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EDITORIAL

D

esprés de commemorar el Cinquantenari durant el 2005, el programa del Museu
per a l'any 2006 ha representat un retorn a la normalitat, però amb alguns aspectes nous que
voldríem destacar especialment, com són la intervenció a les Termes i la consolidació de la
Magna Celebratio, iniciada precisament arran del 50è aniversari.
A les Termes Romanes s'hi ha portat a terme una intervenció integral: s'hi han fet obres de
sanejament i restauració però, sobretot, una renovació museogràfica radical amb la finalitat d'aconseguir que el visitant se senti immers en l'ambient d'època romana, de manera que no tan
sols adquireixi coneixements sobre la ciutat de Baetulo, sinó que visqui l'experiència de passejar-s'hi com si hagués viatjat en el temps. Una il·luminació escenogràfica, ambientacions sonores, una nova retolació i la incorporació d'atrezzos són alguns dels elements que s'han treballat
per aconseguir-ho i que marcaran la pauta de la museografia que ja s'està realitzant en altres
restes de Baetulo, com el Jardí de Quint Licini i la Casa dels Dofins.
Res d'això no hauria estat possible, però, sense la col·laboració de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta darrera institució, els consellers Caterina
Mieras i Ferran Mascarell han tingut també un paper molt destacat en la declaració del Museu
de Badalona com a Secció del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
La segona edició de la Magna Celebratio aquest 2006 ha significat la consolidació d'aquesta festa romana arran de la qual s'ha creat, promoguda pel Museu, l'Associació de Reconstrucció Històrica de Badalona, que ja s'ha estrenat fent-hi diverses col·laboracions.
La història dels segles XIX i XX, una altra gran línia de treball del Museu, compta amb
un nou projecte, l'Àlbum de la Memòria, que consisteix en la digitalització i la documentació
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de l'Arxiu d'Imatges (prop d'1.000.000 de fotografies!) amb la col·laboració voluntària de persones que desitgin incorporar-s'hi. També s'han publicat estudis entorn d'aquesta època, com els
dedicats a la immigració i al Dalt de la Vila, i s'han fet exposicions, entre les quals esmentarem la
de fotografies de la Salut, inaugurada al mateix barri, que enceta tota una sèrie de mostres que el
Museu farà sobre cada barri de la ciutat. A més, el cicle de conferències de tardor ha tingut com a
tema el racisme i la xenofòbia en l'època contemporània.
D'altra banda, també cal parlar de la publicació del llibre Bertran Nicolau, fundador de Sant
Jeroni de la Murtra, que ens aproxima a aquest personatge i a l'edat mitjana a Catalunya.
En la temàtica artística, l'any ha estat més que notable, amb exposicions de qualitat excep cional. Així, s'han pogut veure obres d'artistes badalonins consagrats, com Joan Pedragosa i Josep
Uclés, dels quals s'han publicat catàlegs, i d'artistes històrics universals, com Pablo Picasso o
Eduardo Chillida, a més de la mostra Ramon Casas i el mono de l'anís que, amb prop de 5.000
visitants, ha batut el rècord de públic.
Una vegada més, enguany els fons del Museu s'han enriquit amb donacions, algunes molt
destacades, com l'arxiu fotogràfic complet de Genís Vera, fotografies i pel·lícules de Ramon Cendrós, un lot d'imatges estereoscòpiques de vidre i l'aparell per veure-les de M. Dolores Viñas y de
Ortiz, l'estendard de la societat coral Els Ocellets, un conjunt de mobiliari i estris de la barberia
Villalmanzo, material d'arxiu i una pel·lícula de Tallers Blanch, i un conjunt de pots de llauna de
G. Llamas, entre d'altres. Pel que fa al Fons d'Art, s'ha incorporat al Museu, com en els darrers
anys, la pintura guanyadora del Premi Menarini, i s'han rebut donacions d'obres dels artistes Joan
Pedragosa, Josep Uclés, Josep Villaubí i Gerardo Rueda, aquesta darrera, cedida per Engestur.
Podem dir, en definitiva, que aquest retorn a la normalitat de què parlàvem al principi ha estat
positiu i enriquidor. Resta només presentar aquest Carrer dels Arbres en el qual trobareu articles
sobre èpoques molt distants i de temàtiques ben variades, però que tenen Badalona com a factor
comú: malalties i remeis als segles XV i XVI a Sant Jeroni de la Murtra, el retaule del monestir de
Sant Jeroni dedicat a Sant Sebastià, la immigració francesa a Badalona als segles XVI i XVII, la
Mare de Déu dels Dolors i el seu procés de restauració, història i usos de la paraula badiu, la senyera modernista de Gent Nova, la biblioteca i l'arxiu de Pau Rodon, la construcció a la ciutat en
època contemporània, i la tasca com a dissenyador de Joan Pedragosa. Esperem que us interessin
i que us ajudin a conèixer més bé la història de la nostra ciutat i dels seus protagonistes.
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EL BADIU
HISTÒRIA DE LA PARAULA
MONTSERRAT RECTORET I BLANCH

C

om prou bé saben molts badalonins/es,
badiu és una paraula típica del vocabulari local, del nostre
patrimoni lèxic, i forma part, conjuntament amb altres, com
ara micaco, esmoixinar o tornem-hi, de l'ideari badaloní.
A final dels anys seixanta i principi dels setanta, durant la
dictadura de Franco, sentir-se usuari de la paraula badiu va
ser símbol, a vegades, de badalonitat. Potser, moltes persones deuen recordar la frase típica: "A Badalona, pler de
micacos i badius", que es va arribar a editar en forma de
calcomania i molta gent la portava enganxada al cotxe. Era
com un signe d'identificació social de catalanitat, en
defensa d'una identitat, aleshores, reprimida.
En aqueslls anys o fins i tot una mica abans, l'agrupació
escolta Sant Jaume i Rosa Busqué va començar a celebrar
la festa del Badiu a Can Solei. Agafar la paraula badiu per
designar la festa era indirectament un símbol de reivindi cació de les llibertats perdudes. Més endavant, també
retrobem badiu en el nom de la revista de l'Associació de
Veïns del Centre, que ara ha fet vint-i-set anys. Però, el
camí de la paraula com a indentitari badaloní arriba fins
avui quan, ara fa set anys, els castellers de Badalona van

tornar-la a triar per anomenar la seva revista. En altres
àmbits, badiu també ha estat triat com a símbol: "El badiu
de Ca la Toneta", "El Badiu de la Figuera" i "El badiu del
Micaco", són exemples de locals comercials que han pres
com a referent la paraula. Com veiem, badiu ha fet de símbol democràtic, indentitari, de catalanitat, de llibertat i
badalonitat en diverses ocasions.

Rètol d'un establiment de restauració que ha pres el nom de Badiu
com ensenya de badalonitat, al carrer de Sant Francesc.
Fotografia: Montserrat Rectoret
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El badiu de les cases de cós
Amb la paraula badiu designem avui, a Badalona, l'espai
obert, entre parets mitgeres, del darrere de les cases de cós.
El terme cós 1 indica l'amplada de la parcel·la - cinc metres
aproximadament - on es construïen aquestes cases. Correspon
a la llargada dels rolls de fusta travessers de mitgera a mitgera que, segons la llargada útil dels arbres que hi havia als nostres boscos, no depassava mai els vint-i-cinc pams.
Tot i que hi ha cases que poden tenir més d'un cós, badiu
identifica l'espai posterior entre mitgeres independentment de
la mida. De manera que tant potser gros com petit, llarg o
curt. El que avui designa el terme és la contraposició entre
l'espai obert del badiu i el tancat de la casa habitada.

A la resta del Maresme i a Catalunya en general, aquest espai
o pati de darrere de les cases, és anomenat eixida: un subs tantiu derivat del verb eixir (sortir). És evident que l'espai que
designa era anomenat així, perquè era la sortida exterior que
tenia la casa, en contraposició a l'entrada, que era per la façana del davant. En molts casos, a més, les eixides tenen una
porta de sortida al carrer del darrere i, per tant, eren doble ment eixides: sortida de la casa a l'espai obert o pati, i d'a questa sortida al carrer del darrere per una porta.
A Vilassar de Mar, segons Manel Ribas, el carrer estret o
corredor on donen les sortides/eixides del darrere de les
cases s'anomena androna. Segons Coromines, prové del
grec andros (home) i significa estança destinada a allotjar
els mossos. Hem pogut documentar també aquesta paraula
a Badalona, segons font oral de Gabi Not, aplicada a la

Al badiu, s'ubicaven els serveis de la casa: el pou, el safareig,
la comuna, la cascada, l'aljub...

Horts, eixides, patis i jardins
Fora de Badalona, en altres pobles de la rodalia (Maresme),
trobem com a sinònims de badiu: eixida, hort i, segons com,
també pati i jardí.
A Mataró, d'aquests patis posteriors en diuen hort, perquè
coincidia, en molts casos, amb el lloc on la família plantava
les verdures i hortalisses que necessitava per a la seva manutenció. Hi ha molts horts que arriben a tenir una llargada de
fins a seixanta metres. La paraula hort prové del llatí (hortus),
que volia dir, indistintament, hort o jardí de plaer.
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Mostra de badiu, al fons d'un pati a Esponellà, Pla de l'Estany.
Construcció tipus cobert amb teules, en aquest cas amb teulada de
dos vessants i pilastres al mig, edificació tancada per tres costats i
un de descobert, utilitzada per guardar estris o palla. Fotògraf:
Montserrat Rectoret

mateixa definició de passadís o carreró estret entre cases.
En concret, al carrer de Sant Rafael, núm. 2, que té sortida al carrer del Magatzem.
A més dels termes esmentats, també trobem jardí i pati aplicats a aquest espai entre mitgeres de darrere de les cases de
cós. Tanmateix, aquests dos termes tenen una connotació
d'esbarjo, de decoració botànica, de lleure, i, fins i tot, diria
que més pretensions que badiu i eixida.

El badiu en perill d'extinció
Avui en dia, a causa de l'especulació immobiliària que
transforma el tramat urbà reparcel·lant-lo per construir-hi
piseries, la tradicional casa de cós està desapareixent.
Com a conseqüència d'això i pel fet, també, que gairebé
sempre la planta baixa es destina a locals comercials,
botigues o garatges, també el badiu - espai d'esbarjo i
lleure familiar entranyable - està en perill. Aquesta situació precària i el fet que sigui una paraula local, sense cap
bibliografia escrita, és el que ha motivat el meu interès
per esbrinar, per què a Badalona es diu badiu d'aquest
espai entre mitgeres i no segueix la tònica general del
Maresme o Catalunya, on s'anomena, com he dit abans,
eixida, hort o pati.

Obres que documenten la paraula badiu amb el significat actual badaloní
El Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu
Fabra, conté la definició de badiu tal i com la coneixem
ara. Això és, en part, perquè Fabra va viure a Badalona de

Plànol del cadastre de les cases del carrer de Sant Bru on es pot veure
que al fons del solar encara hi ha l'estructura dels badius originaris.

l'any 1913 al 1939. Eren, justament, els anys en què Fabra
estava treballant en l'elaboració del diccionari. La seva
relació intensa amb Badalona va fer que, malgrat que es
tractava d'un diccionari general de la llengua i malgrat que
el significat de badiu fos estrictament local, la nostra paraula fos ja inclosa en la primera edició del diccionari, que el
novembre de 1932 va veure la llum la primera edició.
També trobem badiu en el Diccionari d'Antoni Griera,
Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura
popular de Catalunya (1a. edició, 1935), en una de les
accepcions com a pati o lliça d'una casa a Badalona.
En el Pal·las. Diccionari català-castellà-francès d'Emili
Vallès, badiu és sinònim d'eixida d'una casa. Aquest dic cionari no està datat, però, segons la Gran Enciclopèdia
Catalana, E. Vallès hi va treballar del 1927 al 1947. Tot
i que la primera data de començament del diccionari és
anterior a la publicació del Diccionari general de la llengua catalana, de Fabra, sabem que E. Vallès va estar sota
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les ordres de Fabra, a la Secció de Català per corres pondència dels Serveis de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, per la qual cosa, crec que la incorporació de la
paraula badiu amb l'accepció badalonina és fruit d'aquest
encontre.
Després, pel que fa al nostre mot, tots els altres diccionaris de
la llengua catalana, com el d'Enciclopèdia Catalana i el de
l'Institut d'Estudis Catalans - per anomenar-ne dos - han
seguit, mimèticament, el de Fabra. Tots tenen la paraula badiu
incorporada amb el sentit que podríem dir badaloní.
En el Diccionari català, valencià i balear, d'Alcover i Moll,
una de les accepcions de la paraula badiu, és: "Eixida o pati
obert en la part de darrera d'una casa a Badalona".
Igualment, el Diccionari etimològic i complementari de la
llengua catalana, de Joan Coromines, diu en una de les
accepcions de badiu: "... avui es viu com a eixida d'una casa,
sense coberta..."

Altres significats de badiu, diferents a l'actual
badaloní
Però, a més del significat badaloní, badiu també s'aplica, en
altres llocs del domini català, per designar altres conceptes.
Val la pena de ressenyar-los aquí, perquè després hi haurem
de tornar.
En el Diccionari d'Antoni. Griera, també hi ha altres accepcions de badiu:
"A la Cerdanya: edifici cobert on es posa la collita de les garbes, palla, herba"
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"A Palamós: pati descobert, vora del corral, on es tanquen les
ovelles"
"A Puigcerdà: paller, edifici per guardar herba"
En el diccionari Pal·las, d'Emili Vallès, també apareix de
manera genèrica: "Porxada coberta. Forat del nas."
El Diccionari català valencià i balear, d'Alcover i Moll, ens
aporta molta més informació. De primer, badiu diu que és un
adjectiu antic que designa un espai obert, badat i en fa una
cita del 1438 (Memòries de Capmany): "Ço es hu clus e altre
badiu", és a dir: "això és un clos i l'altre obert".
Després, cita diferents textos on la paraula badiu té significats
lleugerament diferents, però sempre amb un fons comú i que
fan referència a tots els països de parla catalana:
A Manacor (Mallorca), per dir que hi ha poc lloc diuen:
"Hi ha poc badiu aquí". Per tant, l'empren com a sinònim
d'espai obert.
A Puigcerdà (la Cerdanya), el fan servir per descriure un
espai cobert de teulada, limitat lateralment per tres parets o
per pilastres, i amb una cara descoberta, situat prop de l'era,
davant de la casa, per servir de magatzem de garbes, palla,
herba i altres productes. Edificació semioberta.
A Olot (la Garrotxa) i Banyoles (el Pla de l'Estany), és l'arcada oberta a la golfa de la casa de pagès i per la qual entren
l'herba i altres productes agrícoles que han d'estar emmagatzemats. Edificació semioberta.
A la comarca de la Marina (País Valencià), és l'obertura enrei-

xada o gelosia, feta a la paret del buc de l'escala per poder
mirar l'entrada de la casa des del replà. Sinònim d'espai obert
contraposat a l'espai tancat que és la paret.
A Lledó (l'Alt Empordà), és el forat que els caçadors fan al
barracot per poder disparar des de dins. Sinònim d'espai
obert contraposat a l'espai tancat que és la paret.

Dibuix mostra de badiu a la Cerdanya, segons el diccionari Alcover
Moll. Aquesta construcció té una coberta de teules o de lloses de
pissarra, que es recolzen a la paret mestra del fons, generalment
encarada al nord. La teulada es sostenta mitjançant unes pilastres.
Edificació semioberta. Segons l'arqueòleg i historiador Manuel
Medarde (historiador del Servei de Patrimoni de la Diputació de
Barcelona), aquests badius tenen un peculiar sistema d'embigat de
fusta amb uns encaixos en caixa, espiga i cua d'arnella que estan
units per tota una varietat de claus de forja molt peculiar.

Arreu de parla catalana serveix per designar els forats del nas:
"a ran de la tavella, el nas ensenyava'ls badius, llarcs,
negres..." (Victor Català). Aquí també és sinònim d'espai
obert contraposat a l'espai tancat.
El Diccionari etimològic, de Joan Coromines, no aclareix
gaire cosa, cita l'Alcover Moll i diu: "sembla haver-se usat

Forat al buc de l'escala, a l'alçada del primer pis fet per veure la
porta de l'entrada de les cases de cós. A la comarca de la Marina
(País Valencià), aquest forat o gelosia s'anomena badiu. En molts
casos el mot badiu contraposa un espai obert amb un de tancat.
Fotografia: Montserrat Carreras
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com a adjectiu significant obert". Després, dóna una possible etimologia, a partir de badar, tot i que hi veu inconve nients d'evolució lingüística poc freqüents.

Badiu a la literatura
Obres lexicogràfiques a part, també trobem la paraula badiu a
la literatura. Per exemple, a l'obra de Víctor Català Solitud hi
ha un passatge que descriu un espai obert i gran de cel: "El cel
era un gran badiu ple de claror encegadora".
També, en uns escrits de J. Pons a la "Il·lustració Catalana"
(1904), apareix: "Blincar pel badiu d'un cèrcol", és a dir, passar pel forat del cèrcol.
I, encara va ser documentada en unes rondalles recopilades
pel mateix Alcover: "Tot d'una s'era afonat y no l'havien vist
pus en tot aquell badiu de mar". Aquí s'utilitza com a espai
gran per designar la immensitat del mar.
Com podem veure, doncs, tots els significats de la paraula
comparteixen un fons comú amb el sentit d'espai obert, sovint
contraposat a un de tancat.

Referències i documentació històrica a Badalona
Si ara passem a la documentació històrica, trobem que les
referències més antigues que tenim a Badalona de la paraula
badiu apareixen a diverses obres de Josep Maria Cuyàs i Tolosa.
Per exemple, en el seu llibre Badalona del segle XVIII 1936,
volum I, pàg. 11, cita un "Memorial de la Iglésia de Santa
Maria de Badalona" de l'Arxiu Parroquial de Santa Maria,
12

sense especificar-ne la data i possiblement de finals del segle
XVII. Actualment, aquest document no existeix, perquè va
ser destruït durant la guerra civil. Cita Cuyàs:
"Afronta la dita església de orient ab lo carrer dit vulgarment
del Rech; i de mitj dia part ab la dita sagristia i campanà i lo
restant ab lo cementiri; de ponent ab lo badiu de Joan Blanch
i Barriga, les cases de Josep Fonollar, pescador, part i part ab
la casa de la obra, dita vulgarment de Magisteri, mediant lo
carrer dit de la Mongia."
També trobem aquesta altra referència de 1636 a la Història
de Badalona, volum V, pàg. 55, 57 i 69 penúltims paràgrafs:
"Item los firmà precari de aquella pessa de terra anomenada
lo Badiu situada en la dita parròquia devant de las cases sobre
expressades. Confronta dita pessa a Orient amb honor de
Antón Lledó pescador y pagès de dita parroquia, a Mitj dia
amb lo expressat camí; a Occident part amb honor de Pere
Bolart, sastre y part lo expressat camí; per lo qual se va de la
parròquia de Badalona al monastir de Montalegra."
Segons Cuyàs, el 1871, aquesta peça del badiu formava part
del barri de davant de la casa de can Seriol. Actualment,
aquest badiu encara existeix davant de la casa de Can Planas
(abans Sariol) al carrer de Barcelona, on es pot veure el barri
que esmentava Cuyàs.
Una altra cita de la Història de Badalona - un document del
1697 - diu:
"Josep Galabert Sariol, pagés de Badalona, establí un tros de
terra de tinguda de una quarta y mixta que es de pertinences
de aquella pessa de terra campa que te en dita parroquia de
Badalona molt aprop de la Sagrera de la mateixa vila y molt

cerca del camí per lo qual se va al corral a la carniceria de la
mateixa parròquia situada en lo lloch vulgarment dit Albadiu..."
També trobem, a la mateixa obra, una altra referència de
maig de 1696, que diu:
"Pau Barriga, pagès i Raimunda Barriga Seriol, cònjuges, en
nom d'usufructuari i propietària per les cases i badiu del seu
davant. Per un pati a la part de llevant que avui és casa. Pel
pati a la part de migdia que és casa..."

Documentació original consultada de Badalona
L'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Badalona conserva alguns
permisos d'obres del segle XIX, en els quals es pot llegir la
definició de la paraula badiu, que ja apareix en el sentit utilitzat actualment. En citaré unes mostres. En els plecs que corresponen a l'any 1853, a la Caixa 1, Permís núm. 1, es pot llegir:
"Don Pedro Juan Bigas..lateral y pared de cerramiento del
patio ú badiu con todo lo demas..." Del mateix any i de la
mateixa caixa, el Permís d'obres núm. 4 diu: "Don Juan
Canals, albañil..." Esplicacion de las letras AED indican la
planta de la casa incluso el badiu y las EBC indican la..."

Altres documents originals particulars
Document "Compte y valor dels traballs de mestre de casas que Joaquim Busquets empleá en las casas que feu per Joseph Trias y Roca
al Raval de Badalona on surt la paraula badiu", final segle XIX.

En el "Compte y valor dels treballs de mestre de casas que Joaquim Busquets empleá en las casas que feu per Joseph Trias y
Roca, situadas en el carrer del Arrabal de aquesta Vila de Badalona"2 de 1881, podem llegir: "...Paret del detras del badiu y
vehinal..." i en la plana 6 del document, badiu apareix com a
títol: "Suma total del valor dels treballs empleats en el badiu,
657,74 rals".
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Tota aquesta documentació original que hem consultat no va
més enrere de mitjan segle XIX. D'aquí ençà, badiu sempre
surt citat amb el sentit que tots coneixem, sinònim de
pati/eixida.

Documentació original de Mataró

Apeo núm. 1498: "Casa situada en lo carrer St. Sadurní pròpia de Francisco Novell jornaler, consisteix en un Badiu y
una eixida habitada per Son Dueño, Sen trauria de llog.
sinch lliuras lo anÿ: Comfronta a llevant ab Sagimon Anglada a Mig dia ab Salvador Verges, a Ponent ab Fran-ch Català
y a tremuntana ab dit carrer".

A més de les cites abans esmentades, en la investigació he
trobat diferents referències a la paraula en algunes obres
tècniques de fora de Badalona. Per exemple, a l'estudi La
casa de cós de Mataró, de Manuel Salicrú, publicat als
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. També en
el llibre d'Albert Garcia Espuche i M. Bassols, La construcció d'una d'una ciutat Mataró 1500-1900 , quan els
autors parlen de la urbanització de Mataró surt aquesta cita:
"...Aquests nuclis coincideixen amb les últimes urbanitzacions: ja hem vist com el procés de construcció podia ini ciar-se amb la realització d'unes carcasses de quatre parets
i sostre que, al text de l'afitament de començaments del
segle XVIII consten com a badius."

Apeo núm. 1545: "Casa situada fora lo Portal de Vatlleix,
propia de Bonaventura Pallarolas jornaler, consisteix en un
Badiu y una exida, habitada per son Dueño, sen trauria de
lloguer sis lliuras lo any: confronta a llevant ab Pera Novell,
a Migdia ab dit carrer, ab Ponent ab Pau Grifell y a Tre muntana ab Jasepha Llaudér".

Els documents originals als quals fa referència aquesta cita són
els afitaments de 1716, que he pogut consultar a l'Arxiu Municipal de Mataró. Hi podem llegir: Apeos de l'any 1716, núm.
1493: "casa situada en lo carrer Sant Sadurní, pròpia de Miquel
Baladià jornaler, consisteix en un Badiu y una eixida habitada
per lo Dueño, sen trauria de lloger sinch lliuras lo any..."

Fonts orals actuals no badalonines de badiu

Apeo núm. 1496: "Casa situada en lo carrer Sant Sadurní
propia de Matheu Riera jornaler, consisteix en un Badiu y
una eixida habitada per son Dueño, sen trauria de lloguer
sinch lliuras lo any..."
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Apeo núm. 1546: "Casa situada fora lo Portal de Vatlleix,
propia de Pau Grifell jornalér consisteix en un Badiu, y Una
exida habitada per son Dueño, sen trauria Lloguer sis lliuras
lo any: Confronta a llevant ab Bonaventura Pallerols, a Mig
dia ab dit carrer, a Ponent ab Genis Verges y a tremuntana ab
Josepha Llauder."

També he pres nota d'algunes fonts orals de fora de Badalona. Per exemple, l'arxiver d'Arenys de Mar, Josep Maria
Pons, em contava que allà, actualment, fan servir la paraula
badiu per designar un espai obert enmig del bosc o bé l'interior gran d'una nau.
Igualment, l'arxiver de l'Arxiu Comarcal de Puigcerdà,
Sebastià Bosom, coincideix en la descripció feta per Alcover
Moll de badiu: "cobert de tres parets i teulada situat al davant

de la casa a l'altre cantó de l'era", tot i que destaca que,
actualment, l'ús de la paraula està reculant, ja que és un mot
lligat a un món rural que està desapareixent.
Ja en el sentit actual aplicat a Badalona, el director del
Museu de la Mina Vella de Vilassar de Mar, Feliu Novell, va
publicar un petit escrit amb motiu d'una exposició fotogràfica, sobre els safarejos de Vilassar l'any 2002. Hi a servir la
paraula badiu com a genèric per designar un espai obert
darrere de les cases, tot i que a Vilassar es fa servir eixida
per anomenar aquest pati posterior:
"...cascades plenes de molsa i falgueres que alegraven
l'eixida i molts cops esdevenien el principal element ornamental d'aquests badius."

fer una elisió de la paraula casa donant-la per sobreentesa.
Aleshores, si fem una transcripció sintàctica, la frase quedaria de la manera següent: "Casa situada en lo carrer Sant
Sadurní, pròpia de Miquel Baladiá jornaler. La casa, habitada per son dueño, consisteix també en un Badiu y una eixida...". Llavors, no sembla coherent deduir que la construcció
constava de dues parts, com sembla que van interpretar
Espuche i Bassols: el badiu/casa, per un cantó, i l'eixida per
l'altre. Sinó que, com fan pensar la lògica constructiva i la
sintaxi de la frase, eren tres peces: una casa habitada que, a
més, tenia un badiu i una eixida.

