa línia de desenvolupar el coneixement del
segle XIX i, especialment, del XX, cal tenir present el Fons
d'Art, que constitueix un conjunt amb entitat pròpia, que
necessita una intervenció decidida perquè es reconegui com a
tal i es vagi enriquint i completant amb coherència. Per continuar-ne l'estudi i la divulgació, cal establir vincles i obrir
vies de col·laboració amb altres institucions i museus que treballin en la conservació i la promoció de fons artístics. Les
exposicions temporals de qualitat que poden sorgir d'aquests

Acte de lliurament del 3er premi de pintura Menarini per a pintors joves. De dreta a esquerra: Maria Puig, Cap de marketing de Menarini;
Joaquim Puig, President de Menarini; Maite Arqué, Alcaldessa; Josep Rodríguez, President del Grup de Belles Arts; Joan Mayné, Director
del Museu i Joan Antoja, Secretari del Jurat. Fotògraf: Pere Jiménez. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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contactes han de situar el Museu en un lloc remarcable dins
aquest camp, en l'àmbit de tot Catalunya.

s'ha d'anar avançant en alguns treballs que resulten necessaris per afrontar la tasca que el Museu ja desenvolupa.

Hem de recordar, d'altra banda, que el Museu té també la
custòdia de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona que, a
més de ser la font principal per conèixer la història contemporània de la localitat, per la seva envergadura i per l'estat
d'ordenació i descripció dels seus fons, és capdavanter respecte als de les poblacions circumdants (excloent Barcelona).
L'objectiu és el seu creixement i la seva transformació, a la
pràctica, en un centre comarcal de documentació, de referència per a les poblacions properes, a les quals pot aportar la
seva experiència i col·laboració.

És aquest el cas del Pla Director de la Ciutat Romana, que ha
de posar en evidència totes les restes de la ciutat de Baetulo
distribuïdes en el territori, tant les que ja han aflorat, com les
que encara no s'han trobat, l'existència i la importància de les
quals es pot deduir, ni que sigui hipotèticament, a partir de
l'estudi del territori i del coneixement global que es té actualment de les característiques de la ciutat romana i de les intervencions que el territori ha sofert al llarg dels anys. En funció
de la importància i la tipologia de les restes, caldrà proposar
diversos models d'actuacions possibles: des de la conservació
total i la musealització fins al simple cobriment de les restes
prèvia documentació. El Pla Director serà, doncs, un instrument de planejament que permetrà preveure el caràcter de les
intervencions futures que s'han de donar a conèixer a tots els
agents implicats perquè les tinguin presents abans d'iniciar
qualsevol actuació en el territori de l'antiga ciutat romana.

Més enllà d'aquests grans temes que han de marcar el dia a dia
del Museu dels propers anys, al meu entendre és imprescindible, i m'ho he marcat com una fita, l'elaboració del projecte
museològic que determini la direcció de les actuacions que
s'han de desenvolupar a un termini més llarg. ¿Quin concepte
de museu ens proposem desenvolupar? Quin abast ha de tenir?
¿Ha de ser un equipament cultural més de la ciutat o s'ha de
consolidar i mantenir com una institució de referència dins i
fora de Badalona? És imprescindible que el Consell Rector del
Museu, format majoritàriament per governants de la ciutat,
subscrigui aquest projecte, sigui quin sigui, perquè determinarà
les grans línies estratègiques que caldrà seguir en el futur.
Aquesta àmplia declaració de principis s'haurà de desenvolupar perquè sigui aplicable a la realitat concreta, això és el projecte museogràfic i tota una sèrie de projectes més detallats
que se'n deriven i que han de determinar els espais i els recursos necessaris per a les diverses funcions. Mentrestant, però,

També volem treballar en la redacció i aprovació del Projecte de Fons d'Art de la Ciutat, l'objectiu del qual és definir la
col·lecció i els criteris que han de regir les noves incorporacions a fi de dotar-la d'un nivell de qualitat i de coherència
que actualment, per falta d'aquesta definició, no es té present
quan es fan noves adquisicions. Es tracta, per tant, de millorar el Fons i optimitzar els recursos que s'hi puguin destinar.
D'altra banda, per poder tirar endavant tot el que ens hem proposat, caldrà una reestructuració interna de funcions i espais.
Alguns d'aquests canvis ja s'han fet evidents: el trasllat de la
sala d'exposicions temporals, a final del 2004, de la 5a a la 2a
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planta de l'edifici, que és molt més accessible al públic i que
ens ha fet guanyar espai expositiu, la unificació de despatxos,
arxius de gestió i biblioteques dels diversos departaments tècnics en què s'organitza el Museu, de cara a una major interrelació entre els treballadors i una major eficàcia en la gestió, a
més d'una major rendabilització dels espais. Tenim ara, en
perspectiva, poder situar el magatzem o sales de reserva a un
local extern que sigui propietat del mateix Museu i més gran
que el que utilitzem actualment a fi d'estalviar despeses i de
poder donar abast al gran volum d'objectes conservats i al seu
constant creixement així com també alliberar espais per a
noves sales d'exposició dins el propi edifici del Museu.

Grup de Voluntaris Badalona col·laborant en la preparació de les
Nits d'Estiu, juliol de 2005. Fotògraf: Pere Jiménez. Museu de
Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Museu de Badalona
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Estem entrant, doncs, en una etapa de profundes transformacions, totes elles encaminades a aconseguir que la institució
tingui un major ressò entre la societat, local i forana, i sempre
sense abandonar el rigor i la qualitat ja assolits. Comptem
amb els Amics del Museu, un grup de persones fidels que no
para de créixer i ens estimula dia a dia. Veiem com l'afluència i l'interès del públic en general augmenta de forma constant. Institucions i empreses privades ens donen el seu suport.
Hem engegat una magnífica col·laboració amb Voluntaris
Badalona que ja ha donat molts fruits i que encara en donarà
molts més. Tot això amb la voluntat d'eixamplar el coixí
social que "viu" el Museu, que sent com a propi allò que el
Museu fa i que valora en gran mesura la seva tasca. Tenim
molts motius per ser optimistes i pensar que, d'aquí a pocs
anys, haurem consolidat un museu més gran i més present en
la vida cultural de la ciutat i de la comarca. Un museu que ens
retorna amb escreix la confiança que els badalonins hi posen
cada dia. Un museu del qual sentir-nos orgullosos, un museu
que ajudi a millorar-nos com a persones i que ens projecti
com a ciutat.