Interpretació/conclusió
En les descripcions consultades a l'Arxiu de Mataró, que és
la documentació original més antiga on he trobat la paraula
badiu, hi ha una certa ambigüitat en la redacció dels textos
i això pot portar a equívoc. Ho podem veure en l'afitament
de 1493:
"casa situada en lo carrer Sant Sadurní, pròpia de Miquel
Baladià jornaler, consisteix en un Badiu y una eixida habitada per lo Dueño..."
Però, un cop rellegits diverses vegades aquests afitaments,
podem comprovar que la descripció dóna la informació
següent: que la casa té un badiu i també té una eixida. Si
analitzem la frase morfològicament, sembla lògic que l'adjectiu "habitada" ha de concordar amb "casa" i no pas amb
"eixida", i que per tics de la redacció administrativa es va

Mostra de les portes que moltes eixides/badius tenen encara i que
donen al carrer del darrere. Aquestes en concret són les sortides dels
badius de les cases de la Rambla, que donen al carrer de Santa
Madrona. Fotografia: Montserrat Rectoret
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Aquesta interpretació, que considero més lògica, té l'avantatge que dóna a la paraula badiu dels afitaments de Mataró el seu
significat més estès: construccións senzilles de tres parets, amb
una coberta i una gran obertura pel davant, iguals que les descrites per Moll a Puigcerdà, per exemple. És a dir, una construcció idònia per tenir al final de l'eixida i per fer servir de
magatzem. No oblidem que les cases a les quals fan referència
els documents de Mataró estaven construïdes al Raval de la ciutat, a l'indret anomenat Mansavà, on s'establien les persones de
menys possibles (jornalers, pescadors...) que, necessàriament,
havien de guardar les eines, els estris de treball i fins i tot el bestiar, aviram i conills, per abastir de proveïments les famílies.
Per tant, doncs, i de manera lògica, entre el badiu i la casa hi
havia l'eixida i per anar de la casa (habitatge) al badiu
(cobert) a buscar les eines, obligatòriament s'havia de passar
per l'eixida. Com que "anar al badiu" implicava sortir fora de
la casa passant per l'eixida, la paraula badiu va acabar substituint eixida. És a dir, es va produir un canvi de significat.
En favor d'aquesta hipòtesi hi ha diverses cases a Badalona que
encara conserven aquesta estructura que descriuen els afitaments
de Mataró, com són, per exemple, algunes cases del carrer de
Sant Bru, del carrer de la Conquista o del carrer del Rector. Avui
dia, una d'elles, conserva l'estructura original del badiu al fons.
Reforça aquesta hipòtesi l'evolució paral·lela de la paraula
androna que prové del grec andros (home) i que he esmentat
anteriorment quan parlàvem de les eixides a Vilassar. En el
seus inicis, era una estança destinada a allotjar els mossos,
estava situada a fora de la casa i, segons Joan Coromines, es
comunicava d'una casa a l'altra per un passadís, que d'una mane16

A Badalona encara queden algunes cases de cós amb eixida al
fons de la qual (aquestes del carrer del Rector en són una mostra) tenen una edificació o cobert semiobert que és el badiu originari i que servia per guardar les eines o animals. Com he dit
en el text, per anar de la casa al badiu a buscar les eines o aliments s'havia de passar per l'eixida. Per tant, anar al badiu
implicava sortir fora de la casa i passar per l'eixida. D'una
manera natural es va produir un trasllat de sentit o metàtesi i
així és com badiu va substituir la paraula eixida. Molts d'aquests badius al fons de les eixides es van anar reconvertint en
diferents espais i es van cobrir totalment, i han perdut l'aspecte
de cobert amb teulada i pilastra. Però la mostra de la foto n'és
un bonic exemple molt ben conservat. La protecció d'aquests
badius actuals és important per no perdre la referència d'on ens
ha vingut el mot. Fotografia: Montserrat Rectoret

ra natural en va prendre el nom. Actualment, el passadís o corredor, és el que s'anomena androna. En aquest cas també es va
produir un canvi de significat igual a l'argumentat amb badiu.
Una de les referències citades de l'obra de Josep Maria Cuyàs
reforça encara més la meva hipòtesi, quan llegim en l'extracte
d'un document de 1696: "...propietaria per les cases i badiu
del seu davant:..." Aquí, badiu s'entén com una construcció,
diferenciada de la casa i no pas com un pati, ja que quan cita
en el mateix text els patis els especifica i diferencia perfectament: "Per un pati a la part de llevant que avui és casa..."
A més, en els llibres d'en Cuyàs hi ha nombroses cites i
extractes de documents antics - avui desapareguts - en què
surten les paraules eixida i pati. Valguin com a exemples
aquestes cites de 1696:
"...item, tot aquell altre pati contiguo a dites cases envers la
part de Orient...";
"La part de dita casa y aixida conté en si a saber la part de la
aixida 4 canes per totes parts...";
"Dita part de casa y aixida es de partinensias de aquelles
cases y hort que antes eran dos cases divididas y desprès
foren unides".
Aquestes cites fan pensar que, en aquestes dates, badiu encara
no havia passat a designar el pati de les cases, sinó que era la
construcció semioberta per guardar-hi les eines i altres atuells.
Aquests badius (construccions) bé podrien ser tal i com estan
descrits en els afitaments de Mataró i lligaria també la seva
ubicació a l'altre extrem - davant o darrere - de la casa, com
en el cas de la Cerdanya.

Si donem per bona la hipòtesi que proposo en aquest estudi,
ens queda encara l'enigma de per què a Mataró no es va
produir aquest canvi de significat de la paraula badiu per
designar aquest espai obert (pati) del darrere de les cases i
a Badalona sí. No hem trobat en tota la documentació consultada cap indici del perquè s'ha mantingut tan viva la
paraula badiu a Badalona per designar aquest espai obert.
Pot ser que el badiu - en sentit badaloní - vagi lligat al món
urbà i altres accepcions vagin lligades al món rural, que
ha reculat molt. El que si que podem dir - i, abans, en una
cita de Cuyàs, ja he avançat - és que a principis del S.
XVII, a Badalona, encara es feia servir badiu per designar
aquesta construcció semioberta. Per tant, el canvi de significat devia haver esdevingut entre els segles XVII i XVIII,
perquè a mitjan S. XIX ja trobem documents en què badiu
té el significat actual.
Badalona, juliol de 2006
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1. La casa de cós ha estat la casa tipus a Catalunya i , per tant,
a Badalona des de començaments del S. XVIII i fins a mitjans
S. XX. Aquesta mesura va servir per parcel·lar els terrenys
encara per urbanitzar (eixamples) de molts pobles i ciutats.

SALICRÚ I PUIG, Manuel. La casa de cós de Mataró. Fulls
del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 35. Mataró, juliol 1989.
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2. Document propietat de Maria Trias Roca.

ESBÓS D'HISTÒRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ A BADALONA
CARLES TOSSES

Construcció i industrialització

É

s evident que en la promoció industrial d'una
ciutat o d'un país, hi juga un paper molt important la cons trucció, perquè és un pilar que constitueix un sector molt
dinàmic en el desenvolupament econòmic d'una ciutat o d'un
país, ja sigui en la creació d'obra nova, pública o privada, o
bé en la reestructuració d'habitatges antics o de naus industrials envellides.
En aquest procés de canvi econòmic i industrial, Badalona
ha tingut empreses capdavanteres en molts sectors, com ara
la construcció.
La revolució industrial del segle XIX, en la fase posterior a
les manufactures d'indianes, comença el 1833, continua
amb l'arribada del vapor i agafa la plenitud des de la inauguració del ferrocarril (1848) fins a la febre de l'or (1888),
a finals de segle XIX. Catalunya era la fàbrica d'Espanya i
mantenia una economia oberta amb intercanvis amb la resta
de l'estat. Un encomiable esperit d'empresa - els capitans
d'indústria de què parlava Vicens i Vives al llibre Industrials i polítics - coincidiren amb l'edat d'or de la viticultura, el boom de la fil·loxera, el conreu de l'olivera, dels fruits
secs o del suro, l'especialització de l'agricultura i la intensificació de l'ús del sòl. La màquina de vapor fou el motor

de la nova indústria, ja que impulsà la mecanització que va
portar al domini del tèxtil. A Badalona, també dominà el
tèxtil, però el metall prengué importància ben aviat i el
domini del tèxtil no fou tan aclaparador, ja que la diversificació industrial s'estengué molt aviat.
La segona revolució industrial s'enceta amb el descobri ment de l'electricitat i amb l'aplicació d'aquesta energia al
camp industrial. Per una altra part, es descobreix el motor de
combustió, la qual cosa afavoreix, enormement, els trans-

Extracció de sorra de la platja de Badalona. Museu de Badalona.
Arxiu d’Imatges. Fotògraf i fons: Josep Cortinas Suñol
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ports marítims i terrestres, i les vies de comunicació en
general, de tal manera que s'engrandeixen les relacions
comercials i s'enriqueixen els fluxos econòmics. El motor
de combustió aplicat al tractor suposà, també, un importantíssim avenç en l'aplicació de la mecanització al camp.
Aquesta segona onada industrialitzadora comportà l'augment
de la diversificació dels sectors. Però, el context internacional
dels anys 1920 frenaren aquesta embranzida dins d'un marc
de crisi del sistema capitalista mundial que culminà en el crac
del 1929 i que se solucionà amb una fugida endavant a ulls
clucs, i que desemboca en la II guerra mundial. Pel que fa a
Catalunya, des del 1936 fins al 1955 es va viure un període
de creixement feble, sense innovacions ni canvis, mantenint
l'estructura antiga industrial, però encara agreujada per la
manca de primeres matèries. A partir del 1955 es van superar
les restriccions i va disparar-se la producció industrial i el
model expansiu va perllongar-se, però amb canvis notables
com l'aparició de nous sectors (electrònica) i de nous materials (plàstic). El 1971, els transformats metàl·lics, així com
la construcció, van passar a tenir més ocupats que el tèxtil.
Aquesta segona revolució industrial es desenvolupà fins als
anys 1970, en els quals aparegué una recessió, la de 1974,
arrel del petroli i, posteriorment, començà el que podríem
anomenar la tercera revolució industrial amb l'arribada de les
noves tecnologies, encapçalades per la robòtica, la informàtica i la mecanització informatitzada, les quals han suposat el
fenomen de la globalització.
La primera època de la industrialització badalonina va néixer
amb el creixement de la ciutat a mitjan segle XIX. Una cosa
anava amb l'altra. La industrialització anava de bracet amb
20

l'explosió demogràfica, car les indústries necessitaven molta
mà d'obra, la qual es nodria de l'emigració interior: pobladors
de les comarques que baixaven a la ciutat. També la segona
gran època de la industrialització badalonina, d'ençà de 1918,
anà de bracet amb una explosió demogràfica, però aquest cop
per via de la immigració aragonesa i murciana.
Aquesta afirmació pot semblar massa clara i, fins i tot,
redundant, però no ho és. És a dir, sembla una conclusió
lògica pensar que la industrialització d'una ciutat va lligada
indefectiblement a l'augment demogràfic de la metròpolis,
però, crec que això no és del tot exacte. Més recentment, hi
ha ciutats o pobles, que han augmentat enormement el volum
industrial, però la població no ha augmentat en la mateixa
proporció. En són exemples Santa Perpètua de Moguda o
Rubí, que tenen un conglomerat ben nodrit d'indústries o
altres ciutats o pobles del Vallès de característiques similars,
els quals han recollit un gran nombre d'indústries en l'estructura del polígon i si bé ha augmentat la població, no ho ha fet
d'una manera - diguem-ne, malthusiana - geomètrica, ni molt
menys ho ha fet amb un boom demogràfic. La raó és que,
actualment, la indústria requereix de molta menys mà d'obra
directa a causa de la mecanització. En conseqüència, un
poble pot veure créixer en enters la indústria i, en canvi, no
augmentar el nombre de treballadors o, simplement, de personal actiu ocupat. A més, la mà d'obra es pot desplaçar fàcilment d'un poble a l'altre. Depèn de l'ús del sòl, doncs, de l'ús
del sòl industrial que faci el municipi en concret que aquesta indústria augmenti, s'estabilitzi o decreixi.
D'ençà de la segona embranzida industrial (des de mitjan
segle XIX) i fins a l'època de l'anomenada crisi de la indus-

i pot constituir, perfectament, un tercer polígon industrial
amb expositors de la indústria de l'automòbil, magatzems i
una àrea heterogènia d'empreses.

Façana remodelada de l'oficina 5 de la Caixa de Badalona, 1929.
Col·lecció: Grup Famadas

trialització clàssica dels anys setanta, Badalona tenia dos
grans polígons industrials: un, al sud, que és el que neix
entorn dels carrers de la Indústria, de la Unió i del Progrés,
i que s'estén fins a la costa i fa frontera amb Sant Adrià del
Besòs, al llindar del riu, que abans estava saturat de maresmes i terres fangoses. Un altre és el conegut polígon de Can
Ribó i que fa franja amb Montgat. Actualment, aquests dos
polígons industrials han perdut molt de volum industrial.
Tanmateix, hi ha dues grans àrees industrials a afegir: la
primera, la que correspon al conglomerat MontigalàBatllòria i que té la característica de no ser un polígon
industrial en sentit clàssic, ni s'hi assembla en gairebé res, car
es tracta d'una àrea d'un gran volum de serveis (Decathlon,
Aki, Ikea, Continente, Badebaño, Conforama). La segona,
que pot crear grans expectatives, és l'àrea de Can Guixeres

Resumeixo. He esmentat dues grans èpoques de la
industrialització badalonina. La primera època de la
indústria de la qual parlem neix, com hem dit, a finals
del segle XIX o a mitjan segle XIX, d'ençà de l'arriba da del ferrocarril (1848) si preferiu. El cert és que
agafa embranzida quan apareix l'època de la febre de
l'or. És en el sector de baix a mar, a l'eix que configu ren els carrers d'Indústria i de Progrés, paral·lel a mar,
que neix la industrialització a Badalona, tal com mos tren la majoria d'estudis, amb la localització d'empre ses com la Cros, la Llauna o l'Anís del Mono.
Una característica d'aquesta època de la industrialitza ció és que l'empresari no fa gaire vida a la ciutat, si bé
això és una constant al llarg del temps i amb les excepcions de rigor. Malgrat que hi ha burgesos enterrats a la
ciutat - com ens mostra el llibre de Margarida Abras al cementiri de Badalona, la burgesia no féu vida de
ciutat ni hi invertí. La burgesia utilitzava, majorment,
la ciutat de Badalona, perquè el sòl era barat i idoni.
Considerava la indústria d'aquest sector de Badalona
com una prolongació de la indústria de Sant Martí de
Provençals i del Poble Nou, com una prolongació de
l'extraradi barceloní. La burgesia no vivia, majoritàriament, a la ciutat de Badalona, sinó a la capital, a Bar celona, on exercia com a burgesia de la capital. No cal
dir que aquest és un factor negatiu, perquè determinà
efectes negatius per l'absència dels principals protago 21

nistes de l'embranzida empresarial, sobre la ciutat de
Badalona. Aquí, no hi hagué una burgesia com la que
va néixer a Sabadell o a Terrassa. Per contra, si que hi
havia l'estament obrer.
Això no obstant, la ciutat de Badalona era una ciutat de treballadors que feien bullir-la, des del punt de vista social, en

molts aspectes. Aquí va néixer una vida social netament
popular i, en la mesura que mancada de recursos econòmics,
financers i de serveis, era una vida primària, però això no
impedeix afirmar que, certament, hi deuria haver un cert
encant i una certa gràcia, suposo, car si així no fos no hau rien nascut els envelats ni els balls a baix a mar, ni haurien
aparegut centres excursionistes ni colles sardanistes, ni

Banquet celebrat amb motiu de la festivitat de Sant Antoni pel Gremi de Contractistes d'Obres de Badalona. Col·lecció: Grup Famadas
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corals ni altres activitats recreatives que proliferaven en la
ciutat i l'alegraven. Certament, doncs, malgrat l'absència
d'una burgesia sedentària - que tanta patxoca fa en una ciutat i que hi senyoreja una elit i hi crea una determinada
seducció i estil a la ciutat - a Badalona hi hagué una potent
vida ciutadana.
Per una altra part, si fem una ullada a l'hemeroteca en els
anys que van de finals del segle XIX fins a l'esclat de la
Guerra Civil, observarem que el nombre de revistes i setmanaris a Badalona era molt considerable, una bona colla
eren editades en llengua catalana, fruit de l'esperonament
originat en el període de la Renaixença. Aquest naixement
industrial i aquest esclat popular, no era aliè als conflictes.
Aquest rebombori popular tenia molt a veure amb els aires
de l'època, que eren aires de conflictes i lluites socials,
lluites entre classes oposades, entre la patronal i el sindi cat, els amos i els treballadors, units pel nexe de l'empresa
i diferenciats pel salari i el repartiment dels beneficis. És
una època de lluita social, lluita de classes antagòniques.
I aquest enfrontament té el seu reflex polític en el pistolerisme. Neix la CNT i la Solidaritat Obrera, sindicats anarquistes que hi arrelen i hi desenvolupen un paper de primer
ordre en el ritme natural de la ciutat. El gruix de la població
badalonina és una població altament industrialitzada i,
com més va més, tria una opció política que arrenca en el
liberalisme i s'enfronta al carlisme i al conservadorisme,
durant la primera dècada, i que es va obrint cap a un republicanisme agnòstic i obrer. Concloent, podríem dir que
aquesta primera època de gran industrialització badalonina
té la seva expressió en el republicanisme i qualla en l'època de la II República.

Seria interessant esbrinar els nexes entre indústria i repu blicanisme. No és banal recordar que el gran període del
republicanisme català que va del 1868 fins al 1936 coincideix amb l'expansió de la industrialització. Aquest primer
període esmentat és el de la indústria clàssica, representada
per la Cros, la Llauna, les corderies del polígon de Can
Ribó, del Cristall i de moltes altres empreses.
Tanmateix, un poderós sector del nacionalisme català,
vinculat estretament al partit de la Lliga Regionalista, era
partidari del liberalisme rigorós, asèptic, laic, allunyat de
romanticismes i proper al món dels negocis.
El segon gran període industrial badaloní coincideix amb
la postguerra. Sintèticament, podem enunciar que es
comença a desenvolupar una època en què la primera
matèria és molt precària durant els anys cinquanta i que
coincideix amb un gran esclat demogràfic: l'arribada massiva d'immigrants un altre cop - i, sobretot, en aquesta
onada migratòria - procedents del sud. El nombre d'em preses creix molt i també el nombre de treballadors. I,
també creix una certa burgesia enclavada en la ciutat.
Com que no hi ha possibilitat, ni per part d'uns ni dels
altres, de crear una expressió social convencional, política i cultural, que és el que acompanya el sistema productiu empresarial, la ciutat esdevé fosca, sense la brillantor
de la primera època industrial.
No obstant això, la ciutat troba expressió en altres vies de
comunicació i expressió social, com l'esportiva i n'és
resultat l'existència de nombrosos equips de bàsquet badalonins. El que argumento és que les vies d'expressió polí23

tica i social -les entitats del lleure i les associacions ciutadanes, que són les immediates i més naturals en una societat lliure- es col·lapsen, com aquí estaven en el cas del
franquisme, car la dictadura tapava i marginava l'expressió
cultural. Aleshores, els diferents col·lectius socials de treballadors cerquen altres vies de comunicació i d'aflora ment d'aquest excedent vital. L'esport n'és un cas. Així,

Badalona trobà el forat en el món del bàsquet, Osona i
Reus el trobaren en l'hoquei sobre patins, Terrassa en el
d'herba, Granollers en l'handbol, per posar uns exemples.
Podem dir que aquest segon període industrial s'esllanguia
lentament durant la dècada dels vuitanta i dels noranta.
En aquest segon període van néixer empreses com Piher,

Pont de la riera de les Arenes de Terrassa, 1928-1929. Col·lecció Grup Famadas
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Jumberca... Des d'una vessant optimista -força optimistapodríem considerar que, avui dia, es manté la indústria a
Badalona, d'ençà de la crisi del 1973, però si comparem el
volum d'indústria de la ciutat amb el creixement del volum
industrial d'altres ciutats certificarem que hi ha hagut una
davallada considerable. La crisi dels setanta afectà l'es tructura clàssica de la indústria. Al llarg dels anys vuitanta, es produïren moments de canvi i durant els noranta,
amb la incorporació del món de la informàtica, l'estructura del món industrial i empresarial canvià a fons.
Bo seria de desitjar que es produís un tercer període industrial a Badalona i una possible recuperació industrial amb
la necessària ampliació de fronteres i l'explotació de la
nova tecnologia, que sols pot anar acompanyada d'una
nova estructura i d'unes noves característiques en l'interior
de la ciutat i el seu viure.

Dels orígens al creixement de la construcció
Durant el primer terç del segle XX, hi hagué un gran creixement de la construcció a Badalona, com a conseqüència
del desenvolupament industrial de la ciutat -encetat a mitjan segle XIX- de l'emigració interior i -el 1929- a rel de
l'Exposició Internacional posterior, a Barcelona. Anys després, acabada la guerra civil i sota el règim franquista,
durant el període de l'autarquia, la construcció va romandre aturada com la resta de sectors, perquè el país va entrar
en una llarga i penosa autarquia, dins de la qual hi havia
grans dificultats per trobar primeres matèries; fins que, a
finals dels cinquanta i durant els anys seixanta, va
començar un gran creixement. És l'època del baby boom i

la gran explosió demogràfica. L'arribada d'immigrants
coincidí amb una època de creixement econòmic i indus trial, en el sector automobilístic, el químic i l'electrònic. I,
també, el sector de la construcció se'n beneficià.

EVOLUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ
A BADALONA
Any
Obres de
Obres
Total
nova planta addicionals
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
Total

81
232
480
816
385
203
114
101
94
124
125
148
73
69
200
3215

17
38
45
90
58
47
37
36
22
55
39
31
32
26
50
623

98
270
525
906
443
250
151
137
116
179
164
179
105
95
250
3868

Font: Història de Badalona, Montserrat Carreras, 1999, p. 254.
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Entre 1922 i 1926, la construcció havia gaudit d'un període
dolç i pròsper. A més a més d'estar relacionada amb el
desenvolupament del ciment, del metall i de la ceràmica,
gràcies a la política d'inversions públiques endegada per
l'ajuntament durant la Dictadura de Prim, va afavorir la
construcció d'un bon nombre d'equipaments públics i l'a rranjament de carrers, canalitzacions de rieres, enllumenats
i places. Adjuntem el següent quadre:
Moltes d'aquestes obres de nova planta foren fetes per empreses locals. Els mitjans per a la seva execució eren molt precaris i la maquinària, exceptuant la destinada a l'obra pública,
era inexistent. La confiscació d'eines duta a terme durant el
període de la guerra va fer molt difícil el renaixement de les
empreses constructores.
Evidentment, es feien blocs, però se'n feien molt pocs i de 7
o 8 d'habitatges. Es feien molt poques cases unifamiliars, no
en el sentit que es construeixen avui dia, sinó com eren abans:
cases de cós o cós i mig, típiques del país.
Les obres públiques que es realitzaven llavors, pels anys
1920, eren escoles com Ventós Mir, Lola Anglada, la casa
Empar; l'escorxador, el mercat del peix, el mercat Torner...
les quals foren construïdes durant els anys 1920, sota el
règim del general Prim. Aleshores, les obres duraven molt
de temps. Un bloc de pisos d'un centenar i mig d'habitatges
requeria anys per fer-se. Però, la baixa demografia feia que
no sorgís demanda.
Reconstrucció de la façana i el campanar de l'església de Santa
Maria de Badalona, 194?. Col·lecció: Grup Famadas
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Altrament, gran part, per no dir tot el material per fer el
ciment de l'obra de construcció de Badalona sortia de baix a

mar. La sorra era carregada en carros i carretes, i transportada per matxos, ases i someres, que arribaven fins a l'obra.
Això, per una altra banda, dóna la idea de l'escàs volum d'obra que hi havia a la ciutat en comparació amb l'actual.
Després de 1936 hi hagué una requisa total de material i d'eines, i hi hagué molta feina per recuperar part dels estris que
s'havien escampat durant la guerra civil. Entre els anys 1936
i 1939 tot havia estat espoliat. Durant tres o quatre anys, la
tasca fou per refer-se una miqueta. A partir de 1940 i fins a
1954, a Badalona, va haver-hi feines de construcció a la Cros
o a la Celo, que eren fàbriques tradicionals, antigues, i també
a la Cots, que era de teixits. Però, la majoria d'aquestes obres
eren de manteniment o es feia alguna ampliació. No hi havia
un creixement net i aquest creixement o s'havia fet abans o es
féu a partir de 1954.
En aquesta època de postguerra, en tot Badalona, hi havia
quatre o cinc constructores que estaven en un nivell semblant,
com ara Famadas, Renom, Padrós, Borràs i no gaires més.
Totes eren constructores mitjanes - com Famadas - que anaven creixent a mesura que s'expandia la ciutat, però era un
creixement contingut i no pas fora de mesura com vindria en
els anys 1970 i 1980. Del 1954 al 1983, és a dir, aproximadament a partir dels anys seixanta, va iniciar-se un creixement
de la construcció espectacular. Dins d'aquest període de creixement caldria situar altres constructores com Dragados i
Foment, que estan en una altra esfera.
És a partir de 1950 i de 1960, que l'evolució del sector obliga
les constructores a fer un replantejament de futur basat en
obres alternatives o seguir limitant-se a l'àmbit local o expan-

dir-se i obrir nous horitzons. La segona opció implicava la
creació d'una estructura humana i de mitjans mecànics relativament forta per tal de poder competir amb les empreses
d'àmbit nacional. Dues empreses badalonines van optar per
aquesta solució i durant molts anys el seu nom va anar vinculat a la ciutat de Badalona. Em refereixo a Padrós i Famadas.
La manca generalitzada de primeres matèries que es patí després de la guerra civil no fou tan greu per a la construcció com
per a la química o la indústria del metall. En la construcció
s'utilitzava el totxo i la sorra, però tot provenia de les fàbriques de ciment i les pedreres, que s'anaren ampliant, evidentment. També es feia servir el ferro aplicat a les canonades i en
façanes, tot i que per altra banda, ha fracassat bastant. Encara
que no hi hagué materials nous fins que no s'introduí el plàstic, la seva introducció a les finestres i les portes fou efímera,
ja que fou desplaçat per l'alumini. En els sistemes de coberta
es va passar de la coberta de teula i uralita, a la de planxa i
aïllament. Els primers components químics que entraren en la
construcció de forma industrial foren els "airejants" dels morters (1965), però es malbaratava molt de ciment i de morter.
També s'introduïren moltes eines noves.
Ja hem dit que els anys seixanta foren l'inici del segon
creixement industrial. La química i el món de teixit antic,
perderen el protagonisme en favor d'altres sectors com el
de la construcció.
A Badalona, aleshores, hi havia molta empresa, però, a partir dels anys vuitanta anà baixant: Giró Germans, Indús tries Bruguer, Piher, Ultraesteatita o Jumberca; i, a partir
dels setanta, començà a davallar el nombre d'empreses.
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A partir d'aleshores, hi ha hagut un degoteig d'empreses
continuat i incessant.
Durant els anys seixanta, amb l'allau d'immigració hi hagué
una demanda impressionant d'habitatge per poder solucionar
el problema del barraquisme i altres situacions d'habitatge
bastant infrahumanes. Aquesta immigració es va anar
col·locant en la indústria, en la construcció i en empreses
emergents. Aquests habitatges eren força modestos: tenien
cambres de bany petites, cuines petites, poques habitacions i
uns materials baratets. Són els blocs de pisos que anticipen els
que vindran després i que seran més evolucionats, els blocs
que es construïren en l'època del desarrollismo (1953-1974).
Doncs bé, fou a partir de 1954 que les empreses esmentades
(Famadas i Padrós) es plantejaren un creixement sempre controlat per tal de no perdre unes premisses que normalment van
lligades a tota empresa familiar. Primera: no caure en la despersonalització de l'empresa, tant pel que feia a les persones
que s'anaven integrant com per als clients. Segona: mantenir
un estàndard superior a la mitjana del sector. Tercera: seguretat en les obres. El creixement, si se seguien aquestes premisses, era una mica més lent que el que permetia el mercat, però
era constant i d'aquesta manera s'assoliren els objectius fixats.
Primer, portaren el nom de Badalona per tota Catalunya i,
posteriorment, per la resta d'Espanya, sobretot, realitzant
obres en què la qualitat era una premissa molt valorada.
En els anys seixanta, Famadas organitzà uns cursets de
formació, sobre seguretat laboral a les obres i, cada any,
es dedicava una jornada per a la cloenda i el repartiment
de diplomes a les persones que havien fet el curs.
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Xemeneia de la fàbrica CELO, 1959-1953. Col·lecció: Grup Famadas

Impuls de la construcció. La construcció com a eix
econòmic als anys seixanta
El desarrollismo significava voracitat constructiva. Si,
efectivament, hi havia moltes ganes de fer diners, és
clar, perquè els diners ho mouen tot. Una gana insacia ble, proporcional a la misèria, el mal de cor i la fam que
s'havia patit anteriorment. Però, aquesta voracitat de
diners no era única d'aquesta ciutat. És sabut que la
voracitat constructiva era recurrent a tota Europa i que
constituïa l'eix del progrés, si bé en cap altre lloc es
feren les calamitats que es feren en ciutats com Sant
Adrià del Besòs, Badalona i, especialment, Santa Colo ma de Gramenet.
D'aquesta època del desarrollismo, Sabater, en el llibre
Història de Badalona, 1999, editat pel Museu de Badalona escriu: "Aquest panorama nou requereix també
nous actors del procés. Encara va subsistir la petita
construcció als barris consolidats dels períodes ante riors i fins i tot - durant els anys seixanta - l'autocons trucció. Però, el paradigma era el bloc de pisos, i el bloc
- i, sobretot, el bloc repetit - exigia una empresa promotora/constructora forta, amb mitjans auxiliars, mètodes i
materials industrialitzats, i recursos financers. També a
les zones de la ciutat on es mantenia la tradicional edi ficació entre mitgeres, els solars eren més grans i les
alçades superiors: i la grua i altres mitjans auxiliars
esdevenien imprescindibles. La construcció va passar a
ésser un sector econòmic en expansió, amb empreses
grans i mitjanes. Aquesta va ser la gran època dels
negocis immobiliaris, amb un mercat de demanda, aju-

des oficials a la renda limitada, pocs controls, forta acumulació de capital i períodes de retorn de la inversió
curts " (pàg. 173)
La construcció era un gran negoci, com fou un gran
negoci dedicar-se a escombraries i deixalles a la post guerra, o dedicar-se a l'estraperlo. La construcció era,
doncs, un gran negoci, i encara ho és actualment, si bé
més canalitzat, regularitzat, legalitzat i dissimulat, amb
tots els fluxos i refluxos de diner negre i d'especulació
que es vulgui; i, per aquesta raó, aquesta època era anomenada època de les vaques grasses: diner ràpid i retorn
dels guanys a curt termini. I, així es van fer els blocs de
pisos, eternament repetits, a la metròpoli barcelonina,
amb envans més prims que el paper de fumar, que deia
Josep Pla.
La construcció ho mou tot, des de primeres matèries
(metall per a les bigues i estructures, fàbriques de ciment
i terratzos) fins a transports. I, molta mà d'obra que, antigament, fins i tot era més barata que la matèria; val a dir
que una hora de paleta era més barata que el material i
això que no era abundant com ara. És un negoci que parteix d'uns pressupostos i que gairebé mai no s'hi ajusta
quan s'ha aprovat l'examen de les adjudicacions.
En un dels pocs estudis existents, sobre la construcció,
Maluquer de Motes, en el seu llibre Història econòmica
de Catalunya, segle XIX i XX, assenyala (pàg. 190-191,
El negoci de la construcció) que en el període d'expansió
econòmica i canvi estructural dels anys 1955-75, la construcció va créixer enormement, gràcies a dues causes:
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1. El dèficit acumulat d'habitatges del període 1915-30.
2. Les noves necessitats originades per l'augment de la
població. Aquest dèficit d'habitatges es va concentrar en
les poblacions industrials properes a Barcelona, les
quals estaven afectades per enormes problemes de
barraquisme. Hi ha altres factors que van contribuir a
l'explosió de l'activitat constructora com ara la demanda
turística (establiments hotelers, apartaments i bungalous),
el creixement del nombre de segones residències com a
conseqüència de la forta elevació de la renda disponible
i, finalment, la mateixa inversió pública com ara els treballs d'urbanització, de carreteres i de ports comercials
o esportius.
Certament, un augment de la renda és un incentiu molt
positiu per a la construcció, perquè dinamitza les pers pectives de nous habitatges, ja sigui per pal·liar el barraquisme o per crear noves residències. Per exemple, l'arribada d'importants fluxos migratoris durant els anys vint
fou un bon dinamitzador per a la construcció a causa de
l'augment de demanda d'habitatges. De fet, ho és en el
conjunt dels sectors productius i per a l'economia en
general, però la construcció té, a més a més, una evolu ció molt variable, en el sentit que segueix el ritme del
cicle econòmic general.
Després dels pletòrics anys que van de 1955 a 1975, la
construcció patí una recessió a causa de la crisi del petroli
de 1974 i que tingué una repercussió de deu anys (19751986) en què la participació en el PIB arribà a un percentatge molt baix, tal com mostra el següent quadre que
reproduïm del llibre de Maluquer (pàg. 226):
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PROPORCIONS DEL PIB CATALÀ (en percentatges)
1975
1985
1996

Indústria
41,1
34,2
28,9

Construcció
6,8
4,3
6,8

Les Olimpíades de 1992, la inversió residencial i la recuperació del turisme reactivaren la construcció que, en els
darrers anys, ha viscut un creixement continuat.

Prefabricats i aluminosi
A inicis dels anys setanta, les empreses badalonines
Padrós i Famadas col·laboraren en una experiència arriscada, però molt interessant, que podríem encapçalar amb
el títol La introducció del prefabricat a Espanya. Juntament amb un promotor de Barcelona i amb l'estudi dels
arquitectes Martorell-Bohigas-Mackay construïren la
fàbrica de prefabricat integral més avançada del país. El
producte resultant era de gran qualitat, ja que els proble mes constructius quedaven solucionats amb els anys d'experiència de la firma danesa propietària de les patents. Era
un producte de gran qualitat, tant de construcció com de
disseny. No tenia res a veure amb els prefabricats cons truïts amb altres sistemes com, per exemple, el tipus túnel
- molt emprat a França - per cobrir les necessitats urgents
dels habitatges de lloguer.
L'experiència va durar 10 anys i es feren habitatges i escoles, però, finalment, s'imposà la manca d'acceptació del

prefabricat en el nostre país. Tot el contrari succeí amb
els prefabricats pesats destinats, principalment, a la
construcció de naus industrials i d'obres públiques. La
rapidesa en els muntatges i l'encariment de la mà d'obra
féu que aquesta indústria, iniciada fa trenta anys, conti nuï avui sent imprescindible en aquests dos sectors: el
públic i el privat.
L'aluminosi té el seu origen en la introducció d'un mate rial amb el qual no es tenia experiència. Es deia electro land i era un ciment que s'enduria molt de pressa. El for migó té un procés d'enduriment de 28 dies. En el formigó,
de cada enduriment que fas en vas traient provetes. A les
indústries de formigó feien accelerar la solidificació de
les biguetes amb vapor i escalfor. Amb 7 o 8 dies les
biguetes estaven llestes, quasi a punt per posar. Aleshores,
aparegué un ciment que era molt ràpid - l'electroland - i
que al cap de 2 o 5 dies ja es podia posar. Era un ciment
més car que l'altre, però era fortíssim i donava més rapi desa en la construcció de biguetes. El que passava és que
era un ciment que es deteriorava amb la humitat, al llarg
del temps, la qual cosa es comprovà després. Per exemple,
en un habitatge les bigues sotmeses a humitats ambientals
altes es deterioraven més de pressa que les altres i el formigó es desintegrava.
L'aluminosi no és el mateix cas que el del ciment que
tenia cendres que no quallaven, per la qual cosa es féu
enderrocar algun edifici on s'havia utilitzat. Però, així
com de l'electroland se'n féu un ús força sovintejat, d'aquest altre ciment no, perquè la seva qualitat negativa es
detectava de seguida.

Trets de la petita empresa i començament de la
crisi
Amb els equips suficientment consolidats, les empreses
badalonines esmentades decidiren fer un pas més i estudiar
els mercats exteriors del moment. Varen decidir-se per països amb una economia estable o de creixement. Padrós trià
Mèxic que, aleshores, era un dels països estables i amb vincles importants amb Espanya. Famadas inicià l'experiència
a Veneçuela, país amb una dinàmica econòmica creixent a
causa de l'impuls que la indústria petrolera li permetia.
L'experiència fou altament positiva. La urbanització i la
construcció de 600 habitatges en el camp petroler de Maracaibo i altres construccions d'habitatges en diverses ciutats
d'aquell país en deixen constància. Al final, però, la corrupció i el deteriorament polític aconsellaren un replegament i
un retorn dels equips desplaçats de nou cap a Espanya.
Una altra experiència interessant fou la formació d'un grup
d'empreses constructores per desenvolupar dues grans factories industrials en diferents ciutats d'Algèria.
Durant aquesta època es va produir, també, una gran mecanització. El creixement ho absorbia de manera sobrada. En
els anys seixanta, s'introdueixen els buldòzers per als
moviments de terres i apareixen els tractors industrials. La
mecanització estava en funció de l'ampliació dels costos
de personal.
Fins al 1960 i escaig, una obra feta amb el motlle clàssic sense ús de la grua - era força més barata que una obra amb
grua, a causa del seu cost. Cap als anys seixanta, la grua
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esdevingué imprescindible a causa de l'alçada de les obres.
A mesura que hi ha més feina l'obra es va encarint i cal
reduir costos, la qual cosa vol dir més entrada de maquinària. A partir d'aquí, en la construcció hi ha una gran inversió
en dos camps: en moviments de terres i en grues. Després,
s'han anat introduint maquines més petites (de picar, compressors, martells elèctrics, serres, diverses màquines de
tallar...) Efectivament, hi ha hagut un canvi: s'ha abaratit
molt la mà d'obra i s'ha encarit el material. Aleshores,
començà a venir la crisi...

No només es declararen insolvents els grups immobiliaris
de nivell mitjà, sinó que també grans grups com Calpisa i
altres seguiren el mateix camí. En el segment d'habitatges
de segona residència, sobretot a la costa, l'aturada fou total.
Empreses de característiques semblants a les esmentades
com Ribas i Pradell, Sala-Amat, Brycsa, Miró Trepat o
Ecisa, de gran tradició en l'àmbit català, tampoc resistiren
la crisi tan llarga i aguda que patí el sector.

Crisi i canvi polític
Com afectà la crisi? En la construcció sempre s'han produït
els moviments de pujades i baixades com si fossin dents de
serra, amb durades de quatre anys. I, arribà un moment en
què la construcció es trobà al límit i l'oferta ofegava la
demanda. Eren uns anys de crisi. Sempre hi ha hagut pujades i baixades, oscil·lacions en el joc de l'oferta i la demanda, però en els anys vuitanta la tendència començà a davallar i a davallar, encara més, fins a la crisi.

Nota de la crisi
La crisi dels anys vuitanta, obligà al tancament de la
majoria d'empreses de volum mitjà i, encara més, les de
caràcter familiar; i, per tant, les que no estaven vinculades
- que eren la majoria - a grans grups financers. Les administracions reduïren la seva capacitat inversora, però mantingueren una mica l'activitat i, sobretot, van complir els
seus compromisos econòmics. Ben al contrari succeí amb
els clients privats, que van traspassar la manca de demanda a les empreses constructores de manera determinant, és
a dir, deixant d'atendre els compromisos econòmics.
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Fins a quin punt la crisi fou política? La construcció conegué la frenada de les vaques grasses de 1975, que coincidí
amb l'aturada de la immigració i amb la reducció de la
renda familiar. L'any 1986 es recuperà la construcció amb
el punt de mira posat en les Olimpíades del 1992.
Deia l'economista Ernest Lluch que no hi ha res tan poruc
com el diner. Davant del soroll polític i el desori que semblava regnar després de la mort de Franco i amb el desgovern de Suárez i Calvo Sotelo, el diner es va retenir i amagar. Aquesta és una primera llei del capitalisme: el diner
vol silenci, tranquil·litat, anar fent i engreixant la màquina.
Quan vénen els trets, el diner se'n va. El diner és poruc de
mena. El diner vol silenci. Si hi ha desconfiança la inversió, aleshores, desapareix. És clar, molta gent no volgué
arriscar-se a comprar un pis a quinze o vint anys i, conse qüentment, la demanda minvà.
La crisi féu que l'inversor que tenia diners no invertís i
romangués en stand by. Pensem que la crisi fou molt gene-

ral. I, continuà fins que no es recuperà la confiança i es
reprengué la idea de la inversió. Les administracions
començaren a donar-se que havien d'invertir. És el paper de
la institució pública en l'economia keynesiana.
Aquí, és fonamental aquest paper de la dinamització de la
demanda a partir de la necessitat de creació d'obra pública.
A començaments dels anys vuitanta, hi hagué la necessitat
de fer escoles; hi havia un problema d'obra pública molt
important a tota Espanya. A partir dels darrers anys, però,
les pujades i les davallades ja no foren iguals i se suavitzen,
la qual cosa fa més previsibles les crisis i que es facin més
suportables, en veure-les venir.
Amb la crisi també hi ha un altre fenomen que cal considerar. Les empreses que han suportat aquestes crisis fortes
han après a mirar i a tenir més cura de la comptabilitat i de
la seva capacitat inversora i dinàmica. No hi ha hagut
endeutaments tan forts des d'aleshores ençà.

Nous aires en la construcció
Una de les coses que han canviat en la construcció, des
d'aquells anys fins als actuals, han estat les funcions que
desenvolupen el promotor i el constructor. Abans estaven
molt diferenciades. Actualment, no tant. Què ha passat?
El promotor s'ha posat a fer de constructor. Bé, el gran
promotor - com Urbis - no ha fet de constructor, perquè no
li cal a causa del volum de negoci que mou. Els promotors
mitjans començaren de promotors i prou, però, després,
començaren a posar equips de construcció a les seves pròpies obres - com fou el cas de Núñez y Navarro -. A par -

tir dels anys vuitanta, s'ha anat produint una millora de
qualitat progressiva, però tampoc sense grans canvis: els
materials, tots ells, són més bons, tot i que no s'introdueixen grans transformacions. La demòtica, en general, no ha
entrat gaire en les empreses, però s'ha autorefermat molt
més. No hi ha hagut el mateix esperit, l'esperit aventurer,
representat en el contractista que fa una gran obra i que
pot generar beneficis fabulosos, però que si fracassa esdevé una bola que s'emporta per endavant els qui han treballat amb ell. Doncs bé, aquest procés s'ha acabat. Les
empreses, actualment, s'han dotat de més mitjans econò mics. L'estructura financera ha millorat molt i a partir dels
anys vuitanta comencen a fer-se pisos que s'allunyen molt
d'aquells blocs de pisos tan uniformes.
La competència obliga a mirar la qualitat intrínseca de l'obra i la qualitat de l'edifici. L'urbanisme ha ajudat molt a
millorar l'aspecte de la construcció. Per una altra banda,
avui en dia, l'alçada en el nombre de pisos que es poden
fer ha minvat i ronda els quatre o cinc, no pas els vint d'abans. Tot el que s'ha fet, s'ha fet amb uns carrers molt
més amples, com Diagonal Mar, per exemple. Ja no hi ha
la massificació anterior. Hi ha hagut un cert augment de
sensibilitat per part del promotor per tal que l'edifici tingui una mica més de cara i ulls. A partir d'un moment
determinat, la intervenció de l'arquitecte es comença a fer
imprescindible: per a les formes i l'exterior. Els "llefiàs i
montigalàs" no tenen res a veure l'un amb l'altre, perquè
són fruit de dos moments històrics diferents, de dues
necessitats distintes. Antigament, no es pensava en l'ur banisme, sinó que tot eren carrers de cinc metres i blocs
d'onze pisos. En aquell moment es podia expansionar i
33

fer menys habitatges. En fer més espais verds no s'hi
pensava o es deixava de banda, perquè no implicava
rèdit econòmic.
El que si ha millorat han estat les exigències de les institucions. Les obres de les administracions han estat molt acurades. Totes han anat a cercar arquitectes que els fessin l'obra, perquè tingués un cert prestigi. La necessitat de vendre
ha fet millorar el producte. De fet, d'ençà de la crisi, d'ençà
de la instauració del marc polític en la concessió d'obres, hi
ha hagut una ferma competència entre dos grans grups polítics, els dos grups que han dominat l'escena política catalana: CiU i PSC-PSOE, representats per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona; Societat Limitada, que diria
Ferran Torrent. Tota aquesta dinàmica ha ajudat els promotors a tenir cura de la façana exterior i d'un cert embelli ment de l'edifici, si més no, com a publicitat de la institució promotora.
Des de l'any 1980, hi ha hagut un creixement moderat en
la construcció, gràcies a l'augment de la capacitat adquisitiva, a la societat del benestar i a la inversió que han
fet les administracions en hospitals, escoles i obra pública. Avui dia, molts poblets de Catalunya tenen el seu
centre d'atenció primària (CAP), els seus poliesportius...
A priori, hom podria pensar que el sector de la construcció
té, a Catalunya, un camp fèrtil i enormement ampli per recórrer. Per què? Doncs, perquè hi ha la meitat de la població
que es troba aglomerada en la conurbació barcelonina i
aquesta metròpoli està enormement densificada, mentre que
la resta del territori català es troba encara en situació de
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despoblament o, si més no, de molt baixa densitat de població. Cal que hi hagi infraestructures per crear espais que permetin minvar la densificació de la metròpoli barcelonina,
perquè aquesta densificació correspon a l'època en què Barcelona creixia industrialment. Cal esponjar l'àrea metropolitana, si és possible.
Badalona ha passat, de principis de 1900 fins al 2000, de ser
una potència industrial a sofrir-ne una enorme davallada.
Queden empreses com Alberch i Oliver i Batlle. Giró, ja
hagué de marxar al Bages. Llamas marxà a Girona. La Parera fa anys que se n'anà a Granollers. Jumberca pateix una
crisi forta.
Actualment, ha retornat la construcció de grups petits, el que
en podríem dir la PIME de la construcció. Ara tornem a estar
amb aquells 20-30 treballadors d'abans. Actualment, hi ha moltes petites empreses i les empreses grans s'han fet més grans.
Cubiertas desaparegué, Ferrovial n'absorbí altres. ACS n'absorbí unes quantes més. Resta Foment o Dragados, que ja no
és el que era i que està tutelada per ACS. Construcciones i
Contratas es fusinà amb Foment. De les set grans empreses
d'Espanya, ara en queden quatre. Però, es tracta d'immenses
multinacionals que, dins del marc de la globalització, han
deixat de tenir la construcció com a únic sector i participen
del món de les finances. Es tracta d'un altre món, farcit de
fusions i invasions de mercats, de participacions d'accions i
de liquidacions.
En canvi, han proliferat molt les empreses petites de 40 o
50 treballadors, però són empreses que quan desaparei -

xen no fan soroll. Bona part de l’èxit d’aquestes petites
empreses rau en l’habitatge. La casa unifamiliar ha fet un
creixement brutal en els darrers 10 o 15 anys. Però, el
gran protagonista de tot és el sòl. El sòl ha crescut molt.
S’ha encarit una enormitat i és el màxim responsable, si
bé no l’únic, de com és tot de car.

Les institucions
Les institucions han desenvolupat un paper important en
el sector de la construcció. En l'àmbit local, el Gremi de
Contractistes està vinculat a la Federació d'Empreses de
Badalona. Les empreses d'àmbit català s'agrupen - a Barcelona, principalment - en tres organitzacions: la Cam bra de Contractistes, el Gremi de Constructors d'Obres i
l'Agrupació de Constructors i Promotors d'Obres (aquest
últim agrupa, sobretot, promotors) A Catalunya, les
organitzacions de cada província formen la Confedera ció Catalana de la Construcció.
Gràcies a l'esperit associatiu de les empreses del sector
s'han pogut portar a terme projectes que beneficien
directament el sector, però, també la resta de la societat
catalana. Em referiré, principalment, a tres: la participació en aspectes que afecten el sector amb la presència
activa en Foment del Treball i a la Confederació Nacio nal de la Construcció, i, per tant, també, a la CEOE. El
segon projecte fa referència a la constitució de la societat Gestora de Runes de la Construcció, a través de la
qual s'ha ordenat tota la problemàtica de la generació de
residus de construcció i de plantes de reciclatge; la reordenació de la Pedrera Vallensana és un dels exemples. El

tercer projecte i, segurament, el més important fou la
constitució de l'Institut Gaudí de la Construcció - amb la
col·laboració d'empresaris i sindicats - dedicat a la for mació i reciclatge del personal de la construcció; en realitat, se n'han creat centres a tota Catalunya. I, un dels
centres més importants, en el futur, serà el que, actual ment, s'està construint a Badalona, gràcies a la cessió
d'un gran solar que l'Ajuntament va fer a l'Institut.
En aquest entramat d'associacions empresarials també
han estat presents els responsables de les empreses
constructores badalonines. Des de 1913, han format
part del Centre de Contractistes d'Obres de Badalona
i, actualment, estan integrats en totes les organitza cions esmentades.
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ASPECTES SANITARIS
RELLEVANTS EN LA PRIMERA
CRÒNICA DE SANT JERONI DE
LA MURTRA (SEGLES XV I XVI)
CARLES DÍAZ MARTÍ
"El 5 de enero de 1543, Ginebra asiste a una escena sorprendente,
en la cual todos los predicadores reformados de la ciudad, con
Calvino a la cabeza, aparecen durante la reunión del Consejo para
hacer públicamente la vergonzosa confesión de que ninguno de
ellos tiene valor para entrar en el hospital para apestados, a pesar
de que saben que su obligación consiste en servir a Dios y a su
sagrada Iglesia en los momentos buenos y en los malos"
Stefan ZWEIG, Castellio contra Calvino
Al doctor Francesc Roca-Ribas i al seu equip mèdic d'otorinolaringologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, en agraïment.

Introducció

U

n dels trets més destacats de l'edat mitjana i
l'edat moderna, que contrasta profundament amb la situació
actual, és la desprotecció de la població davant les malalties.
Sense els coneixements dels quals disposa avui la medicina i
sense els avanços tecnològics que l'auxilien, la seva incidència i l'impacte en la societat era una constant, un flagell continu i implacable. En no existir remeis eficaços per a la curació de malalties, qualsevol complicació esdevenia molt més
perillosa del que ho és en l'actualitat.

La manca de coneixements, tècniques i fàrmacs eficients per
lluitar contra les patologies, juntament amb d'altres factors,
com les guerres i l'existència de períodes d'escassetat ali mentària, comportaven una alta mortalitat. A un índex de
mortalitat ordinària molt superior a l'actual, s'ha d'afegir l'existència de períodes de crisis de mortalitat, caracteritzats per
la propagació de malalties infeccioses mortíferes, la més
coneguda de les quals és la pesta. Per contrarestar aquest factor i assegurar la supervivència, la natalitat era també molt
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elevada. Alta mortalitat i alta natalitat són les dues característiques bàsiques de la demografia d'Antic Règim, en contraposició a la baixa mortalitat i baixa natalitat pròpies de les
societats contemporànies.1
Aquest fenomen demogràfic ha pogut ser ben estudiat als països de religió catòlica gràcies a l'existència dels llibres sagra-

mentals.2 En aquests registres els responsables eclesials de
cadascuna de les parròquies anotaven els baptismes, els òbits
i els matrimonis que s'administraven a la seva església. En
alguns casos també s'elaboraven les anomenades llibretes de
compliment pasqual, en què constaven tots els adults de la
parròquia que havien de combregar i confessar durant el
temps pasqual.

Vista general del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa.
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Com que l'anotació sistemàtica de les partides de baptisme,
òbit i matrimoni, que permet un tractament estadístic d'a questa informació demogràfica, fou una disposició del Concili de Trento (1563), es generalitzà durant la segona meitat
del segle XVI. No són gens habituals els registres amb data
anterior.3 A manca de la documentació sagramental, les fonts
arxivístiques emprades per al segle XV i la primera meitat del
XVI no permeten un coneixement demogràfic tan acurat
com el que es disposa per als segles XVII i XVIII. Una d'aquestes fonts, el fogatge, que dóna el nombre de focs o
llars de les diferents localitats catalanes, és escàs i força
deficient.4 Referències demogràfiques es poden trobar en
altre tipus de documentació molt variada, com les visites
pastorals,5 els acords municipals 6 o els registres d'entrada
de malalts als hospitals. 7
L'objectiu del present treball és recollir totes aquelles referències sobre aspectes sanitaris contingudes en la primera crònica del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, com una font
valuosa per a aquest tipus d'informació durant els segles XV
i XVI.

La primera crònica de Sant Jeroni de la Murtra
Sant Jeroni de la Vall de Betlem o de la Murtra ha estat la seu
d'un monestir jerònim entre 1416, any en què es traslladà des
de Sant Jeroni de Montolivet (Sant Pere de Ribes, Garraf),
tres anys després de la seva fundació per part del mercader
barceloní Bertran Nicolau, fins a l'exclaustració definitiva de
1835. Ubicat a la vessant meridional de la serralada de Marina, al terme municipal de Badalona, constitueix un conjunt
arquitectònic de gran valor, on destaca el claustre gòtic.8

Les fonts més utilitzades pels investigadors de Sant Jeroni de
la Murtra són les dues cròniques sobre la història del monestir.9 La primera fou escrita a principis del segle XVII per
Francesc Talet, un monjo nascut a Peralada que vestí l'hàbit
en el trienni de Francesc Rovirola (1573-1576) i que fou prior
de la comunitat en dues ocasions, entre 1614 i 1617, d'una
banda, i el 1627, any en què morí, de l'altra. La segona crònica, l'original del qual no consta que es conservi en l'actualitat,
fou redactada al segle XVIII pel monjo aragonès Diego García, membre també del monestir badaloní. La primera abasta
el període comprès entre la fundació i el 1604, mentre que la
segona pren com a inici aquest darrer any i finalitza el 1705.10
Tot i que no s'ha conservat el pròleg en què Francesc Talet
exposava les causes que el motivaren a emprendre la seva
extensa crònica, algunes anotacions disperses palesen clarament que la seva intenció no era escriure històries de sants,
sinó conservar la memòria dels fets més destacats dels dos
primers segles d'existència del monestir. Es basa en docu mentació que l'autor va consultar en el propi arxiu monàstic11
(pergamins, registres d'ingressos i despeses, capbreus, llibres
de misses, còpies de testaments, etc.), si bé els darrers anys
s'enriqueixen notablement de la seva mateixa experiència
com a conventual. No és d'estranyar, per tant, que els relats
dels triennis del darrer quart del segle XVI siguin molt més
extensos que els corresponents al segle XV, tant pel fet que es
conservava més documentació com pel coneixement directe
que l'autor tenia dels esdeveniments que narrava. 12
Constitueix, per tant, un document molt valuós per a la historiografia de Sant Jeroni de la Murtra. No obstant això, en
tractar-se majoritàriament d'una font indirecta, és altament
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recomanable contrastar les seves dades, sempre que sigui
possible, amb altre tipus de documentació, aspecte que sovint
ha estat descurat. En aquest sentit, les referències sobre
aspectes sanitaris seleccionades en el present treball es compararan amb d'altres recollides en la bibliografia específica,
cosa que permetrà, de retruc, comprovar la fiabilitat de la crònica en aquest aspecte.

Les pestes
Una gran part de les anotacions sanitàries de la crònica
informa dels efectes en el monestir de grans epidèmies de
pesta. Aquesta és una malaltia molt contagiosa i altament
mortífera provocada pel bacil Yersinia Pestis a través de la
picada de la puça. Es distingeix entre la pesta bubònica, que
es caracteritza per l'aparició de bubons a les regions gan glionars regionals, la pneumònica primària i la septicèmica.
La possibilitat de guariment és molt baixa. La mort sol tenir
lloc entre els 2 i els 5 dies després de l'aparició dels primers
símptomes.13 No es coneixia cap remei per combatre-la, si
exceptuem la fugida, tal com afirma el doctor sis-centista
Joan-Francesc Rossell referint-se a aquesta infecció: "si se
sintiera que cerca o dentro de la ciudad i propia abitación,
murió alguno del mal que se teme, el mejor consejo es salir
i huir luego, i mudar el lugar (de las fieras se huye sin afrenta)".14 Un dels episodis més virulents i més ben estudiats a
Catalunya fou el brot dels anys 1651-1652, que coincidí
amb el final de la guerra dels Segadors. 15
A la primera crònica de Sant Jeroni de la Murtra es fa menció de l'aparició de pesta els anys 1457, 1490-91, 1501,
1520, 1530, 1557-1558 i 1589-1590. Com es podrà com 40

provar a continuació, els esments passen de simples apunts
a llargues digressions sobre les seves conseqüències en la
vida monàstica.
En primer lloc, es comenta que el prior Reginald de Roan
morí de pesta al mes d'octubre de 1457: "Y la malaltia molt
curta perquè morí ferit de pesta, que la·y avia molt cruel en
Barcelona y en sa comarca". 16 No deixa de ser significatiu
que el cronista faci esment de la rapidesa del desenllaç de la
malaltia, atès que era contemporani d'altres brots endèmics.
José de Sigüenza també es fa ressò de la mort de Reginald de
Roan en la seva clàssica història de l'orde jerònim i l'atribueix
al contagi contret en la cura de ferits.17
A continuació es fa ressò de la pesta de 1490-1491: "Però no
fonch nostre Senyor servit que duràs assò molt temps, perquè
vingué en Cathalunya una peste cruelíssima y entrà en esta
casa. Y fonch-o tant per ella y féu tant gran estrago, de manera que matà a sis frares y a un donat (era aquesta plaga en
l'any de 1490), com ho diu lo mateix pare prior en una carta
cuenta del llibre de les despeses, foli 213". 18 Arran d'aquesta
epidèmia, la comunitat decidí construir una capella dedicada
a sant Sebastià, al qual es féu en endavant una commemoració diària després del rés de matines i la celebració solemne
de la seva festivitat perquè intercedís davant la divinitat en
posteriors episodis de pesta.19 La capella no estava situada a
la seva ubicació actual, a l'Obra Nova, sinó que era adjacent
a la galeria de migdia del claustre, des del qual s'hi accedia a
través d'una porta conopial gòtica.20
Tot i que Francesc Talet no té constància de qui foren els confirmadors de l'elecció de prior de l'any 1491, "tenim sospita

que tots foren de Valldehebron, així perquè nostre pare general volgué escusar gastos, com també perquè lo temps estava
molt perillós per causa de la peste". 21 Pel que fa a aquest
tema, cal tenir en compte que l'elecció de prelat era realitzada pels monjos professos del monestir sota la supervisió de
monjos d'altres comunitats, anomenats confirmadors, directament designats pel pare general de l'orde. Sant Jeroni de la
Vall d'Hebron, situat a la vessant meridional de la serralada
de Collserola, era el monestir més proper a la Murtra. D'aquí
la més que justificada sospita del cronista, sobretot si tenim
en compte que el següent cenobi més proper era Santa Maria
de la Murta, prop de la localitat d'Alzira, al País Valencià.
El següent episodi referit a la crònica tingué lloc l'any
1501: "Però no pogué fer lo que desijava, perquè en lo primer
any de aquest trienni, que fonch en l'any de 1501, y agué
pestilèntia dins de la ciutat de Barcelona y en lo contorn
d'ella". 22 Com en el cas anterior, l'aparició de la pesta
alterava profundament el desenvolupament habitual de
l'activitat de la comunitat.
A finals de 1520, acabant-se el trienni de Pere Benejam, es
dóna una nova notícia sobre pesta: "Quasi a la fi d'est trienni
tingué lo pare prior algunes entrades extraordinàries. La una
fonch de mossèn Pujasola, que donà dos blanquets que li costaren denou lliures. Y diu lo pare fra Fontarnau en lo llibre de
les despeses que fonch en part del que avia despès dins tres
mesos y mitx que avia estat en lo corral al temps de la pesta.
Fonch assò principi en aver-lo acullit al corral en un temps
tant perillós per a què aprés nos fes tanta merçè, com se dirà
a son temps". 23 En aquesta referència queda palès que el
monestir era utilitzat com a refugi contra el contagi de les

Un aspecte del claustre del monestir de Sant Jeroni de la Murtra a
mitjà anys cinquanta del segle passat. Museu de Badalona. Arxiu
d'Imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas i Suñol.
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epidèmies. Per la seva pròpia naturalesa, un monestir de clausura, un erm tancat a l'exterior, i la seva pròpia situació
geogràfica, lluny de concentracions urbanes, Sant Jeroni de la
Murtra constituïa un enclavament aïllat idoni per evitar contraure una malaltia altament contagiosa. En aquesta ocasió el
beneficiat fou Francesc Pujasola, mercader barceloní. 24 No
deixa de ser significatiu que el lloc on residí durant més de
tres mesos sigui el corral. L'elecció d'aquest lloc i no d'una
altre, com l'hostatgeria o la infermeria, podria indicar que la
comunitat dubtava que Francesc Pujasola no hagués estat ja
afectat per la pesta. En tot cas, resta fora de dubtes que els
jerònims realitzaven un gran favor a un dels seus benefactors
i que aquest els va correspondre.

El següent brot pestífer tingué lloc en el segon priorat d'A gustí Sumes (1557-1560): "En aquest trienni patí lo pare
prior y tot aquest convent grans treballs, perquè estava Barcelona y molta part de Cathalunya que·s abrasava de peste,
y estava endeutada y no podian cobrar les rendes per un
temps tant terrible y llastimós. En lo qual estigué ferit del
mal contagiós un frare llech qui·s deya fra Miquel Arbós y
fonch nostre Senyor servit que curà".27 Per comparació amb
la bibliografia existent, aquesta pesta correspon al principi
del trienni, concretament entre desembre de 1557 i l'estiu de
1558.28 El cronista es fa ressò també de la sospita que els
turcs atacarien Barcelona, tot aprofitant que la pesta l'hauria
despoblada i desemparada.29

El mateix monjo Gaspar Fontarnau que havia realitzat l'anotació en el llibre de despeses sobre la pesta de 1520 fou víctima de la pandèmia ocorreguda deu anys després: "No perserverà aquest concert tot lo trienni, perquè enviant lo pare
prior al pare vicari a Thous per a tenir compte en las cosas
de aquell lloch, com a persona que·y avia tingudes les mans
molts anys y sabia lo que convenia, y ab un temps tant perillós com aquell, en què·y avia peste; y fent allà la obediència, com a bon religiós, ajudant a uns y altres en aquell
perill, apegà-se-li a ell la pestilència y dins breus dies morí,
aprés de aver viscut en la religió vint y sis anys ab la sanctedat que compte lo pare fra Pere Alzina en sa vida com a
testimoni de vista, que és molt calificat particularment de
una persona com fonch lo mateix pare fra Alzina. La mort
del pare fra Gaspar Fontarnau fonch en l'any 1530, poch
més de un any que era vicari" 25. Com en el cas del prior
Reginald de Roan, José de Sigüenza també comenta la mort
de pesta de Gaspar Fontarnau.26

Relacionat amb aquesta crisi sanitària, el prior es va trobar en
la situació de decidir si atenia espiritualment una benefactora del monestir, la senyora Joana de Castro, afectada per l'epidèmia a Barcelona, amb el conseqüent perill de contagi, o
desistir, amb la qual cosa es perdria la seva magnanimitat
vers la comunitat. Finalment es desplaçà fins a Barcelona,
va satisfer les demandes de la moribunda i aquesta els llegà
tots els seus béns. No es pogué aprofitar la seva roba per por
que es trobés contagiada: "Veritat és que, segons yo me
informí de alguns que tenien més notítia de aquest negoci
que no yo per ser trobats en aquella temporada, diuen que
se'n aguera cobrat molt més sinó fóra perquè no gosaran
portar assí la roba per temor no estigués empestiferada y
fàcilment aguera posat lo mal en casa". És clar, doncs, que
es temia el contagi a través de la roba. També és d'interès la
mesura preventiva presa pel prior, que no passà de Barcelona
al monestir directament, sinó que va residir un temps a la
torre de Montcada.30
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PESTES
Barcelona

Crònica Sant Jeroni de la Murtra

Any

% mort (aprox.)

Referència

Mortalitat

1408-10

---

1429

---

NO

1439

---

NO

1448

---

NO

1457

---

SÍ

1478

---

NO

1483

---

NO

1486

---

NO

1490

---

SÍ

1494

---

NO

1497

---

NO

1501

4'7 - 6

SÍ

1507

12'3 - 15'8

NO

1515

3'3 - 4'6

NO

1520-21

5 - 6'5

SÍ

1528

3'8 - 4'9

NO

1530

20'1 - 25'8

SÍ

Mort monjo procurador

1558

5 - 8'7

SÍ

Cap mort

1564

2'2 - 4'4

NO

1589

4'1 - 17'7

SI

Referències de localitats properes

NO (anterior a la fundació)

Mort prior

Mort 6 frares i 1 donat

Cap mort

Pesta a Vilassar (1502)
Pesta a Vilassar

Cap mort
Gran crisi de mortalitat a Cabrera i Vilassar
Pesta a Cabrera
Cap mort

Pesta a Vilassar
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La pesta de 1589-1590, de la qual fou testimoni el cronista,
és la que presenta una major riquesa de detalls. Cap dels
membres de la comunitat morí a causa de la malaltia, tot i l'afectació de zones relativament properes, com Badalona, Sant
Andreu i Montcada. Àdhuc a la torre Pallaresa, situada a 500
metres a ponent del monestir, es contagiaren dues o tres persones. També quedaren immunes les localitats de Tous, de
la qual eren senyors jurisdiccionals, i Reixac, en què eren
rectors.31 En aquesta darrera s'hi refugiaren molts barcelonins.32 Tot i l'atribució a la intercessió de sant Sebastià, al
qual pregaven diàriament des de feia ja un segle, el prior
prengué un seguit de mesures per evitar el contagi, que
resultaren molt eficients: "Veritat és que també fonch gran
la diligèntia que lo pare prior tingué en que·s guardassen ab
gran rigor, fent reixats y portes per una part y altre y per
tots los camins de casa, que no deixaven passar a penas a
ningú sinó que fos persona ben coneguda. Y quant entengué
que la pestilèntia estava molt encesa, féu tancar la porta de
la iglésia y no deixaven entrar ningú a oyr missa per lo
perill tan gran y avia de empestiferar-se. Los frares tam poch eixian fora de casa, sinó fins a la Miranda. A Thous
envià al pare procurador per a què tingués comte en aquell
poble. Y estigué allà tot lo temps que durà aquesta contà gio, fent guardar aquell lloch ab gran cuydado, que com és
lloc de pas y camí real, estava ab molt perill de que no·s
embaraçàs. Y així, ab estes diligènties y més per la gràtia
de nostre Senyor, se preservaren totes les coses d'esta casa
en tot un any que durà aquest flagell, que fonch desde juny
de 1589 fins en lo maig de 1590". 33
Segons el cronista, no es va permetre l'accés al monestir,
entre d'altres personalitats, a Francesc Robuster i Sala, ales44

hores ardiaca de Santa Maria del Mar i bisbe d'Elna entre
1589 i 1598.34 Només es féu excepció amb Miquel Clariana,
un dels més importants benefactors de la comunitat a finals
del segle XVI.
Per proveir-se d'aliments enviaven un o dos criats als pobles
de la rodalia, particularment a Mataró. Les autoritats municipals els permetien l'entrada perquè coneixien el rigor amb
què s'aplicaven les mesures preventives a Sant Jeroni de la
Murtra. A més, tan bon punt es començà a dir que hi havia
pesta a Barcelona, el procurador tragué els diners de la taula
de la ciutat i vengué la roba que tenia disponible. Amb aquest
numerari no tan sols es va poder fer front a les despeses
durant la pesta, sinó que també pogueren ajudar a Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, on moriren dos o tres conventuals a
causa de l'epidèmia.35
Queda clar, per tant, que s'aplicaven a petita escala el mateix
tipus de disposicions imposades a les localitats durant les crisis sanitàries. Per exemple, en el cas de Girona durant la
pesta de mitjan segle XVII, es clausuraren totes les portes de
la ciutat, es restringí l'entrada només a aquells que tinguessin
una butlleta de sanitat, es prohibí l'entrada d'un gran nombre
de productes procedents dels llocs infectats (roba, mercaderies, formatges, etc.), la circulació pel riu i l'allotjament de
persones itinerants (marxants, mendicants, etc.), i s'obligà a
escombrar els carrers dos cops per setmana.36
En el quadre següent es mostren les pestes que afectaren Barcelona amb una major repercussió durant els segles XV i
XVI,37 juntament amb les referències de la crònica de Francesc Talet i altres de localitats properes.38

La conclusió que s'extreu del quadre anterior concorda
amb les característiques intrínseques de la crònica. De la
primera meitat del segle XV, possiblement per manca de
documentació conservada o generada per la comunitat, el
cronista no fa cap esment de pesta. De la segona meitat,
de les set pestes només en refereix dos casos, ambdós
amb morts, especialment el de 1490. En canvi, quant al
segle XVI, època per a la qual Francesc Talet podia
comptar amb la seva pròpia experiència i amb la dels conventuals més antics del monestir, es comenten les conse qüències de cinc de les nou pestes més importants oco rregudes a Barcelona, quatre de les quals sense cap víctima mortal entre els conventuals.
A banda de la pesta de 1490-91, sense dubte la més cruenta per al monestir, amb set morts, només es refereix la
defunció d'un prior i d'un procurador, dos dels oficials
més importants de la comunitat. La mort d'un frare con vers o d'un donat no seria tan notòria i passaria més desapercebuda en la documentació que consultava el cronista.
Nogensmenys, ambdues morts formaven part de les vides
exemplars de jerònims exposades per Sigüenza. No es
poden descartar, per tant, altres víctimes de pesta, més
probables en el segle XV i primera meitat del XVI que no
pas a la segona meitat d'aquesta centúria, i que podrien
sortir a la llum de l'anàlisi d'altra documentació.

Altres malalties
La primera crònica del monestir de Sant Jeroni de la Murtra
menciona altres malalties, no tan greus com la pesta, que afectaren alguns dels seus membres. Totes pertanyen al segle XVI.

Com ja s'ha comentat, en termes generals l'extensió de les
referències augmenta a mesura que aquestes s'apropen als anys
de redacció de la crònica.
Per ordre cronològic, la primera menció és de l'any
1505: "En lo segon any de aquest trienni y agué molts
malalts en esta casa, y·s comprà per ells moltes gallines
y altres coses de regalo (que no és cosa nova lo que vuy
se usa en la religió, ans bé és cosa de edificació y és
molt lloable continuar lo que aquells primers sancts
pares imposaren). Y en esta refega morí, com diguí, lo
pare fra Joan Feliu".39 El cronista no dóna detalls de l'origen
o la simptomatologia de la malaltia. Cal descartar, però,
que es tractés de pesta, ja que no consta ni a Barcelona
ni a la rodalia.
A continuació es refereix un tumor cancerígen, un cranc,
localitzat al pit d'un dels monjos de la comunitat durant
el trienni 1557-1560: "com se veu en una grave y peri llosa malaltia que tingué lo pare fra Antoni Joan, que se
li avia fet un cranch en los pits, infirmitat quasi incura ble (no sé si seria de ser-se demasiadament cansat en lo
exercici de predicar, puix avem vist que·n feya tant offici). Y procurà que anàs a nostra Senyora de Guadalupe,
donant-li tot lo que agué menester, sols curàs y tornàs ab
salut. Lo qual alcançà com desijava". 40 S'ha de descartar
que tingués relació amb la pesta de 1558, ja que els
tumors propis d'aquesta malaltia, els bubons, apareixen a
la zona inguinal, axil·lar o al coll 41 i, a més, el quadre
general del malalt i el ràpid desenllaç no són conse qüents amb un llarg trasllat, com ho era el desplaçament
fins al monestir de Guadalupe.
45

Escut de la làpida sepulcral de Jeroni Coll situada en el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa.
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La curació d'Antoni Joan fou atribuïda a les bones arts del
cirurgià català Francesc Micó, que desenvolupava alehosres
la seva professió a Castella. Aquest fou l'inici d'una vinculació molt estreta entre el metge i la comunitat jerònima de la
Murtra: "Per lo qual restaren los dos grans amichs y per son
respecte, molt devot d'esta casa. Lo qual se doctorà aprés en
medicina. Y casant-se ab una filla del apothecari de Guadalupe, se'n vingué en Barcelona y fonch metje d'esta casa fins
morí. Y volgué lo soterràssem en ella, sa mare, y un fill seu
morí aprés y també volgué lo mateix".42
Un dels episodis més punyents i a la vegada més interessants
fou el corresponent a la intoxicació de les aigües que els monjos utilitzaven per cuinar durant la sequera de l'any 1570.43 El
cronista detalla el procés dels afectats: "La maleltia e indisposició que tots tenian era que al principi començaven per
unes terçanes que duraven alguns quinze dias o vint, ab
vòmits y dolor de ventrell, vomitant unes coses verdes y
negres que pareixian metzines y alguna verinada. Y encara
que pareixia que·s remediavan, però tantost tornaven ab lo
mateix accident". Amb excepció del procurador, que residia
habitualment a Barcelona, tots els conventuals emmalaltiren.
Els metges no atinaven la causa del mal. Un monjo i un frare
llec residents a Sant Jeroni de la Vall d'Hebron es desplaçaren
fins a la Murtra per ajudar. De ben poc serví, atès que hagueren de marxar als quatre dies, ferits com la resta.
Davant aquesta situació tan crítica, ningú no s'atrevia a tenir
cura dels jerònims badalonins, a excepció de sis frares del
convent de Santa Maria de Jesús, situat extramurs de la ciutat de Barcelona,44 protagonitzant una actuació molt meritòria, tal com palesa el cronista: "Estengué·s esta nova per tota

la ciutat de Barcelona, però ningú tingué ànimo de venir a
ajudar y favorir los pares religiosos, sinó foren los pares de
Jesús del orde del gloriós sanct Francesch, que se offeriren de
molt bona gana. Y, en effecte, vingueren sis d'ells y estigueren en esta casa cerca de quatre mesos, exercitant la charitat
y servint los malalts, de manera que ells, los amos y mossos,
y feyen de cor y abbat, tenint les claus de totes les officines,
que no·y avia ningú en casa que tingués salut ni pogués alçar
lo cap del coixí, que era la major llàstima del món. Y és molta
rahó recordar-se de un tan gran benefici, puix en temps de
tanta necessitat, en què se han de conèixer los amichs y
devots, nos ajudaren, y posaren en tanta occasió de perdre la
salut y a risch y perill de la vida, per a donar-la o conservarla als frares d'esta casa".
Quan anaren a fer un reconeixement de la font, s'adonaren
que a la canonada hi havia una gran quantitat d'animals
morts, que molt probablement hi havien acudit a causa de
la sequera. El resultat d'aquest emmetzinament fou de sis
morts, quatre monjos i dos conversos. Quant a la resta,
"restaren contaminats de aquesta verinada, dels quals
coneguí yo molts que may tingueren salut complida, particularment los qui tenian ya alguns anys avançats; y los
jóvens tardaren molt a cobrar salut". 45
Tot seguit s'esmenta la causa de la mort d'un frare llec, Pere
Miquel, que va tenir un atac d'apoplexia ("proplèxia") o paràlisi cerebral, el 29 de desembre de 1579. 46
Finalment, l'any 1580 la comunitat es va veure afectada per
un catarro general. Aquest fou molt generalitzat a Catalunya,
on contagià una gran part de la població a finals de l'estiu d'a47

quell any. Tot i que provocà algunes defuncions, no fou ni de
bon tros tan mortífer com la pesta.47 Amb la salvetat de dos o
tres religiosos, que anaven de bòlit atenent la resta, tots els
conventuals patiren els efectes de la malaltia, caracteritzat per
febre alta, diarrees, fortes cefalees i manca d'apetit: "Y la
indisposició era de tant mala spècie que donava una febre
terrible que·ls postrava notablement, ab un dolor de cap tant
vehement que·ls feya desatinar quasi als demés, tanta era la
fúria del mal al principi, y un desmenjament tant gran que no
sabian què donar als pacients. Entre·ls demés religiosos que
caygueren en aquesta indisposició fonch lo pare prior y fonch
de manera que li durà sinch o sis mesos. Veritat és que no
fonch sempre una spècie de mal, perquè al principi fonch de
la corrença, però aprés se li posà en una febra contínua, de
manera que tingueren temor los metjes que no·s tornàs èthich
totalment". Per facilitar el guariment del prior, aquest va hostatjar-se fora del monestir una bona temporada, passant per
Montserrat, Vall d'Hebron, Barcelona i Tarragona. L'epidèmia va comportar un empitjorament de la situació econòmica
del monestir.48

Assistència mèdica
En el cas del cirurgià Francesc Micó s'ha pogut comprovar
que la comunitat tenia un metge propi que atenia les malalties
dels seus membres. Molt probablement aquest es desplaçava
al monestir per visitar els malalts i determinar la terapèutica
a seguir. No obstant això, en cas que un pacient es trobés en
situació molt greu, era portat a Barcelona per tal que l'atenció
sanitària fos més continuada, tal com es desprèn de la següent
anotació corresponent a l'any 1542: "Lo que sé de cert és que,
sia per aqueixa o per altra causa, ell morí la vigília de nostra
48

Senyora d'Agost, lo mateix dia que li vestiren l'àbit de la
sancta religió vint y nou anys avia, avent rebuts tots los sacraments a hora de completes en les cases de Barcelona, a ont
era anat perquè los metges lo visitassen més a menut y li aplicassen los remeys més punctualment".49
L'atenció adient als malalts era una de les obligacions que les
comunitats tenien vers els seus membres. Destacà per la seva
habilitat al respecte Joan Llombart, francès, el qual "tenia
gràtia en servir los malalts, en què·l emplearen los prelats
veent son bon modo, que segons me digueren los ancians
d'est convent, ab son offici era cuydadós y ab sos donayres y
gràties par que llevava la mitat del mal als patients". 50 En
algunes ocasions, les obligacions d'atenció s'estenien a alguns
benefactors, com fou el cas d'Elizabet Cessa entre 1572 i
1575. A Barcelona s'havia desplaçat un frare per atendre-la
durant la seva malaltia.51
Una part del cenobi, la infermeria, tenia la funció d'hostatjar
els religiosos malalts. En el cas de Sant Jeroni de la Murtra
aquesta estança estava situada al pis superior de la galeria de
claustre situada a llevant del claustre principal, per sobre de
la casa de les bugades, el forn i dependències per a cellers.
Quedava, per tant, a prop de les cel·les dels monjos, que eren
adjacents al pis superior del claustre principal. La seva construcció data de principis del segle XVI. 52

Conclusions
La primera crònica de Sant Jeroni de la Murtra ha proveït un
bon nombre de dades sobre aspectes sanitaris que donen una
visió de conjunt d'aquest aspecte essencial en tota organitza-

ció social. La situació d'aïllament i llunyania respecte els
nuclis urbans fou un gran avantatge a l'hora d'evitar l'efecte
de les continuades epidèmies dels segles XV i XVI. Aquest
fet, a més, era molt valorat des de l'exterior, ja que es rebien
sol·licituds per residir al cenobi durant aquestes crisis. No
obstant això, tot i lluitar-hi amb el màxim rigor, en una ocasió es documenta una gran impacte, amb la mort de sis religiosos. L'altra situació crítica des del punt de vista sanitari va
tenir lloc durant la sequera de 1570, amb la mort d'uns altres
sis religiosos per intoxicació d'aigües.
Queda clar que per a la comunitat monàstica, com per a la
resta de la població, els efectes de les epidèmies eren molt
perjudicials ja que impedien el desenvolupament normal de la
seva activitat. La relació i vinculació amb els metges, com el
cas del doctor Francesc Micó, i la cura dels malalts devia ser,
en conseqüència, un aspecte primordial.
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LA IMMIGRACIÓ FRANCESA AL
REGNE D'ESPANYA DURANT
ELS SEGLES XVI I XVII. EL CAS
DE LA VILA DE BADALONA
MARIÀ FERNÁNDEZ TARRATS

E

n el transcurs de la recerca genealògica que
anem fent, hem sabut d'uns documents que es troben a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, titulats "Relació dels francesos
que viuen a la costa catalana l'any 1637" i que contenen una
extensa informació, sobre la immigració francesa a la costa
del nostre país. Es tracta d'una col·lecció de quaderns en els
quals trobem una relació dels francesos caps de casa i les
seves dades personals i familiars, veïns de les poblacions de
la costa catalana -des de Salses fins a Tortosa-; Barcelona és
objecte d'un sol quadern. Badalona està ressenyada dins el
quadern que comprèn des de Malgrat fins a Tarragona i que
porta per títol "Descripcion y averiguacion de los franceses
que habitan en las villas y Lugares maritimos desde Blanes
exclusive hasta Tarragona inclusive en cada uno de ellos y en
sus Distritos por el Magnif. Dr. Jusepe Ena Acessor de la
Capitania Gral de Cathaluña de comission dada por su
Excª..." Pensem que és una valuosa informació per a la
història de Badalona, ja que aquesta immigració deuria tenir
un cert impacte sobre la Badalona d'aquell temps i la que va
venir després, des dels punts de vista social, cultural,
demogràfic, econòmic i antroponímic.

Per tot Catalunya, la immigració francesa ha estat tractada
de forma acurada pels historiadors. S'han fet també estudis,
sobre algunes poblacions catalanes. Revisades les històries
de Badalona que considerem més significatives no trobem
cap referència que parli d'aquesta qüestió amb cert detall.
Desconeixem si han estat publicats altres treballs, estudis o
monografies, sobre aquesta immigració a Badalona.
Abans d'entrar a recopilar i analitzar les dades, pensem que
pot ser convenient fer una mirada a la situació en què es trobaven en aquells dies els regnes de França i d'Espanya i per
tant, Catalunya.
Els historiadors expliquen que, a la segona meitat del segle
XVI, el regne de França es trobava abocat a moltes penúries
i esgotat per les guerres sostingudes, tant a l'exterior contra la
Casa d'Àustria (els regnes d'Espanya i Àustria), com a l'interior per les guerres de religió entre catòlics i calvinistes.
Aquesta situació deuria ser el motiu, perquè molts francesos
del sud de França, de les contrades que ara en diem Occitània, que a més tenien molta població i no masses recursos,
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emigressin cap a Espanya, ja a la meitat del segle XVI i que
aquesta immigració tingués continuïtat fins ben entrat el
segle XVII. En aquells dies tota la Cerdanya i el Rosselló
encara pertanyien a la Corona espanyola. El Regne d'Espanya continuava gaudint d'una època de riquesa i d'esplendor
que va començar amb els Reis Catòlics. Les riqueses que
venien d'Amèrica fluïen cap a la Cort espanyola i li permetien
poder mantenir una bona economia. Quan el rei d'Espanya

Felip II va morir l'any 1598, al monestir d' "El Escorial", era
el monarca més ric i poderós del món.
Hi ha, doncs, dues raons per explicar aquesta immigració:
una, la de voler marxar la gent del regne de França per les
dificultats en què es deurien trobar els seus habitants, particularment les capes més humils de la població, i, l'altra, la
d'anar cap al regne d'Espanya on esperaven poder millorar

Portada del document manuscrit que recull l'interrogatori a què van ser sotmesos els francesos que vivien a les poblacions de la costa de
Blanes a Tarragona. Fotògraf i col·lecció: Marià Fernández.
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les condicions de la seva vida, entre altres motius, que els
jornals eren més elevats a causa de la inflació monetària que
es vivia a Espanya.

encara es produeixen al llarg del S.XVII, dels anys 1624 al
1631 i del 1651 al 1654. L'epidèmia de pesta de l'any 1589,
sols a Barcelona, causarà onze mil víctimes.

Cal afegir que també va ajudar a aquesta immigració la davallada de la població que s'havia produït a tota Catalunya a
causa de l'epidèmia de pesta negra de l'any 1348 i els seus
successius rebrots durant els segles XV i XVI, rebrots que

Cal dir que, a Badalona, com a moltes altres viles i pobles de
la costa catalana, també van contribuir a la davallada de la
població les incursions dels pirates mahometans d'Alger, que
tingueren lloc al llarg dels segles XVI i XVII, i que significa-

Document on Enric d'Aragó, duc de Sogorb i de Cardona i també lloctinent general de Catalunya, nomenà Josep Ena comissionat per
realitzar el recompte i l'interrogatori dels francesos que residien a la costa de Blanes a Tarragona. Fotògraf i col·lecció: Marià Fernández.
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ren la mort o la captivitat, d'un bon nombre dels seus habi tants. En una incursió feta a Badalona l'any 1527, moriren
molts homes i 30 dones i infants, foren fets captius i venuts
com esclaus a Alger.
Tots aquests infortunis i malvestats havien provocat un buit
de població que els immigrants van contribuir a compensar.
La immigració que va arribar del Regne de França a Espanya, es va dirigir principalment cap a Aragó, Catalunya i
València. I, arribava del territori francès que avui rep el nom
d'Occitània, que s'estén al llarg dels Pirineus i, cap al nord,
arriba fins al Massís Central; des de la Mediterrània a Marsella, el Llenguadoc i la Provença; cap al Delfinat, Tolosa,
Bearn, Baixa Navarra i, fins l'Atlàntic, a la Gascunya.
A les terres d'Occitània d'aquell temps hi havia una superpoblació pels recursos propis del país. Eren unes contrades
essencialment agrícoles, el cultiu de la vinya era molt estès i
la principal ocupació de la gent era, per tant, les feines del
camp i la ramaderia. La llengua occitana era la pròpia del país
i tenia importants grups dialectals, entre els que el llenguadocià i el provençal, tenien una marcada afinitat amb el català.
Al Llenguadoc, l'any 1539, és declarà l'obligació d'emprar la
llengua francesa. És de suposar que aquesta afinitat lingüística també deuria afavorir la immigració cap als països catalans.
Malgrat ser França un país on els seus pobladors eren de
religió catòlica i romana, hi van tenir lloc i van arrelar-hi dues
importants desviacions de l'Església de Roma: al segle XIII
l'heretgia càtara i al segle XVI el calvinisme, branca del protestantisme. El rei Enric IV de França, l'any 1598, proclamà
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l'Edicte de Nantes que reconegué als protestants la llibertat de
creences i de culte, amb la qual cosa es posà fi, a França, a
la guerra de religió.
Com que les terres occitanes es van veure afectades pel calvinisme, no és d'estranyar que, en aquella època, les autoritats
espanyoles es miressin aquests immigrants amb molta cura
per evitar la difusió d'aquella opció religiosa per les nostres
terres. Ja el rei Felip II, el novembre de l'any 1561, donava
instruccions al virrei de Catalunya, García de Toledo, per tal
que els capellans de les parròquies catalanes examinessin
"con gran cuidado en sus diocesis esta gente extrangera que
entra y hallaran en sus distritos si son buenos christianos, si
oyen misa y si se confiesan y saben las oraciones y hazen lo
que los catholicos".
Donarem, ara, una mirada més puntual a allò que succeïa a
Espanya i a Catalunya pels volts de l'any 1637. El rei d'Es panya era Felip IV de Castella que, l'any 1622, havia delegat
el govern del Regne al comte duc d'Olivares. Estem arribant
al final de la monarquia austríaca i Espanya comença a entrar
en una important crisi econòmica i de govern; les seves relacions amb França i altres països europeus motiven un con flicte darrere l'altre. L'any 1637 - que és el que tractem - el
comte d'Olivares va començar una guerra contra França i va
intentar ocupar el Llenguadoc, però l'operació no va reeixir.
El duc de Cardona - del qual parlarem mes endavant - havia
posat setge al castell de Lleucata, que era una gran fortalesa
situada a l'entrada del Llenguadoc prop del Rosselló, o sigui,
que la guerra estava en plena activitat.
La revolta dels catalans, l'any 1640, contra les imposicions

econòmiques del govern de Madrid i els excessos de les tropes castellanes situades a Catalunya per lluitar contra els
francesos al Rosselló, va ser causa d'una revolta (Corpus de
Sang) i, en els aldarulls que varen tenir lloc, va ser assassinat el noble català i virrei de Catalunya, delegat del govern
de Madrid, el comte de Santa Coloma Dalmau de Queralt i de
Codina, segon comte de Santa Coloma i baró de Pons. Cal
remarcar que Felip IV, per poder posar del seu costat la noblesa catalana, li havia atorgat càrrecs importants dins el govern
del nostre país. Per un altre costat, també cal dir que entre
1641 i 1643, Lluís XIII, rei de França (1610 - 1643), va arribar a ser comte de Barcelona, per així voler-ho els catalans
revoltats contra el rei d'Espanya.
L'any 1652, el Tractat dels Pirineus va posar fi a la guerra entre
les Corones espanyola i francesa. Espanya i, per tant, Catalunya, perden els comtats del Rosselló i la meitat del de la
Cerdanya, que eren terres molt vinculades al Principat de
Catalunya i al Regne d'Aragó, des de segles enrera.
Després d'aquestes consideracions, sobre els regnes d'Espanya
i de França, veurem qui era el duc de Cardona i què va ordenar: que es fes i es registrés l'interrogatori del qual hem parlat al principi i que havien de complir els francesos residents
a les poblacions del litoral del Principat de Catalunya -entre
Salses i Tortosa- i, en el cas nostre, ens fixarem amb les
dades de la vila de Badalona.
Enric d'Aragó Cardona Córdoba i Enríquez de Cabrera, duc
de Cardona (sisè) i de Sogorb (cinquè), de l'antiga noblesa
catalana, descendent dels comtes de Cardona -família noble
que per enllaços matrimonials s'havia vinculat amb famílies

Escut d'armes de la família Cardona, situat a la porta d'entrada de la
Torre Pallaresa. Fotògraf i col·lecció: Marià Fernández.
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de la noblesa castellana- havia nascut l'any 1588 -no se sap
on- i va morir a Perpinyà el 1640. Va ser lloctinent reial de
Catalunya els anys 1630-1632, 1633-1638 i 1640. Per cert,
que a la Torre Pallaresa (abans, Mas Carcerenya) de Badalona, que havia pertangut durant el S.XVI a Joan de Cardona de la família dels Cardona i entreparent d'Enric d'Aragó Cardona i que va ser elegit bisbe de Barcelona - va fer impor tants obres a l'edifici on podem veure l'escut amb les armes
de la família Cardona, esculpit a l'antiga portalada d'entrada,
així com a altres llocs de la torre.
El govern d'Enric d'Aragó Cardona va coincidir amb la
temptativa del comte duc d'Olivares de portar una política
conciliadora al Principat, nomenant lloctinents catalans, per
tal d'aconseguir, per la diplomàcia, la participació econòmica i militar de Catalunya en els afers de la Corona espanyola, entre ells, la guerra amb França (1635). Per una altra
banda, Enric va intentar acabar amb el bandolerisme molt
estès pel Principat, fent capturar i executar el popular bandoler Joan Serra i Serrallonga (1633).
L'agost de 1637, el duc de Cardona va marxar cap al Rosselló per combatre les tropes franceses i va nomenar com a
substitut seu en el càrrec de lloctinent el comte de Santa
Coloma. L'any següent, va demanar el relleu, però desprès de
l'assassinat a Barcelona del comte de Santa Coloma (juny
1640), durant la revolta dels catalans contra el poder central,
fou nomenat de nou lloctinent, com l'única persona que a la
Cort espanyola es creia que podia deturar els esdeveniments;
però, desafortunadament, va morir el mes següent a Perpinyà,
quan intentava acabar amb els abusos de les tropes castellanes, sobre la població local.
58

En el manuscrit que ens ocupa, Enric és anomenat
com:"Excmo. Señor Don Henrrich de Aragó Folch de Car dona y de Cordova, Duch de Sogorb y de Cardona, Gran
Condestable de Aragó, Marqués de Comares, del Consell de
Estat de la S.C. y Real Magestat (el rei Felip IV) y son
Llochtinent y Capita Gnal en los Principat de Cathaluña y
Comptats de Rossello y Serdanya".
Dins del context dels conflictes bèl·lics entre Espanya i
França, els immigrants occitans per ser súbdits del rei de
França, generaven desconfiança a les autoritats polítiques i
militars espanyoles, i els feia sospitosos de poder ser espies o
partidaris de la causa francesa. Quan aquests conflictes prenien actualitat, aquesta malfiança encara era més forta. En
començar la guerra l'any 1635, es va crear una "Junta de
Represalias" que tenia cura de vigilar el comportament dels
immigrants francesos residents al Principat i tanmateix d'establir carregues econòmiques especials, i, fins i tot, poder
ordenar, quan fos convenient, el segrest dels seus béns.
Fet aquest preàmbul per situar-nos en el context que es
vivia en el nostre país l'any 1637, començarem a veure,
primer, com era Badalona i, després, veurem els seus
veïns francesos.
A la primera meitat del segle XVII, els historiadors expli quen que Badalona era una petita vila amb algunes masies a
les rodalies. El terme de Badalona s'estenia des de la serralada de la costa, a l'interior, fins arribar a la platja, trobant-se
en els plecs que deriven de la mateixa serralada, les petites
valls de Sistrells, Llefià, Canyet, Pomar i Montalegre. La
platja del terme anava des del turó de Montgat fins a prop de

la desembocadura del riu Besòs. Els cronistes del segle XVIII
diuen -i, hem de pensar que un segle abans deuria ser sem blant- que tota aquesta plana, amb petites ondulacions, estava dedicada a cultius de cereals, vinya, hortes, cànem i lli, i
que, prop del riu Besòs i cap a la platja, les terres formaven
aiguamolls i maresmes.

segle XVII, els pescadors i la pesca, deurien tenir ja una certa
importància dins del context social i de feina de Badalona.
Una dotzena de barques es treien a la nostra platja i més de
quaranta pescadors vivien dalt de la vila. L'any 1628, els pescadors de Badalona es constitueixen en confraria sota l'advocació de sant Pere.

Ni de la població de la Catalunya del segle XVII ni de la vila
de Badalona, de moment, es disposa de dades com fogatges
(relacions de llars), censos, relacions de veïns o altres sem blants. El darrer fogatge que tenim d'abans del segle XVII és
de l'any 1553 i dóna per Badalona 102 focs, o sigui, unes 400
persones. La vila estava formada pel veïnat de La Sagrera,
nucli incipient de la població, al voltant de l'església de Santa
Maria i els veïnats de Sistrells, Llefià, Canyet i Pomar, amb
nombroses i importants masies escampades dins del seu
terme - des de Can Claris i Torre Pallaresa (Mas Carcerenya)
a garbí del terme; Ca l'Andal, Can Llagosta, Torre dels SantCliment, Can Barriga, Can Solei, Can Cabanyes prop de La
Sagrera; Ca l'Amigó i Torre Codina a Canyet; Cal Comte a
Pomar, fins a Can Canyadó, Can Sentromà i Mas Ram, a llevant -. Sols Mn. Gaietà Soler ens diu que Badalona, a l'any
1675, comptava amb 200 cases, de les quals 130 es trobaven
dins de la vila i podem estimar que es tractaria d'unes 700
persones. La pagesia vivia, en part, al barri de La Sagrera i,
la majoria, escampada per tot el terme; mentre que els pescadors vivien tots a La Sagrera. D'aquestes dades passem ja a
una relació de veïns de l'any 1717 amb 302 famílies i unes
900 persones.

No obstant això, la vila de Badalona deuria començar a tenir
una certa personalitat i importància com a població, perquè,
l'any 1595, el rei Felip II li va donar, per concessió reial, el
títol d'Universitat. Aquest títol comportava el nomenament de
jurats de la parròquia -avui en dia en diem alcaldes i regidorselegits pel sistema d'insaculació, o sigui, que Badalona
comença a tenir una autoritat local pròpia i l'any 1597 es va
elegir, per primera vegada, aquests jurats- efemèride que no
sabem si es va commemorar al seu moment-.

L'activitat principal de la població segueix sent la pagesia i
la pesca comença a prendre volada. En efecte, a meitats del

Fets aquests comentaris, sobre la Badalona del segle XVII,
podem entrar a parlar dels immigrants francesos residents a
la costa del Principat de Catalunya i, per tant, dels que residien a Badalona.
La raó de ser del document - que hem esmentat al principi d'aquest treball - és un interrogatori que havien de respondre els
súbdits del rei de França, residents a la costa catalana, en
plena guerra entre els regnes de França (Borbons) i d'Espanya
(Àustria), a la frontera entre el Rosselló espanyol i el Llen guadoc francès. El duc de Cardona, lloctinent a Catalunya del
rei d'Espanya i cap de les forces militars, es va preocupar per
conèixer qui eren els francesos que residien a la franja del
litoral català, quin era el seu potencial i quins eren els vincles
familiars entre ells. És de suposar que ho va fer per prevenir
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l'espionatge o el seu ajut a un possible atac de la flota francesa, pensem que contra Barcelona o Tarragona, o un altre
punt de la costa catalana. Cal remarcar que aquest interrogatori no es va realitzar a les poblacions del Principat que
no eren costeres.
Enric d'Aragó, duc de Cardona, ho explica al principi de l'interrogatori i ho comunica al doctor Joseph Ena, assessor de la
Capitania General de Barcelona i comissionat per interrogar
els residents o veïns francesos de la costa catalana:
"Por quanto el Rey mi Señor (que Dios guarde) queriendo
saber el numero exacto de franceses que hay en los puertos
y lugares maritimos de esta Provincia (vol dir Principat de
Catalunya) sus caudales estado y forma de vivienda assi
casados como solteros por carta de treinta de Junio proximo passado ha sido servido mandar hazer auveriguacion
de todo y que se le embie con suma prestesa habiendose
conferido la materia la Junta de represalias de bienes de
franceses modo y forma como se ha de executar...
Sabiendo que las referidas y otras concurren en la de Vos el
Dr Josepe Ena he resuelto nombraros e deputaros como por
el thenor de la pnte os nombro y despues para dicgo Effeto
dando os Expressa Comission para que luego que esta os
fuere entregada vais a las villas y Lugares maritimos desde
Blanes exclusive hasta Tarragona y en cada uno de ellos y
sus distritos con Intervencion de un notario platico y confidente auverigueis con mucho cuidado y desvelo que franceses habitan en ellos, su edad, estado, y forma de vivienda
con los años ha que residen en esta Provincia si tienen
Parientes, o no en ella y si sus mugeres son naturales , o,
los hijos casados.... "
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Al principi del document de l'interrogatori, diu el pregó que es
va fer per cada població i que, en el cas de Badalona, va ser:
"A los beynte y nueve de dicho mes de Abril año de nascimiento d Nº Jesucristo de MªDCLxxxvjj. En el lugar de
Badalona obispado de Barña fue despachado por mi el
Escrivano suso dicho otro Pregon del siguiente tema
Ara oyts tothom generalment quens nottifican o fan saber
de part del Excm Señor Don... Per quant ab tenor de prnt
publica crida se diu nottifique y mane a tots qualsevols
francesos axi casats com solters que per tot lo dia present
comparegan devant ...
Las matexas penas se diu nottiffique a tots y qualsevol persones de qualsevol grau estament o condició sien que dins
lo mateix termini denuncien los francesos que habiten ses
cases per a son servey o altrament sa hazienda lo modo de
viure y lo Estament que tenen Peraque dites coses sien
notories.
El mismo dia en dicho lugar de Badalona por el dicho
Magco dr Josept Ena fueron preguntados con las solitas
Preguntas y Juramento los Infrascrtos y por mi el Escribano arriba nombrado descritos y continuados en la siguiente forma y thenor
Al final del registre s'indica que Juan Tapies sagramental y
Bernardo Viuer sagramental y Franciso Jornet Jurado de
este lugar medio Juramento dixeron que todos los franceses que habitan en ste lugar y distrito son los arriba nombrados y que no saben que en dcho lugar y districo habiesen otras pesonas naturales del Reyno de Francia ni que
tengan otros bienes o hazienda de la que arriba cada uno
dellos tiene denunciada."

Tots els francesos residents a Badalona, en el nostre cas, han
de respondre personalment les preguntes i, cas de no poder
fer-ho, ho faran per persona delegada de confiança.
L'interrogatori demanava les següents dades:
Si és solter: nom, cognom, ofici, natural de, bisbat, edat, anys
de residència a la província (Catalunya), anys de residència a
Badalona, si la residència és fixa o temporal indicar-ho, estat
(solter, casat o vidu)
Si està casat: nom de l'esposa, cognom de l'esposa, natural de,
bisbat de.
Si té fills: nombre, edat.
Si té altres familiars al regne d'Espanya: nom, lloc de
residència.
Si té béns materials (cases o terres): enumerar-los
Explicar com es guanya la vida
Les respostes que es donen a l'interrogatori ens permetem
considerar tant la seva incidència demogràfica com altres
qüestions:
159 homes francesos declaren ser veïns de Badalona. Aquesta xifra, sobre una població estimada de 700 persones, representava que la taxa d'aquesta immigració era, aproximada ment, d'un 23%. Cal remarcar que, a tota la franja del litoral
investigada, es troben 4.602 homes francesos, dels quals
1.703 són residents a la ciutat de Barcelona i als restants llocs
de la costa en trobem 3.299.
Per poder valorar la incidència total en el temps de la immigració francesa a Badalona - si es té en compte que aquest
interrogatori només comptabilitza els francesos residents el
dia que es fa - faltarien les persones arribades a Badalona que

La Torre Pallaresa al segle XVI pertanyia al bisbe Joan de Cardona,
de la família dels Cardona i entreparent d'Enric d'Aragó, sisè duc de
Cardona i lloctinent general de Catalunya, que féu complir l'interrogatori per conèixer els francesos que vivien als ports i llocs marítims del Principat. Fotògraf i col·lecció: Marià Fernández.
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ja havien marxat cap un altre lloc o que ja havien mort en
aquell moment, i els francesos que van venir a Badalona després d'aquella data.
Les respostes donades a l'interrogatori permeten entre veure algunes característiques dels francesos que residien
a Badalona:
Tenen edats compreses entre els 15 i els 80 anys, i amb un
temps de residència a Badalona que va de menys d'un any i
fins uns 75 anys; o sigui que podem situar la seva arribada
entre els anys 1560 i 1637. En molts casos, abans de residir a
Badalona, han viscut a altres llocs de la "província" (Cata lunya). Gairebé un 50% tenen una edat superior als 30 anys
(Vegeu Taules 1 i 8).
En relació als oficis dels immigrants, uns 133 (84%) manifesten ser llauradors i viure de la terra, pocs tenen terra pròpia i alguns en tenen un tros d'arrendada, just pel sosteniment
Taula 1
Edat dels immigrants

62

Entre 15 i 20 anys

17

21 i 30

55

31 i 40

42

41 i 50

26

51 i 60

12

61 i 70

5

71 i 80

1

Taula 8
Anys de residència a Badalona
De 1 a 5
6 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70

73
21
27
14
8
3
0
1

10 immigrants diuen que resideixen a Badalona "des de petits"

personal i on sembren civada, ordi o, curiosament, sols alls.
La majoria restant treballen per altres pagesos, o sigui, per
gent de Badalona de tota la vida. Els altres 26 restants - del
total dels 159 - diuen tenir un ofici: 2 ferrers, 1 bover, 1
vaquer, 1 vinater, 2 boters, 2 guixaires, 1 picapedrer, 1 sabater, 3 pescadors, 1 teixidor de draps, 1 sabater, 4 traginers,1
mosso, 1 revenedor i 1 comerciant, o sigui, tots treballadors
amb ofici. No hi trobem ni artesans ni artistes que, en canvi,
si van anar a altres llocs de Catalunya.
La gran majoria declaren que no tenen béns personals i
alguns diuen tenir una caseta i un tros de terra, altres que
tenen terres arrendades. Possiblement, aquesta resposta és
per la temença que la Junta de Represàlies - abans esmentada
- els segresti els seus béns (Vegeu Taula 2).

Taula 4

Taula 2
Propietats dels immigrants

Nombre de fills dels immigrants

Tenen casa(es) i (o) terres

13

13 tenen

1 fill

No en tenen

146

9

2

5

3

3

4

1

5

1

6

Són solters 96 immigrants (60%) amb edats compreses
entre els 16 i els 40 anys, o sigui, que hi ha solters que
tenien edat per estar casats. Sorprèn que entre els que
romanen solters, força tenen una edat avançada. De
casats, en consten 66, dels quals 15 diuen estar casats a
França, 47 estan casats aquí - 15 amb dones de Badalo na i els 32 restants amb dones d'altres llocs del Princi pat. També és important saber quins són els que es van
casar, perquè sols aquests van contribuir al creixement
de Badalona i van incorporar el seu cognom als de la
població autòctona. Els casats acostumen a tenir entre 1
i 4 fills. Els casats a França solen anar i tornar de les
seves terres d'origen, de tant en tant. Dels 63 immigrants
casats i vidus, 27 no tenen fills (Vegeu Taules 3, 4 i 5).
Els immigrants es van establir, principalment, en els
nuclis més importants de població de la costa catalana,
perquè, segurament, tenien més possibilitats de reeixir
Taula 3
Estat civil dels immigrants
solters

96

casats

57

vidus

6

Taula 5
Origen de les esposes dels immigrants
Badalona
16
Altres llocs del Principat
24
França
13

econòmicament i millorar les condicions de la seva
vida; i no és pas el cas de Badalona, que com hem vist
era una petita vila. En aquestes dades - que comprenen
les poblacions de la costa catalana des de Blanes fins a
Tarragona - Barcelona ocupa el primer lloc pel nombre
d'immigrants, Mataró el segon i Badalona el tercer,
seguit per Tarragona. Badalona, pel seu nombre de
veïns, estava molt lluny d'aquestes altres poblacions
(Vegeu Taula 6).
En moltes ocasions, els immigrants arriben d'altres llocs
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Taula 6
Immigrants francesos que viuen a poblacions de la
costa catalana, entre Blanes i Tordera
Barcelona
Mataró
Badalona
Tarragona
Arenys
Argentona
Altres llocs <100

1703
233
159
151
123
102
1591

Total

4062

de Catalunya, o sigui, que Badalona és un segon lloc de
residència a Catalunya; pel que sembla, Badalona tenia un
especial atractiu per als immigrants. També cal assenyalar
que immigrants ja establerts fan venir germans seus o altres
parents. L'any 1637, n'hi ha que acaben d'arribar a Badalona
i altres amb edat avançada que diuen tenir-hi residència des
de petits. Cal recordar que aquestes dades corresponen a una
instantània i que, per exemple, 10 anys desprès o 10 anys
abans, les condicions familiars i de veïnatge podien haver
canviat de forma important (Vegeu Taules 7 i 8).
Taula 7
Familiars al Pricipat
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En tenen

55

No en tenen

130

Porta d'entrada a la Torre Pallaresa, d'estil renaixentista, amb les
armes de la família Cardona. Fotògraf i col·lecció: Marià Fernández.

La notable proporció d'immigrants que es dediquen a les
feines del camp permet confirmar que l'any 1637, la pagesia
era la principal ocupació de la població de Badalona i,
segurament, que el mateix succeïa en el seu lloc d'origen,
les terres occitanes. La ramaderia també va donar ocupació
als immigrants. Els francesos treballaven com a mossos per
a altres pagesos o treballaven petites terres que tenien
arrendades, i, en pocs casos, eren pròpies; o, si les tenien,
per por de les represàlies no les declaraven, malgrat que la
declaració era jurada. Pocs francesos es van dedicar a la
pesca, que sembla que deuria ser la segona ocupació de la
gent de Badalona.
Els noms dels immigrants solen ser els mateixos que els de
la població local com Pere, Joan, Francisco, Antoni i Jaume.
Però, trobem pocs noms nous: Bertran, Raimon, Guillem,
Bernat i Domenech.
Els cognoms solen ser els propis de les contrades occitanes
i poden ser diferents dels cognoms de Badalona d'abans de
la immigració. Sense voler fer consideracions lingüístiques,
els podem dividir en dos grups: els que tenen un aire mes
francès i els que són més propers als catalans. Entre els primers, podem citar: Aubieres, Aymerich, Borgach, Dadasus,
Danyac, Decot, Delom, Delriu, Deumer, Duclos, Dufaut,
Durant, Ferrant, Gramont, Grimall, Labeyre, Lacosta,
Lafont, Lamarca, Lapierre, Latrilla, Majau, Marot, Martin,
Marselu, Mayau, Presseu, Pros, Punies, Rocha, Salnanya,
Sirgant i Icart, entre altres.
Entre els segons, podem assenyalar: Andreu, Anglada,
Badia, Bartomeu, Batalla, Bertran, Blanxart, Campmany,

Carreras, Casanovas, Cassanyes, Clarós, Colomer, Fages,
Faura, Ferrer, Figuerola, Font, Fort, Frigola, Giralt, Oller,
Pons, Prats, Sala, Serra, Soler i Vila, entre altres.
Alguns d'ells coincideixen amb cognoms que ja trobàvem a
Badalona abans de la immigració francesa; tant els uns, com
els altres, podem dir que són catalans i molts d'aquests cognoms els trobem a la Badalona d'avui.
Per poder comparar, tenim els cognoms més usuals que
consten en el fogatge de Badalona de l'any 1553, en podríem dir, d'abans de la immigració francesa: Alsina, Amat,
Banus, Barceló, Barriga, Bofill, Bonet, Boscá, Bosch, Bruguera, Calvet, Canyadó, Canyellas, Carcereny, Casals, Cols,
Comas, Ferrer, Fuster, Galzeran, Gassó, Gili, Ginesta,
Gomar, Jornet, Lladó, Llobet, Llorens, Manent, Mantell,
Marimon, Martí, Mas, Nadal, Navarro, Negre, Oliver, Parera, Planas, Pons, Pujol, Rexach, Ribas, Riera, Roig, Rovira,
Sala, Seriol, Serra, Sisa, Soler, Sunyol, Tapies, Tolrà, Torrebadal, Vehils, Vestit i Vives. Podem veure que es presenta
una certa diferència entre els uns i els altres.
Els immigrants solien ser naturals de petits nuclis de població de França. En poques ocasions eren de poblacions més
importants i la referència geogràfica que en tenim és el bisbat corresponent. Cal dir que els bisbats més freqüents són
els de Lombers, Comenge, Rius, Pamies, Tolosa, Agen i
Auch i els més sovintejats Lombers i Comenge. Els bisbats
de Comenge, Coserans i Pamies, tocaven a la ratlla de la
frontera entre els dos regnes, a l'alçada d'Aragó i oest de
Catalunya. Els altres, com el de Lombers, eren propers a
aquests i situats al nord. Sorprèn que dels bisbats de Occitània més mediterrània - en podríem dir propers al Rosselló i
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Taula 9
Bisbats de França des d'on arriben els immigrants
Bisbat
Regió
Comenge
Gascunya
41
Coserans
Gascunya
5
Gen o Agen
Gascunya
18
Aux o Auch
Gascunya
8
Rius
Llenguadoc
19
Lombers
Llenguadoc
36
Pamies
Llenguadoc
8
Altres
Diverses
24
Total
159
al Principat - com Alet, Agde, Beziers, Carcassona, Montpeller i Narbona, no en trobem gairebé cap immigrant. Alguna
raó deuria haver-hi (Vegeu Taula 9).
Vuit immigrants es manifesten, en podríem dir, itinerants:
anaven i venien. Estan, generalment, casats a França, on anaven a veure la família de tant en tant i, potser, aprofitaven per
fer algun petit negoci comercial o de contraban, amb petites
mercaderies d'anada i de tornada.
En algunes ocasions es tracta d'una immigració familiar, ja
que els immigrants diuen residir aquí de petits, o sigui, que
havien de venir amb els seus pares o bé es tracta de germans
o altres familiars.
Malgrat no tenir dades contrastades de la població de Bada66

lona de l'any 1637, és sorprenent que dels set cents habitants que podia tenir, uns cent cinquanta-nou fossin francesos residents, o sigui, prop d'un 23% del total. No obstant
això, aquestes xifres tan altes també es troben en altres
llocs del Principat, on si que es poden confirmar fent
recomptes per altres camins com els arxius parroquials
o altres.
Cinquanta-cinc immigrants declaren tenir familiars francesos com ells, a altres llocs, generalment de Catalunya, a
vegades, a Badalona o Barcelona mateix, i, en alguna ocasió, de la resta d'Espanya; solen ser germans o cosins, i en
poques ocasions oncles, pares o fills. O sigui que, generalment, es tracta de gent jove.
Al principi de la seva arribada a Catalunya, els immigrants
van ser ben acollits per la població autòctona i la seva integració no va originar problemes, perquè la seva mà d'obra,
qualificada o no, era necessària i fins i tot van poder crear
les seves organitzacions i confraries; però, en avançar el
S.XVII i augmentar les dificultats econòmiques al Principat, es va iniciar un refús a la immigració francesa. Se'ls va
començar a anomenar gavatxos - qualificatiu que no era
precisament favorable - i van ser objecte de prohibicions
per part de les autoritats com, per exemple, les seves con fraries. En el cas que ens ocupa, el de la guerra amb França
l'any 1637, ja veiem com van ser controlats aquests immigrants. No obstant això, creiem que els que es van establir
definitivament no deurien tenir grans problemes.
Cal assenyalar que malgrat que les dades de l'interrogatori als
veïns francesos són instantànies - o sigui, que sols tenen el

valor del moment i dia en què es va donar la resposta - són
les úniques que tenim d'una part gens menyspreable de la
Badalona del S.XVII i, a més, es dóna la circumstancia
que fan referència a la immigració francesa. Aquestes
dades expliquen aquell moment i ens diuen quelcom del
temps passat, però no ens diuen res de l'esdevenidor d'a questes persones. Es van casar els solters? Van tenir fills
els matrimonis? Van continuar residint a Badalona? Van
venir altres francesos a Badalona? Van marxar o van
morir els immigrants?

- Homes joves entre 20 i 40 anys (61%)
- Solters (60%)
- Llauradors (83%)
- Treballen per altres (92%)
- Han arribat de poblacions de França situades, principal
ment, a bisbats de la Gascunya i Pais de Foix
- a Occitània - i que no tenen familiars al Principat (58%)

Aquestes preguntes les respondrien els llibres sacramentals de l'Arxiu Parroquial de Santa Maria, però, desafor tunadament, l'any 1936 van ser cremats; són llibres en
què es pot anar endavant i endarrere en el temps. Les
seves dades poden contenir segles i permeten fer el
seguiment de les famílies de la població.

Fonts d'arxiu

Fonts documentals

Manuscrit (còpia) de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, Relació de francesos que viuen a la costa catalana l'any 1637.
Secció del Consell d'Aragó. Lligalls núm. 551 i 552
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EL PINTOR MIQUEL NADAL I
EL RETAULE DE SANT SEBASTIÀ
PROCEDENT DEL MONESTIR DE
SANT JERONI DE LA MURTRA
ELENA TOLÓ I LÓPEZ

E

n aquest article volem presentar la figura del
pintor gòtic Miquel Nadal, a través d'un retaule atribuït a la
seva mà: el retaule de Sant Sebastià procedent del Monestir
de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona). Per aquesta raó presentarem acuradament el retaule i a partir d'aquí ens centrarem en la figura del seu possible autor, situant-lo cronològicament i geogràfica i presentant la seva producció documentada i atribuïda.

El retaule de Sant Sebastià procedent del Monestir
de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)
Del retaule de Sant Sebastià de Sant Jeroni de la Murtra,
només tenim notícies de les dues taules centrals [potser destruïdes el 1936] i de la predel·la (50.5 x 197 x 13 cm.), que
actualment es conserva molt restaurada en el Museu de Badalona (núm. d'inv.1). Aquest retaule es realitzà per a la capella
de Sant Sebastià de l'esmentat monestir. La capella es construí en època dels Reis Catòlics i el retaule es devia executar
també per aquestes dates. L'obra es salvà de l'incendi del
1835 i tornà a presidir la capella vint anys després, quan
aquesta fou restaurada. També es restaurà la peça pictòrica i

1

se li afegiren dues taules (a banda i banda de la central), obra
del pintor vuitcentista Narcís Inglada (Vilanova i la Geltrú,
1830-91). Post només parla de les dues taules centrals i és l'únic que les relaciona amb Nadal.
A la taula inferior es representa sant Sebastià vestit de noble
i porta a les mans un arc i una sageta, instruments del seu
martiri. Està envoltat de dos àngels que sostenen un teixit que
serveix de fons a l'escena; en la superior hi observem la Crucifixió. D'esquerra a dreta les escenes de la predel·la són les
següents: sant Fulgenci, sant Joan Baptista, Crist al sepulcre,
l'estigmatització de sant Francesc d'Assís i sant Roc.
Ens trobem davant d'una predel·la emminentment gòtica,
amb cinc taules separades per columnes daurades llises amb
elements florals en la part superior. Cada escena està emmarcada per un arc amb elements geomètrics i florals realitzats
amb estofats daurats. En totes les taules hi trobem fons de
paisatge gairebé dibuixístic.
En la primera taula podem observar la representació de Sant
Fulgenci, abillat com un bisbe, en posició de benedicció i
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Taula central del retaule de les Santes Clara i Caterina de la catedral de
Barcelona. Fotografia: COMPANY i CLIMENT, Ximo; TOLÓ i LÓPEZ,
Elena: "La continuació del taller de Bernat Martorell: Miquel Nadal", a
L'Art Gòtica a Catalunya (dir. A. Pladevall), vol II , Gran Enciclopèdia
Catalana, Barcelona, 2005, p. 246-250, p. 247.
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amb una creu processional a la mà esquerra, la creu i el
nimbe circular daurat amb decoració de punts i motius
vegetals burinats. Als peus del sant hi trobem una representació força naturalista d'un cèrvol. Les tres quartes parts
del fons estan ocupades per la representació d'un paisatge
rural, amb roques, arbres, arbustos...i al fons, tant a l'es querra com a la dreta del sant s'hi reconeixen dues esglé sies de petits poblets.

zada amb repujat daurat treballat amb elements florals.
El fons, com en totes les taules, és de paisatge i gairebé
dibuixístic, amb elements naturals: arbres, arbustos, roques
i algunes cases al fons.

En la taula següent la figura de Sant Joan Baptista n'ocupa
gairebé tot l'espai representatiu, com de fet passa en totes
les peces d'aquesta predel·la. Les figures són el clar centre
de la representació: les trobem en primer pla i són d'un
tamany considerable.

En la taula central, una mica més ampla que les laterals,
trobem la representació de Crist al sepulcre. La part baixa
està ocupada gairebé completament pel sepulcre, molt
senzill, només amb la presència de dues motllures rectangulars rebaixades que serveixen de decoració geomètrica.
D'aquest en surt la figura de Crist sostinguda per un àngel.
Són dues figures força estilitzades, potser les de més qualitat de tota la predel·la. Crist apareix nu, abillat només
amb el perizonium i el nimbe daurat burinat. Observem
que li sagnen els canells, degut a la Crucifixió. L'àngel
sosté Crist pels braços, duu una túnica verda i una capa
vermella, desplega dues grans ales blavoses. El seu rostre,
com el de Crist, és de patiment. Aquí l'espai per al fons
queda reduït i es limita als elements imprescindibles per a
que hi puguem reconèixer un paisatge: el blau del cel i els
tons marronosos de la terra, on s'hi reconeix vagament la
silueta d'alguna petita casa al fons a l'esquerra.

Sant Joan està representat amb els seus atributs habituals: la
pell de camell (testimoni de la seva estada al desert), la
Bíblia i l'anyell. Està assegut amb les cames creuades, sobre
el genoll esquerre sosté la Bíblia i sobre aquesta observem
l'anyell, d'un tamany força reduït, amb un nimbe crucífer. El
sant, sobre la pell de camell lligada amb un cordill, llueix
una túnica d'un vermell i un verd intensos. Porta els cabells
llargs i barba, com també és habitual, i el nimbe està realit-

En la taula següent ens trobem amb l'estigmatització de Sant
Francesc d'Assís, produïda en el mont Alverna. A la part
esquerra observem un monjo franciscà assegut dormint. En
la part central superior veiem una creu vermellosa amb la
figura de Crist al centre, d'un tamany reduït, enviant els
rajos estigmatitzadors a Sant Francesc. Aquest els rep als
canells i els turmells, provocant-li ferides sagnants com les
provocades pels claus de la Crucifixió de Crist.

La qualitat d'aquesta taula en particular i de tota la predel·la
en general, no és molt alta. Hem de tenir present que en l'època era habitual que la predel·la fos realitzada pel taller, i
el mestre pintor es dediqués només a alguns detalls proncipals de les figures, com les mans i els rostres. A més, en
aquest cas concret s'ha de tenir molt presents les successives
restauracions i repintats de les peces, que no permeten valorar clarament l'obra original.
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Predel·la del retaule de Sant Sebastià procedent del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, actualment al Museu de Badalona (núm. inv. 1).
Fotografia: Museu de Badalona.

Ja en l'última taula observem Sant Roc. Aquí ens trobem
alguns elements identificadors del personatge, però amb
la mancança del gos, fidel acompanyant del sant. Sant
Roc es va refugiar al bosc per no infectar de pesta els
veïns de Piacenza. La ferida al genoll és un tret distintiu
del sant, i aquí la mostra d'una forma evident. La curació
del sant la produí un àngel que se li aparegué al bosc, aquí
l'observem en la part superior esquerra. En el fons veiem
una reresentació força acurada del que podria ser una
catedral.

Cosme i Damià. El cert és que estilísticament és relacionable amb l'obra del pintor barceloní, però de moment no
hi ha cap referència documental que ens ajudi a ratificaho o a desmentir-ho. Malgrat tot, l'evidència visual -dificultada per les successives restauracions i el fet que
només coneguem les taules centrals a través de fotogra fies antigues- fa pensar més en Miquel Nadal com a autor
de les peces que no pas en els mestres valencians.

La informació anotada en el revers de les fotografies de
l'Arxiu Mas apunta cap a una relació d'aquesta peça amb
el mestre valencià Jacomart (València, 1411-61) o amb el
seu deixeble Joan Reixac.

Es fa díficil parlar de Miquel Nadal com a figura aïllada,
ja que per diverses raons apareix sempre relacionat amb
altres mestres com Francesc Bergés, Bernat Martorell I i
II i Pere Garcia de Benavarri. De fet, les referències
documentals més importants sobre Miquel Nadal es tro ben a partir del seu contracte amb Bartomeua -vídua de
Bernat Martorell- i Bernat Martorell II -fill del mestre-

Post relaciona la figura de sant Sebastià d'aquest retaule
amb la del mateix sant de la porta del retaule dels Sants
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Dades personals i evolució artística

per fer-se càrrec de l'obrador barceloní del pintor. Ja
amb anterioritat es tenen, però, algunes notícies de la
seva activitat artística, per bé que no coneguem, fins ara,
gairebé res del seu itinerari personal, excepte el seu origen valencià.
El 17 de març de 1445 ell i el mestre Francesc Bergés
contracten amb Francesc Llobet la realització d'un
retaule per a la capella de Sant Llorenç de l'església de
Santa Maria del Mar de Barcelona, una obra que no s'ha
conservat.
El 1449 es té notícia del seu trasllat a Tortosa en atorgar
poders al seu germà Bartomeu, veí de Barcelona. Hi
romandrà fins el 1451, quan ja el trobem de nou a Barcelona fent de testimoni d'una àpoca per la compra d'un rossí.
La notícia més important i potser per això més repetida
per la historiografia és l'acord d'abril del 1453 entre Bartomeua i Bernat Martorell II -d'una banda- i Miquel
Nadal -de l'altra- perquè aquest darrer es fés càrrec de
l'obrador del mestre barceloní Bernat Martorell (vegeu el
capítol dedicat a Bernat Martorell d'aquest mateix
volum), durant quatre anys. Aquest acord fou degut a la
curta edat del fill del mestre, que el 1453 comptava tan
sols amb 17 anys, la qual cosa l'impossibilitava per a
posar-se al capdavant d'un taller pictòric de l'envergadura del del seu pare 2 . Els interessats nomenaren àrbitres
per a possibles conflictes fra Genís Despuig, mestre de
l'orde de framenors de Barcelona; Galceran Marquet i
Guillem Marc, argenters; Jaume Vergós, pintor, i Macià
Bonafè, imaginaire.

Durant aquests anys (1453-55) hi ha diverses referències
documentals sobre diferències entre la família de Martorell
i Miquel Nadal, degudes fonamentalment a qüestions de
caire econòmic.
Els marmesors testamentaris del beneficiat de la catedral
Francesc Desplà (+1445) encarreguen a Miquel Nadal i
Bernat Martorell II el retaule dels Sants Cosme i Damià.
L'encàrrec es degué produir possiblement el 6 d'octubre de
1453, data d'una àpoca signada pels mateixos Miquel Nadal
i Bernat Martorell II probablement amb motiu de l'encàrrec
del retaule, realitzat entre vers el 1453 i el 1455 i obra cabdal per a conèixer l'estil del mestre, ja que, per la curta edat
de Bernat Martorell II, tot fa pensar que seria una obra gairebé en exclusiva de Nadal.
El novembre del mateix any Nadal pintà els cartrons de
dos tapissos per al palau de la Diputació del General a Barcelona3 . També se li encomanà el retaule dedicat molt probablement a sant Quirze i santa Julita (1454) per a l'església parroquial de Sant Quirze del Vallès, que finalment
obrà Pere Garcia de Benavarri. El mateix passa amb el
retaule de les Santes Clara i Caterina de la catedral de Barcelona, amb la diferència que aquí Miquel Nadal realitzà
part de l'obra.
El 1454, en una partida incompleta de comptes de la mar messoria de Bernat Martorell, es parla d'un retaule per a l'illa de Sardenya que Bernat Martorell contractà l'any 1452 i
en cobrà 40 lliures de mans d'un tal Miquel Salou. El 8 de
març de 1455 Miquel Nadal cobrà 10 lliures a compte per
a continuar-lo. No hi ha cap pista segura de l'esmentat
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retaule, però Ainaud llença la hipòtesi de que correspongui
a la "bella figura di Sant'Antonio abate che si trova nella
chiesa parrocchiale di Maracalagonis"; encara que Raffaello Delogu creu que això és una obra més antiga repintada
al XVI per Pietro Cavaro4.
Nadal arriba a cobrar alguna quantitat per aquesta obra
i n'informa als Martorell, però també afirma que retor narà les quantitats si no pot assumir l'encàrrec. El cert
és que documentalment no es pot anar més enllà i no
s'ha conservat cap obra que es pugui identificar amb
l'esmentat retaule.
En un intercavi epistolar que hem mantingut amb el pro fessor Aldo Pillittu (1993-1994), el qual segueix el text de
Renata Serra5 , creu que l'encàrrec que va rebre Nadal després hagués pogut passar a Pere Garcia de Benavarri, com
succeí amb altres obres encarregades al taller de Martorell.
Però ratifica que aquest retaule no s'ha identificat mai, i
tampoc hi ha la certesa que s'hagués dut a terme.
Entre el 1455 i el 1456 les desavinences econòmiques entre
Miquel Nadal i la vídua i el fill de Bernat Martorell es fan
insostenibles i la societat es disol. Bartomeua va requerir la
compareixença dels cònsols dels pintors, com a àrbitres en
aquesta disputa, i va demanar que Miquel Nadal fos san cionat amb la pena prevista, perquè considerava que havia
incomplert els pactes. Aleshores el taller passà a mans de
Pere Garcia de Benavarri, entre el 1456 i el 1460 [segons
Lacarra], quan se suposa que Bernat Martorell II ja podia
posar-s'hi al capdavant.
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El 23 de setembre de 1457, Miquel Nadal atorga testament.
Es diu que ell és pintor, veí de Barcelona i fill del difunt
Miquel Nadal, agricultor veí de València, i d'Angelina,
vivent. El dia següent, data de la mort del pintor, es
publica el testament amb el pintor baceloní Gaspar Oliver
com a testimoni [Gudiol-Alcolea, 1986, pàg. 130].
Com veiem doncs, la trajectòria artística de Miquel
Nadal està íntimament lligada a l'obrador barceloní de
Bernat Martorell i les seves característiques estilístiques
vénen a reafirmar aquests lligams. És cert que Nadal deu
molt a Martorell, però no n'és un simple imitador o un
ajudant que plasmi les idees del mestre d'una forma
mecànica. Més aviat veiem en les seves produccions un
estil de transició entre Martorell i Huguet.
Malgrat tot, la representació de les figures en les obres de
Nadal és més propera a Martorell, però ja amb una mar cada tendència a un cànon una mica més estilitzat, allar gat, dels personatges. No domina tan clarament com Martorell el tractament de la llum, però és prou hàbil per
aconseguir efectes expressius amb la utilització d'una
gamma cromàtica suau i un contrast interessant entre
llums i ombres. En certs aspectes encara és proper a ele ments del primer internacional, com en la representació
d'alguns robatges ondulants i en la rigidesa d'algunes
figures -com passa, per exemple, en la taula de la Mare
de Déu amb el Nen i àngels del retaule dels Sants Cosme
i Damià (1453-55). Tanmateix, malgrat la presència d'alguns elements tradicionals i retardataris, predomina en la
seva producció l'interès per la plasmació d'elements fla menquitzants -com el realisme, la representació de l'espai

mitjançant la perspectiva... També és interessant la representació dels fons d'algunes escenes, on en lloc de paisatge hi
trobem elements arquitectònics. Però aquests no són
construccions aïllades sinó arquitectures compactes que
cobreixen tots els fons. Les escenes guanyen en placidesa i serenitat, però Nadal encara no és prou hàbil per a
individualitzar els personatges. Quan representa grups com en la taula dels sants martiritzats amb el foc del
retaule dels Sants Cosme i Damià- es limita a represen tar tipologies generals, sense caracteritzar individual ment cada personatge; com sí que farà més endavant
Jaume Huguet.
Com veiem, és un artista que se situa entre dos grans
mestres i no assoleix la seva qualitat tècnica, però és
capaç de plasmar en les seves obres elements propis,
característics de l'època de transició en la qual treballa,
dotant d'una expressivitat força personal les seves taules.

L'obra documentada i atribuïda al pintor

Taula de la Mare de Déu entronitzada del retaule de
Sant Cosme i Sant Damià de la catedral de Barcelona.
Fotografia: COMPANY i CLIMENT, Ximo; TOLÓ i
LÓPEZ, Elena: "La continuació del taller de Bernat
Martorell: Miquel Nadal", a L'Art Gòtica a Catalunya (dir. A. Pladevall), vol II, Gran Enciclopèdia
Catalana, Barcelona, 2005, p. 246-250, p. 248.

L'única obra contractada per Miquel Nadal que es conserva complerta és el retaule dels Sants Cosme i Damià de la
catedral de Barcelona (v. 1453-55). Conté escenes de la
vida dels sants titulars, més alguna escena cristològica i
mariana. Consta de tres carrers amb les dues taules cadascun, més una predel·la flanquejada per dues portes. En la
primera taula hi ha pintada la curació de Pal·làdia i consta de dos temes simultanis. El de la dreta és el primer cronològicament parlant, amb Pal·làdia estirada al seu llit i
essent curada pels sants metges. En la part esquerra veiem
el moment en el qual sant Damià rep un regal de la dona
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Sant Sebastià. Taula Central del retaule de Sant Sebastià procedent del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Fotografia: POST, Chandler Rafton: A History
of Spanish Painting. The Catalan School in The Late Middle Ages, vol. VII,
I-II, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1938, p. 172-195, fig. 46.
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guarida i el seu germà sant Cosme l'observa amb certa
recança. Observem aquí un fons arquitectònic dens i
compacte -característic de l'estil del mestre- i el llit
com a eix horitzontal vertebrador de l'escena. Aquesta
taula és força arcaitzant per la representació simultània
de dos temes.
L'escena inferior d'aquest carrer ens presenta els sants
davant el cònsol Lisies. És una escena simètrica, amb
dues meitats clares protagonitzades pels sants -l'esque rra- i pel cònsol -la dreta-. La resta de figures represen tades no estan individualitzades i suposen una massa
compacta -un altre element característic de la forma de
treballar de Nadal-. També observem aquí un fons arquitectònic dens com a base per a l'acció dels personatges.
Al carrer central, en la taula cimera no hi ha, com és
habitual, la Crucifixió sinó una escena de la Mare de
Déu amb el Nen i àngels, en una composició simètrica
amb una perspectiva un pèl forçada, marcada per la
representació de les rajoles del terra. És com si la pers pectiva s'hagués realitzat separadament en cada meitat
de la taula; com també succeeix en la taula central del
retaule, on hi ha representats els sants titulars, Cosme i
Damià. L'espai està ocupat gairebé totalment pels dos
personatges; aquests van abillats amb túniques fins als
peus amb uns plegats força naturalistes, porten nimbes
circulars daurats i uns pots d'ungüents a les mans que els
identifiquen com a sants metges. El fons de l'escena està
dividit horitzontalment en dues meitats: en la inferior
s'hi representen rajoles en perspectiva i la superior està
marcada per un estofat daurat.

Al carrer lateral dret trobem l'escena de la flagel·lació
dels sants. Al cantó esquerre hi ha l'acció principal, la
flagel·lació de sant Cosme i sant Damià, i al dret hi
veiem una massa compacta de figures que ho estan
presenciant.
La taula inferior conté el martiri del foc; sobre un fons
arquitectònic compacte l'escena és clarament organitzada
en dues meitats: la de l'esquerra plena de personatges sense
individualitzar que observen el martiri i la de la dreta on
tenen el protagonisme els sants en un espai més oxigenat.
La predel·la és flanquejada per les dues taules de les portes del retaule, amb les representacions de sant Sebastià
i sant Iscle. En el compartiment esquerra hi trobem la
representació de la degollació dels sants metges sobre
els cossos dels seus tres germans, en una escena plena de
personatges que ocupen gairebé tot l'espai. En el com partiment central hi ha l'escena del Crist de la Pietat, en
una composició gairebé simètrica amb la figura de Crist
sostinguda per àngels. I finalment trobem el moment del
miracle pòstum dels sants: la substitució de la cama de
l'etíop per la del cavaller romà.
L'altra obra documentada on participa el mestre és el
retaule de les Santes Clara i Caterina, també a la catedral
de Barcelona (v. 1454-58). Segons Post -i de moment no
hi ha ningú que hagi plantejat cap altra hipòtesi-, Nadal
hauria realitzat la taula central, la predel·la i les portes
del retaule. La resta -Crucifixió, representació dels sants
i escenes de la vida de les santes- seria obra de Pere Garcia de Benavarri.
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En la taula central hi observem les efígies de les santes
titulars del retaule, en una composició similar a la del
retaule dels sants metges.
En la predel·la hi ha l'oració a l'Hort -amb un nombre elevat
de personatges sobre el fons de l'hort-, el plany sobre Crist
mort -amb una composició on el cos de Crist marca l'eix
horitzontal i el vertical és marcat per figures de sants, santes
i Maria situades a diferents nivells- i el Noli me tangere -amb
un fons de paisatge i la focalització en la part dreta amb les
figures de Crist i Maria Magdalena.
Altres pintures que s'han atribuït a Miquel Nadal són fona mentalment el fresc del monument funerari de Francesc
Desplà del claustre de la catedral de Barcelona (v. 1457);
dues taules i una predel·la d'una retaule d'una capella del
monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona) -al qual hem
dedicat la part inicial d'aquest article- , i la taula d'un retaule
provinent de l'Astor (Pujalt), on hi ha representat sant Agustí
en el seu estudi (1466-1500), actualment al Museu Episcopal
de Vic (MEV, núm. inv. 625)-6 .
En el fresc de l'arcosoli de la capella funerària de Francesc
Desplà s'hi representa el Crist de la Pietat envoltat d'àngels
portadors dels instruments de la Passió. L'obra està força malmesa i és difícil definir-ne un estil i una autoria clars. Post
argumenta que el retaule dels Sants Metges fou encarregat a
Nadal pels marmessors de Francesc Desplà i, tenint en compte aquest contracte anterior, també li podrien haver encarregat
aquesta obra. En canvi, Gudiol i Alcolea només relacionen les
pintures amb el cercle de Bernat Martorell i les situen en el
segon terç del segle XV 7. Post va més enllà i afirma que el
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monument funerari fou construït pels volts del 1457 i les pintures es devien fer simultàniament. Si fem cas de la data
donada per Post estaríem afirmant que Nadal executà l'obra el
mateix any de la seva mort, a més ell es dedicà fonamentalment a la pintura sobre taula sense que se li conegui cap producció pictòrica d'aquestes característiques. Aquests ele ments, sumats a la manca de documentació contrastada, fan
difícil mantenir -almenys sense reserves- aquesta atribució.
Pel que fa a la taula de sant Agustí, Post la situa en algun
moment anterior al 1450 ; en canvi Alcolea creu que és una
taula pintada entre el 1466 i el 1500 . Si fem cas de Post, la
taula podria ser una obra de joventut de Nadal, si fem cas a
Alcolea caldria descartar la possibilitat que l'autor de la pintura fos Miquel Nadal. Sigui com sigui, en el que sí s'està d'acord és en el fet que la pintura prové de l'Astor (Pujalt), a l'Anoia, per tant fora de l'àmbit habitual de treball del mestre.
L'estil també és una mica allunyat de la manera de fer de
Miquel Nadal; aquí es manifesta més rígid, amb menys qualitat tècnica i pictòrica i molt més detallista.
Podem concloure, en definitiva, que Miquel Nadal és un pintor inserit clarament en l'òrbita del barceloní Bernat Martorell,
el qual comença a prendre importància quan a la mort de Martorell es posa al capdavant del seu important obrador. Segueix
les directrius marcades pel mestre, però ja més clarament
decantades cap al món flamenc. Ens apareix relacionat amb
altres pintors com Francesc Bergés, Bernat Martorell II o Pere
Garcia de Benavarri. Aquest fet, sumat a les poques obres
segures conservades, dificulta la definició clara d'aquest mestre d'origen valencià que la documentació coneguda situa
sempre en terres barcelonines, excepte dos anys a Tortosa.
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LA RESTAURACIÓ DE LA
MARE DE DÉU DELS DOLORS
JOAN ROSÀS I REYES JIMÉNEZ
Apunts històrics

E

l dia 1 de maig de 1627, el Consell de Badalona encarregà les imatges pels misteris de la processó del
Dijous Sant. Aquests misteris ja eren acabats la Setmana
Santa del 1628, quan el bisbe de Barcelona nomenà un comissionat per anar a "venehir los misteris de la Passió per la processó de Badalona" i concedí "40 dies de perdó rezant un
pare" davant de les seves imatges. De tot plegat, se'n conservava nombrosa documentació que va ser localitzada per l'historiador de Badalona Josep M. Cuyàs. Abans, però, que la
pogués estudiar a fons, la persecució del 1936 contra l'Església va destruir l'arxiu parroquial de Santa Maria de Badalona
i, en part, l'arxiu episcopal de Barcelona, on es conservaven
els documents.
No podem saber ara, doncs, amb certesa, quines foren les
imatges dels orígens de la processó, ni qui en fou l'autor.
Podem sospitar que les escultures foren encarregades a Josep
Sayós, perquè feia molt poc que ell mateix havia acabat el
retaule major de Santa Maria. No en tenim, però, cap certesa
documental. Dificulta, encara, aquesta atribució el fet que
Sayós és un fuster barceloní de gran prestigi i autor dels
millors retaules barrocs del moment, però no és, pròpiament,
un escultor d'imatges, que era el que calia per als misteris de
la processó. Amb tot, no el podem descartar com a autor dels
primitius misteris de la processó de Badalona si tenim en

Imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Museu de Badalona.
Arxiu d’Imatges. Fotògraf: Albert Cartagena
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compte la tasca com a escultors i com a tallistes de molts fusters del moment.
Dues notícies secundàries, aportades també per Josep M.
Cuyàs, esdevenen d'un interès excepcional en aquest
tema. Es tracta d'una nota, sobre les despeses de la cera
emprada per acompanyar la Mare de Déu dels Dolors a la
processó i de l'acta de la visita pastoral efectuada a Badalona,
el 1634: es diu que dos homes capten per les cases "per
la despesa de la il·luminació de la processó del Dijous
Sant, en què porten la imatge de la Soledat de Nostra
Senyora". Constatem, doncs, que entre els misteris de la
primitiva processó del 1628, sens dubte, hi ha el de la
Mare de Déu - fins ara l'únic documentat - i que es trac ta de "la Soletat", és a dir, la Mare de Déu Dolorosa tota
sola, sense el Crist mort a la falda ni altres figures
secundàries. La iconografia respon, exactament, a l'ac tual imatge de la Mare de Déu dels Dolors.
Aquesta imatge fou instal·lada permanentment a l'altar del
sant Crist i la devoció vers ella creixé de tal manera que, el
1677, l'altar del crucificat consta, en la visita pastoral, com
a "l'altar nou de la beata Maria de la Soletat".
Fou a causa de la devoció badalonina cap a aquesta imatge que, el 1723, es va fundar la Venerable Congregació de
la Mare de Déu dels Dolors, que la va prendre per titular.
Des d'aquell moment, augmenten les referències docu mentals que esmenten la imatge que sortia en processó el
Diumenge de Rams (processó dels Dolors), el Dijous Sant
(processó dels misteris) i el Diumenge de Pasqua (processó de l'encontre)
82

Totes aquestes informacions, unides a l'anàlisi física de
l'escultura, ens porten a afirmar que estem davant la mateixa imatge encarregada el 1627. Es tracta d'una de les imatges processionals de la Dolorosa més antigues que es conserven. Com totes les antigues "doloroses" catalanes anava
asseguda al peu de la creu - encara s'observa, a l'esquena,
l'encaix del cargol i la marca de la volandera que unien el
tors amb la creu - i representava el moment en què prenen
el cos del seu fill mort per dur-lo a la sepultura i Maria
queda sola. Això explica l'esglai i la mirada perduda de la
Mare de Déu dels Dolors de Badalona, i el seu gest d'allargar els braços endavant, vers el fill que li prenen. Són uns
trets que costen d'entendre ara, que fa gairebé un segle que
la imatge, seguint les modes processionals arribades del
sud, es presenta dreta i ha perdut el seu sentit original.

Estat de conservació
L'ús i el pas dels segles han provocat alteracions en la imatge. Potser, la més important és una esquerda que recorre
l'escultura verticalment i que afecta de forma especial l'esquena, el coll en el seu punt feble de l'ancoratge de la corona i, fins i tot, - sortosament, en menor grau - el front i el
nas. (Fotografies 1-2-3)
Es tracta d'una esquerda molt antiga que, segurament, ja s'evidencià en el S. XVII - potser en assecar-se la fusta de l'escultura - i, feliçment, atenuada per la tècnica de l'escultor
que buidà l'interior del cap i el tancà pel darrere amb una
peça d'una fusta diferent. En alterar la part central del ros tre, aquesta esquerda requerí una reparació que es va fer
reomplint-la amb pastes i tornant a policromar la imatge.

01

03
02

Detalls de la imatge durant el procés de restauració. Fotografia: Reyes Jiménez
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La nova policromia, de considerable qualitat i realitzada
encara amb tècnica barroca, aconseguí ocultar la reparació,
però devia requerir un raspat de la policromia original del
qual va resultar molt afectada.

tigi més significatiu, a primera vista, és l'atac del corc que
afecta una bona part de la superfície del suport, amb una particular incidència en els membres inferiors. La indispensable
restauració posterior es féu pensant en el culte, més que no
pas en una recuperació historicoartística.

El segle XX
La reconstrucció de la història recent de la imatge ha estat
possible gràcies als testimonis orals de badalonins/es que visqueren durant la primera meitat del passat segle i que han
estat recollits pels membres de La Congregació dels Dolors.
Així saben que, per salvar-la de les destruccions del 1936, fou
tallada per la cintura. El bust, disfressat, es dugué a Can
Barriga, on continuà sent venerat, mentre que la part inferior
fou amagada en unes condicions d'emmagatzematge que
podem suposar que eren lluny de complir uns mínims requisits mediambientals de conservació. Les conseqüències, tant
per al suport com per a la policromia, foren nefastes. El ves-

La nostra intervenció en aquesta imatge es plantejà com una
investigació, un estudi i una discussió metodològica. Calia
discutir el procés per arribar a un coneixement més ampli de
la peça i per poder fer una intervenció que tingués en compte
l'aspecte artístic, però, també, l'històric i el religiós.
Així com en pintura és habitual trobar repintades puntuals, en
escultura, les figures pateixen, molt sovint, repintades generals i aquest n'era un exemple. Les alteracions i danys no eren
visibles, però, hi eren i estaven sota la capa superficial com a
resultat de les últimes restauracions o repintades generalitzades, efectuades a la imatge.
Al llarg dels anys, les successives capes i intervencions, anaren desvirtuant l'escultura i li feren perdre la modulació
(Fotografia 4), els elements decoratius, la qualitat i la seva
policromia original. Així, doncs, la Mare de Déu dels Dolors
arriba a finals del S. XX alterada, tant superficialment com
estructuralment.

Tècnica d’execució
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Tècnicament, respon a una execució d'imatgeria típicament
barroca. Està tallada en fusta de pi i només parcialment policromada. La imatge fou concebuda per anar vestida i rica ment abillada amb elements d'orfebreria. La seva estructura

queda oculta i només són visibles la cara i les mans, amb les
carnacions policromades a l'oli i treballades a poliment.
La resta de la imatge és una estructura articulada formada per
peces toscament desbastades a cops d'aixol i gúbia i encaixades per peces metàl·liques i de fusta. El resultat és una aproximació naturalista que es reforça amb elements afegits com
uns ulls i unes llàgrimes de vidre i, potser, d'altres avui perduts com ungles o pestanyes.

05

Primer examen
Quan la imatge arribà a les nostres mans, visualment, s'apreciava una capa superficial uniforme de baixa qualitat, espessa i força mat. Malgrat la uniformitat, i coneixent, a partir de
la informació oral, que al llarg del S. XX havia sofert dife rents intervencions estructurals, se'ns féu evident que aquesta
capa de policromia visible no era l'original.
Entre la documentació disponible - abans d'iniciar la inter venció - foren de gran valor els estudis radiogràfics fets per
Jordi Gumí i Ramon Lluís Monllaó. Les plaques radiogràfiques de les mans i les diverses vistes del cap, posaren de
manifest esquerdes en el suport produïdes pel moviment
natural de la fusta i diferències d'intensitat, a la imatge
radiogràfica, que responien a antigues reparacions o/i dife rents policromies.
La resta del suport no visible estava rudimentàriament cobert
d'una capa blava que amagava, a sota, elements estructurals afegits en diferents moments i al llarg de la història de la
imatge - tant de fusta massissa com de fullola.
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Procés d’intervenció (fotos 5,6,7)
Les primeres proves de neteja fetes a la part posterior de la
cara i a les mans, posaren de manifest diferents intervencions,
així com importants alteracions als dits, fàcilment identificables a les radiografies. Quan s'eliminà la capa més superficial,
es recuperà una altra policromia que, treballada en sec i sense
dissolvents, no perd el poliment. A la mà esquerra, amb la
neteja i eliminació de la primera capa, es recuperà una poli-
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cromia uniforme, compacta i amb poliment. Tècnicament,
semblava de qualitat i ben modulada. L'estat de conservació
d'aquesta policromia que anava apareixent era força bo, tot i
que comptava amb les intervencions corresponents a les alteracions visibles en raigs X (trencades i fissures reparades amb
guix). Amb una llum ultraviolada es determinà la presència
de goma-laca en múltiples reintegracions que eren molt insolubles, però que estaven poc alterades cromàticament. Per
tant, es decidí conservar-les. (Fotografia 8)

A la mà dreta, les proves de neteja mostraren la mateixa capa
i unes condicions de conservació, semblants a les de la mà
esquerra. Donada la qualitat pictòrica d'aquesta capa es decidí recuperar-la íntegrament, malgrat les llacunes que anaren
apareixent i que foren reintegrades posteriorment.

tes per les mantellines. En aquests sectors es recuperà la
policromia més antiga que estava molt desgastada i malmesa,
i no era l'adequada per ser exposada a la contemplació, però
que ens documenta el procés històric i les tècniques artístiques de la imatge.

Del rostre, es recuperà una policromia de semblants característiques que la de mans. L'estat de conservació no era, però,
tan uniforme (també per raigs X s'hi veieren esquerdes i alteracions) També aquí, es localitzaren zones amb intervencions
anteriors: retocs, sobre guix, dissimulant les diferències de
nivell provocat pel moviment de les esquerdes.

L'estat de conservació de la peça empitjorava a mida que anàvem baixant, és a dir, les alteracions superficials i de suport
més greus, corresponen a les extremitats inferiors estaven
molt mutilades i patien un atac de xilòfags generalitzat.

Tot i que els diferents sondeigs fets al llarg de la superfície
mostraven encara una altra capa subjacent que era més antiga, uniforme i clara, en tractar-se d'una imatge dedicada al
culte, finalment, decidírem eliminar només la capa més
superficial i les intervencions de reintegracions i guix més
tosques, a fi d'evitar que la Mare de Déu dels Dolors perdés
la seva fisonomia per la qual és coneguda i venerada, en la
nostra història recent. Buscàrem, doncs, un equilibri entre les
possibilitats plàstiques de l'escultura i el record dels fidels.

Com s'ha descrit anteriorment, l'estructura no visible es trobava totalment coberta amb una capa de "blauet" i molts elements no eren originals. Per les radiografies i l'examen visual
vàrem poder confeccionar el mapping de danys. I, els més
significatius eren les esquerdes amb pèrdua de matèria i desplaçades que travessaven, longitudinalment, el tors i les
cames. L'alteració més acusada es trobava a l'esquena, on s'ubicaven els ancoratges de la corona i probablement, a causa

És important subratllar que la capa de color recuperada, tot i
no ser l'original, s'aproxima tècnicament i estèticament, per
textura i brillantor, a la tradicional policromia "a pulimento"
de la imatgeria barroca.
El tractament de les zones no visibles fou més intervencionista, perquè es féu amb caràcter documental i s'alliberaren
d'intervencions posteriors només aquelles zones parcials de
carnacions del coll i del bust que queden, habitualment, ocul-
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de l'efecte mecànic i la vibració, que produïa el repetitiu
moviment del pas durant el desplaçament a les processons.
La capa blava era força soluble en aigua i corresponia, clarament, a l'última intervenció feta, ja que cobria moltes
zones de reintegracions, sobre carnacions i reparacions
modernes. A sota d'aquesta capa, n'apareixia una altra, més
compacta i oliosa. Un cop eliminada aquesta capa superficial
i totes les matèries alienes que omplien els buits produïts
per les esquerdes i l'atac del corc, es va recuperar una capa
subjacent de color blau turquesa. (Fotografia 9)
Les cames presentaven una capa pictòrica negra mat, simulant mitges, que es trobava molt deteriorada, amb moltes pèrdues i aixecaments. A les sabates, per l'acció d'un vernís, el
negre esdevenia brillant. No era la policromia original.
Es van eliminar les peces afegides que no tenien una funció
estructural. La resta d'elements nous es van tenyir per tal de
donar uniformitat al conjunt i, a la vegada, es feia una diferenciació amb la fusta original vista.
Per alliberar d'esforços perillosos l'estructura barroca, es
construí un perfil metàl·lic folrat de tela que resseguia tota
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la part posterior de l'escultura i que permetia l'ancoratge de
la corona i la subjecció del gran mantell, sense que el pes i
les vibracions, durant les processons, es transmetessin a
l'escultura. Aquest treball s'efectuà a la manyeria dels germans Ortega, als quals cal agrair la seva col·laboració.
Aquesta feina ha estat una iniciativa de La Congregació dels
Dolors i també hem d'agrair la desinteressada col·laboració
del Sr. Joan Antoja per la seva cura en els treballs de renovació del sistema d'ancoratges dels elements d'orfebreria.
Amb aquests treballs s'ha alliberat la imatge de la Mare de
Déu dels Dolors, de Badalona, d'elements afegits que alteraven l'aspecte i provocaven esforços inadequats a l'escultura.
També s'ha sanejat el suport escultòric i s'ha recuperat una
policromia antiga que retorna a la peça el seu primitiu
aspecte barroc.
El patrimoni cultural badaloní s'ha enriquit, doncs, amb
les millores en la conservació i la presentació d'una de les
peces barroques més destacades que conserva la ciutat. La
Mare de Déu dels Dolors es torna a mostrar, amb la seva
policromia recuperada, com una peça notable de la imatgeria catalana.

LA SENYERA DE GENT NOVA
DE BADALONA
ANTONI BARGALLÓ

Q

uan hom contempla aquesta senyera, tot
seguit, s'adona que té al davant una obra important. Sorprenen
dues peculiaritats:
1. L'asta i el gallardet, com a detalls individuals.
2. L'equilibrada decoració simbolista.

La Senyera de l'Orfeó Català projectada per Antoni Ma
Gallissà, l'any 1896, va ser el model de totes les que, a partir
d'aquesta data, es confeccionarien. La de "Gent Nova" és d'aquesta fornada.

Cop d’ull
El projectista d'aquesta excepcional obra modernista i única en
el seu gènere, és l'arquitecte badaloní Joan Amigó i Barriga.

Identitat
Des dels antics gremis fins als més recents clubs esportius,
qualsevol associació humana escull un distintiu que la representi i l'identifiqui. S'imposa una insígnia. Quasi sempre és
una bandera o, a vegades, un penó i podem establir preferències en quant al tipus adoptat per cada grup: militars i esportistes prefereixen la bandera, mentre que les corals masculines
(Cors de Clavé) i les associacions religioses, trien el penó.
El moviment coral de veus mixtes, instituït pel Mestre Lluís
Millet, i denominat orfeó, sorgeix com una nova manera d'entendre el món musical durant el Modernisme. Una de les
característiques d'aquest moviment fou l'expansió de masses
corals arreu de Catalunya. Els orfeons adopten un nou tipus
d'estendard que té una singularitat: el patíbul està exageradament desplaçat vers la dreta de l'estípit. Aquesta modalitat
d'estendard i emblema d'un orfeó, s'anomena senyera.

Comencem la ullada pel suport: l'asta. Hom ja veu que el puntal d'aquesta senyera no és un pal acabat amb una rematada
amb més o menys simbolisme, ans el contrari, és una obra
important d'argenteria. L'asta de la senyera té l'estípit de fusta
de faig i quan arriba a la confluència amb el patíbul, la fusta
deixa el protagonisme al sumptuós metall, l'argent (argentat).
L'acabament de l'estípit és d'alabarda. El patíbul representa
una corda i el tornapunta també, però, en aquest cas, amb tres
nusos, a més del que l'aferma a l'estípit. Això és una referència clara a la indústria cordera present a la ciutat, juntament
amb l'activitat pescadora i marinera.
L'altre detall que capta la mirada és el gallardet que té dues
característiques notòries: la dimensió i la forma. El gallardet
forma un cos amb la senyera i no està adossat, sinó que és la
continuació de la "bandera catalana"; i també el drap és una
continuació de l'asta.
La composició ornamental d'aquesta peça és totalment equilibrada en mides, àrees i colors. La franja verda que omple la
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part esquerra va de dalt a baix. L'anvers i el revers tenen la
mateixa distribució. L'anvers, a part de la distribució de figures, gaudeix de les mateixes qualitats de la composició. Hom
pot observar quatre àrees definides: la bandera catalana i llur
gallardet; l'àrea central amb l'escut de Gent Nova; el serrell
amb que s'acaba la peça; i l'excel·lent equilibri que reflecteixen els motius aplicats. Hom pot veure que la seva disposició
porta la mirada a investigar allò que hi ha en el cercle central,
i que, aparentment, sembla descentrat. El revers eximeix a
l'observador/a de dirigir la mirada a un punt determinat, perquè és totalment neutre.

L'anàlisi
La senyera desplegada té la forma d'un polígon irregular d'insospitada envergadura: 154 cm. d'alçada per 200 cm. d'am plada màxima. És una senyera impressionant.
No hi ha dubte que la peça es va projectar respectant el cànon
auri. La constatació és visible en el quadre construït amb les
mides corresponents de les diverses parts de la senyera. Les
mides longitudinals i les àrees estan proporcionades seguint
l'esmentada regla. Les transgressions, en augment i en detriment, són imperceptibles.
Com posiciona el projectista els espais? La franja verda és el
nexe d'unió entre tres estadis, per tant, les seves interrupcions
sempre la situen dintre del camp i mai en els seus límits. Al
mateix temps, baixa per l'esquerra de la senyera, al costat del
suport i quan queda interrompuda en el camp conforma el lligall, o sigui, la frontissa entre la senyera i l'asta. Aquesta discontinuïtat, amb aquest senzill toc compositor, esdevé conti90

nuïtat ininterrompuda de dalt a baix. Els tres estadis són: la
bandera catalana, l'àrea central i el serrell.
El cercle emblemàtic de Gent Nova - el segon estadi - està
situat en el centre de la senyera, però, aparentment, descentrat. Perquè? Doncs, perquè és una distorsió visual que provoca la superfície ocupada per la franja verda. A aquesta distorsió ajuda la posició de la bandera catalana en l'estadi
superior. Això té dues conseqüències: la primera, obliga a
portar la mirada directament cap a Gent Nova (cal afegir-hi
el reforç dels tres quadrats a l'esmentada posició); i la segona, que després, hom elevarà els ulls a la bandera catalana,
pujarà al primer estadi i no baixarà la mirada vers el serrell,
que és el tercer estadi.
En el cercle central sobresurten quatre semicercles que conformen una creu grega i llurs braços envolten tres figures:
l'escut de Gent Nova, la bandera catalana i la franja verda. Els
quatre braços de la creu estan formats per un cordó que s'entrellaça en el cercle i en surt en semicercles iguals. No és un
recurs geomètric, sinó al contrari, la geometria s'ha posat al
servei de la idea.
El tercer estadi té poca cosa per analitzar: l'autor disminueix
en dues terceres parts la mida de la franja groga, respecte a
la vermella.
La cura amb què es van escollir els materials i les tècniques
de realització, és important i en cap cas és una causalitat.
La tècnica decorativa utilitzada és la del brodat per aplicació.
Aquesta tècnica es basa en aplicar teixits - que prèviament

s'han retallat amb la figura que es vol representar - sobre un
suport tèxtil de base. El teixit que s'aplica es cus, sobre la
base. La costura pot formar part de la decoració si s'utilitzen
els punts adequats, però, quant l'obra és de mides grans (cas
concret de la senyera) es fa amb punts reforçats; són punts
que s'amaguen amb tapapunts, cordons, cordonets, etc.
Aquesta tècnica s'empra sempre quan el brodat d'aplicació
forma relleus (enconxats) i els relleus es produeixen per l'embotit, entre totes dues teles, de fibres, de fils, de teixits...
L'element decoratiu principal en tota la peça és la corda. La
corda està representada per tota una gamma de derivats: cordons, cordonets, trenats, doblats, bicolors, torçals, etc. Els
materials que s'empren són: fils d'or, entorxats d'or i argent,
fils de seda i cotó, o possiblement de lli. Els serrells i les borles són totes de seda groga i vermella.

Temes decoratius dels materials
· La tija forma uns quadrats en posició romboïdal. Les fulles
i les llavors són els jalons dels quadrats. Estilització modernista i centreeuropea del papir. Teixit de seda i cotó. Damasquí. Color groc.
· Clavells i roses embolcallades amb puntes. Estil rococó.
Teixit de seda i cotó. Damasquí. Color vermell.
· Altres materials emprats: pedreria (rubís i òpal) i lluentons
d'or de dues mides en forma de petites cassoletes.
· Teixits complementaris: brocats d'or i argent. Vellut
llis de seda.
Senyera de Gent Nova. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges.
Fons i fotògraf: Jaume Sacassas

En els complements és on radica el simbolisme de la
senyera.
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El simbolisme en la senyera de Gent Nova
Tota senyera per si sola és un símbol. En ella tot està pensat
per reforçar aquest efecte simbòlic de fàcil lectura. La senyera de Gent Nova, n'és el paradigma.
De base compositora senzilla, el conjunt no trenca el format
heràldic de la bandera catalana: barres vermelles (quatre),
sobre camp d'or. Dret i revés. Tota l'obra està suportada,
sobre un teixit de color or vell. De dalt a baix, en la seva
part esquerra, hi tenim una franja verda que uneix totes les
parts de la senyera. Sobre aquesta base es disposen la resta
de símbols, dades, dates, figures i motius, amb variats materials i complements.
Deixant a un costat la bandera catalana, hi figuren tres símbols més en forma d'escut: en l'anvers, la Creu de Sant Jordi,
l'estrella esperantista o independentista (fons de l'escut de
Gent Nova) i l'escut de Badalona; en el revers, el primer i el
darrer dels escuts.
Les fulles de roure penol (quercus robur) és la figura més
repetida a la peça. La tradició grega es fa palesa per l'estilització de la fulla d'acant, protagonista en alguns motius. La
influència germànica queda reflectida en la fulla de roure
(creus llatines daurades a l'interior de l'escut de Sant Jordi i
gregues, de color gris, a l'interior de l'escut de Gent Nova)
Són temps de l'assentament de l'esperit wagnerià a Catalunya
i una no menys important redescoberta de l'imaginari clàssic.
Tenim dues dades i una data: cadascuna de les dades té un
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diferent tipus de lletra; una dada és el nom de l'entitat i l'altra
és el nom de la ciutat. Ambdues figuren a l'anvers. Al revers,
s'hi troba la data de la seva confecció i estrena de la senyera:
any MCMI. Els números romans són en el mateix estil de lletra que el nom de l'entitat.
El guió de la senyera és apassionant: la terra està repre sentada pel serrell i el teixit groc, la gent té llur símbol en
l'escut de Gent Nova, l'ideal i la pàtria, és clar, la bandera
catalana. Tot està escrit amb lletres d'or i argent, sobre
pàgines de fina seda. Són tres pàgines bellíssimes. Tres
estadis perfectament estratificats.
La Terra, serrells de camps daurats regats per rius de sang. Els
rius, ditades de sang reial, barres vermelles que sobrepassen
el camp d'or, per contactar amb les fulles de roure de la franja superior que dóna pas a la pàgina següent. Aquest serrell
(la terra) té milers de fils que es mouen amb independència,
tot seguint el ritme marcat pel moviment de la senyera. Tal
com fan els vegetals i altres pobladors de camps i muntanyes,
que es mouen amb llibertat individual dintre d'un ordre respectuós amb el planeta. Aquest moviment provoca diferents
reflexos als fils, afectant-los en llur forma i matis.
Sobre la terra, hi tenim la gent. Badalona i la seva Gent Nova,
una estrella de cinc puntes. Signe d'independència, de cultura, moviment esperantista? Tot plegat és una clara afirmació
cultural. Aquesta figura està brodada, sobre una plana plena
de papir d'estilització modernista germànica (teixit groc)
Les llavors, amb diferents estilitzacions, són presents en tota
la peça. Gent Nova hauria de ser fidel a la cançó: Som la lla-

vor, som el gra, som la collita que vindrà. El projectista ho
plasmà abundosament.
A l'esquerra de l'escut de Gent Nova, sobre camp verd ple de
llavors, quatre argentades fulles de roure formen una creu de
Sant Andreu que és el símbol evident de l'esperança en la
terra i en la gent. Al damunt, l'arquitecte hi posa l'ideal, la
pàtria, la fe? La bandera catalana.
La bandera catalana comença rectangular per acabar en un
triangle recte. És una vela o un gallardet de vaixell? Possi blement sigui les dues coses. També l'ala protectora d'una au
gegantina o la sageta que assenyala el camí? Tal com es presenta, dóna la sensació d'un gallardet, però desplegat en tota
la seva extensió, més aviat sembla una vela. Arrenca de la
franja verda i es dirigeix, desplegada amb força i continuïtat,
vers la dreta. La lectura d'aquesta original bandera, sobretot
del seu apèndix triangular, és un referent a la lletra del Cant
de la Senyera de Joan Maragall.

A l'esquerra, hi ha l'escut de Sant Jordi. Aquest té tres tipus de
creu: la grega, la llatina i la de sant Andreu. La grega és de
color vermell i pals rectes, sobreposada a una creu blanca
composada per omegues enllaçades. La base de l'escut és el
vellut verd sense relleu, contornejat de cordonet. A sobre d'aquest vellut, s'hi apliquen, amb relleu, les creus i les fulles de
roure, a més dels cordons (corda) i uns reblons situats al final
dels pals de les creus gregues. Tot està contornejat amb cordó.
El revers de la senyera té la mateixa composició que l'anvers,
exceptuant la personalització de l'ensenya.
El símbol del lligam entre el món clàssic, l'Edat Mitjana i el
Modernisme, queda reflectit en aquest escut: el clàssic, les
creus gregues; l'Edat Mitjana, les creus llatines amb l'acant; i
les fulles de roure, el Modernisme.

Es pot fer voleiar en l'aire una senyera sense un apèndix que es
desplegui, com el gallardet? Senzillament, no. La contemplació
de la senyera amb el gallardet desplegat és una visió majestuosa.

Els tres estadis en què està dividida la senyera, estan units per
una franja de color verd. És una franja de vellut retallat en
formes de fulles de roure i de violetes naixents, de flors de
ginesta o de pesoler silvestre. I, tot està lligat per rectes referencials i omegues, juntament amb llavors (cercles), agrupades de tres en tres.

Volaràs com au galana... Heus aquí el símbol de la immensa
ala. La composició de la peça ens obliga a aixecar els ulls per
admirar la seva sobirania. Els ulls al cel! Continua: el camí
assenyalaràs... És evident que el triangle desplegat indica
l'est, l'orient. El teixit de les barres vermelles està cosit, sobre
del teixit groc del camp d'or. Les costures estan dissimulades
amb un tapapunt de fils d'or que emmarca les barres i les
barres no tenen relleu.

Aquesta franja té dues zones que conformen tres estadis: la
terra, l'horitzó i el cel. La terra amb els seus arbres (fulles de
roure), els seus fruits o llavors (tres rodones) i les flors (ginesta i pèsol silvestre). Tot està, sobre un fons d'aigua, el mar
blau, i el firmament és daurat. Les flors i els arbres sorgeixen
de la terra, que és l'inici de la vida, l'alfa. L'omega, el fi, ho
lliga tot, el cel i la terra. L'horitzó i el cel passen per sobre
el fi. El cel, fons d'or vell, està limitat per un doble cordó.
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Les fulles, les flors, les omegues i les línies de l'horitzó, són
de vellut verd. El brodat d'aquesta franja no té més relleu
que el dels teixits aplicats. El fons, figurant el mar, és teixit
otomà flamejat amb color blau gris. El cel, és de tela ado massada i moarejada de color d'or vell. Un cordonet de
torçal perfila les figures fent la funció de tapapunts. La vista
en horitzontal ajuda la lectura.
En el centre de la senyera, hi ha l'escut de Gent Nova. El
fons és de vellut verd, sense relleu, i a sobre, s'hi aplica el
teixit flamejat de color blau-gris. De la composició interior
del cercle destaco l'estilitzada estrella de cinc puntes. En
les cinc interseccions hi ha unes creus gregues i llurs pals
són fulles d'acant. Les creus estan envoltades per cercles
oberts que connecten amb unes fulles lobulades, també en
forma de creu. Tot el conjunt està rivetejat amb torçal i l'aplicació és plana.
El títol de Gent Nova és una retolació modernista d'arrel
grega. El teixit brocat d'or, aplicat amb relleu, té l'aparença
tàctil d'una corda rugosa i aspra. Per què? Doncs, perquè
eren temps molt complicats i la gent solia procedir del món
dur del treball. Era gent que es feia a cops de feina i cercava en la defensa de la seva maltractada cultura, abandonar
el provincianisme arrelat en una gran part de la societat de
l'època. Fixeu-vos que les lletres trenquen el cercle, surten
de l'encasellament que les vol oprimir. El rivetejat amb
torçal és únicament funcional.
El marc circular consta de tres elements: un cordó trenat
construït amb fils d'or és el protagonista; un torçal camacoix reforça la part interior i en la part exterior, un tercer
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torçal de tres caps bicolor, remata el marc i dóna definitiu
relleu al cercle.
En aquest cercle, s'hi entortolliga el torçal que dibuixa una
creu grega i vincula la bandera catalana, la gent i la terra.
Aquesta vinculació és diferent en cada estadi: amb la terra
(franja verda), és per la superposició d'un quadrat que aferma i cobreix el pal esquerre de la creu; amb la bandera catalana està duplicat i la creu trepitja la bandera, i, de la seva
part dreta, en surt un tapapunts cap a baix que té tres creuetes. Una aferma, com un rebló, el tapapunts a la bandera
catalana i té una creueta d'acant amb un rubí al mig. La
segona creueta grega amb un topazi al centre, rebla la creu
grega de Gent Nova i el tapapunts és dirigeix vers la part
inferior del drap. La tercera creuta, amb un topazi, la fixa,
sobre el teixit d'or vell.
Augmenta la sensació de relleu de la creu grega el perfilat exterior, amb un torçal gruixut i el reafirma un torçal
bicolor més prim i fosc. Un tercer, reforça la part interior
de la figura.
El quadre que hi ha al costat de l'escut de Gent Nova no
està tancat en el seu cantó esquerre i forma la frontissa
amb l'asta. Quatre fulles de roure de teixit argentat formen
una creu de sant Andreu. Són llavors brodades amb fil d'or
que formen espirals (caragols) i el brodat de les fulles està
fet amb relleu.
Les agrupacions de les diverses figures, en número de tres,
té un sentit. En tota la peça és el número més repetit. Signifiquen: la fe, l'amor i la pàtria.

fet amb fils blaus de tons esglaonats. L'escala de tons representa un mar a l'hora de la sortida del sol. El brodat no més
té el relleu del fil.
El volum augmenta amb les fulles de roure, situades a cada
vèrtex i en posició de creu de sant Andreu. En el centre de
les fulles hi ha tres llavors amb espiral de fil d'or i lluentó.
Les llavors es repeteixen en les interseccions interiors i laterals exteriors de les fulles.
Dos peixos, a cada cantó, conformen una columna salomònica; l'un damunt de l'altre, lleugerament inclinats vers l'interior de l'escut, amb més volum que les fulles de roure. És
un escut bellíssim!

L'asta
L'escut de Badalona està emmarcat dintre d'un quadrat
semblant al de l'escut de sant Jordi, però l'escut realment és
rodó. Està situat a la part inferior esquerra de l'obra i té una
concepció i una execució especial. En plans superposats,
s'hi descriu un poble. Repeteix el fons de vellut verd,
segueix l'escut de Catalunya; el mar; les fulles de roure,
posades en forma de creu de sant Andreu; els peixos d'estilitzades formes; les llavors, i, per fi, damunt de tot, la inicial de la ciutat: la B de Badalona. La mida de la inicial és
superior a la normal i és la valoració que l'autor fa a la inicial de Badalona com a distintiu de la seva ciutat.
El joc de materials, amb la unió de valors simbòlics, és
extraordinari. La gradació de volums en el brodat segueix
una escala de valors estètics i simbòlics. Les barres i el
camp d'or no tenen relleu. El mar és un brodat amb agulla

L'element principal de l'asta torna a ser la corda. El patíbul
és una corda gruixuda de caps retorçats. Una corda simulada de fils trenats fa de tornapuntes entre l'estípit i el patí bul. Aquesta corda presenta tres varietats de nusos. El primer, una estilització del nus guia mariner, aferma la corda
a l'estípit. L'acabament del cap, s'entortolliga sobre l'altre
cap. Té un acabat suau i sense tensió. El segueixen dos
nusos franciscans o gordians, com si es volgués escenificar
la indissolubilitat entre la senzillesa i l'ideal. El tercer nus
no és pròpiament això, sinó que és un enrotllat del cap,
sobre si mateix i quatre voltes deixen el final de la corda
amb un acabament lànguid i elegant, després de passar per
dintre d'una argolla afermada al patíbul.
Del patíbul baixen cinc escuts en forma de pinça que unei95

xen el drap a l'asta (patíbul) per mitjà d'uns passadors roscats. És una unió íntima, diferent de la del mateix drap a
l'estípit i té forma de frontissa.
L'acabament de l'extrem esquerre del patíbul es fa amb un
escut circular. Dintre té gravat un llorejat escut de Catalunya i està emmarcat en un rombe. Un cercle amb el nom de
l'entitat orla l'escut. L'escut circular és un estri tradicional
dels guerrers ibers.
El segon element de l'asta és l'alabarda. Mirant la singu lar alabarda, és clar, que és més decorativa i simbòlica
que bèl·lica.
La corona és el tercer element. És realment petita si com parem les mides dels altres elements escenificats. La corona té sis cares, tres al davant i tres al darrere, però no té
forma circular, sinó que és ovoide.
Un aprimorat calat modernista s'inicia en el vèrtex supe rior de la llança i s'expandeix a l'interior de la destral i la
mitja lluna.
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El calat interior de la destral representa les cordes d'una lira.
Les cordes estan unides, en el seu centre, per una línia ondulada que són onades del mar. És la transformació d'una arma
en un instrument musical tan emblemàtic com la lira.
A la part oposada de la destral, hi correspondria una punxa,
però és una lluna en quart creixent. La lluna que té transformades les seves puntes en una estilització tricúspide. És la trilogia omnipresent
I, fins aquí, la descripció d'aquesta peça excepcional del
Modernisme català i mundial. Per a mi, és una peça única.
Avui la podem contemplar perfectament restaurada, gràcies al
nostre Museu i a la professionalitat de les senyores Carme
Masdeu i Maria de la Luz Morata, que són unes excel·lents
restauradores.
Badalona té la custodia d'una de les ensenyes més preuades
d'una etapa històrica importantíssima de la nostra pàtria. Cal
felicitar a tots aquells/es que ho han fet possible. Jo he tingut
el gran honor de poder-la contemplar i tocar, abastament.
Moltes gràcies.

JOAN PEDRAGOSA O L'ENCERT
DE SABER ESCOLLIR
1

RAQUEL PELTA

A

l'agost de l'any 2002, el Palau de Revillagigedo de Gijon va acollir una exposició del treball de Joan
Pedragosa com a escultor. En un text publicat amb aquest
motiu en El Periódico de Gijón, Xana Iglesias assegurava que
la seva obra sorprenia per "la interpretació del volum, així
como el maneig dels recursos geomètrics i el domini de les
capacitats expressives de les formes elementals". Efectiva ment, si observem les escultures de Joan Pedragosa continua
sorprenent el domini del volum i de la geometria que l'autor
demostra en cada peça. Aquest domini, però, no és producte
de la casualitat, sinó d'una llarga trajectòria professional com
a dissenyador gràfic, que s'inicia ja a finals de la dècada dels
anys 1940. Es podria dir, per tant, que ens trobem davant
d'una obra escultòrica que està en línia de continuïtat amb el
seu treball de disseny o fins i tot, podríem assegurar sense por
d'equivocar-nos, que es tracta d'una conseqüència lògica d'aquesta darrera activitat.
La conclusió pot semblar estranya si tenim en compte que el
disseny gràfic se situa habitualment en el camp de les dues
dimensions, però no ho és tant si tenim en compte que Pedragosa es va interessar sempre per la geometria i, a més i molt
sovint, va explorar l'espai tridimensional i va intentar interpretar-lo en les marques, els cartells i els llibres que va crear.
Com ell mateix va comentar en una entrevista, també de l'any
2002: "en la meva intuïció sempre hi va haver el volum".

Joan Pedragosa a principis dels anys noranta. Col·lecció Beta Albuixech
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el seu propi estudi i l'any següent obté el premi de la Fira de
Barcelona amb un cartell.

1965. Pla-Narbona, Gervasi Gallardo, Daniel Giralt-Miracle i Joan
Pedragosa

Potser un dels exemples més bons d'aquesta manera d'encaixar la bidimensionalitat amb la tridimensionalitat és el dels
seus mòbils. D'altra banda, no deixa de ser significatiu que
abans de concretar les seves escultures, les treballés en cartró d'alt gramatge.
I és que Joan Pedragosa, a més de ser un bon escultor, va
ser un magnífic dissenyador gràfic, la figura del qual encara
adquireix més rellevància si la situem en l'època que li va
tocar viure.
Nascut a Badalona el 1930, entre el 1947 i el 1950 estudia
dibuix lineal i estètica a Badalona amb Pere Casajoana, a qui
sempre va considerar el seu mestre.
Cap al 1955 va començar a col·laborar com a dibuixant
publicitari o "artista comercial" amb diverses agències de
publicitat de Barcelona. Després es convertirà en el que s'anomenava "tècnic publicitari". Tres anys més tard, estableix
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En aquella època el concepte de disseny gràfic era diferent
del que tenim avui dia i la professió de dissenyador, entesa
com una pràctica diferenciada de l'art o de l'artesania, no
existia. "Artistes comercials", "dibuixants publicitaris" o
"croquistes" eren les denominacions per als que exercien una
feina diversa que abraçava des del cartellisme, la publicitat i
el disseny editorial fins a l'aparadorisme. En una època de
postguerra i dictadura, aquests professionals van patir l'as setjament de la censura -política, moral i fins i tot estètica- i
l'estretor de límits intel·lectuals imposada per la dictadura
franquista a un panorama de publicacions que, majoritària ment, pertanyien a Falange o a les editorials catòliques.
Des del punt de vista econòmic, España es trobava sota un
règim autàrquic que dificultava enormement la importació
de materials d'arts gràfiques. En aquest sentit, he de recordar
que la majoria de les màquines d'imprimir que es feien servir abans de la Guerra Civil procedien d'Alemanya, Gran
Bretanya o Estats Units. També s'importaven les tintes majoritàriament de França-, les planxes de fotogravat, la
tipografia i la major part del paper.
Malgrat tot, ja a finals dels anys quaranta, almenys en el món
de l'art, havien sorgit grups com Dau al Set i artistes que procuraven connectar-se amb les avantguardes, que havien aparegut en el panorama espanyol durant els anys republicans,
l'evolució de les quals va ser estroncada per la brusca inte rrupció provocada, primer, per la guerra i, després, per la
victòria franquista.

Artistes, escriptors i arquitectes es reunien a Catalunya, gairebé de manera clandestina, i posaven en marxa clubs i centres com el Cercle Maillol de l'Institut Francès de Barcelona,
el Club 49, Cobalto 49 i el Grup R d'arquitectura (1951), amb
la intenció de recollir informació i discutir amb els que
havien format part de la creació anterior a la contesa civil. En
aquells moments el seu debat se centrava en la renovació de
les arts plàstiques, ja que estaven fermament convençuts que
la seva normalització suposaria també la de la societat.
En aquest context, però, el disseny gràfic es trobava en
segon pla, ja que, si bé l'avantguarda radical de la dècada
dels trenta havia reivindicat la publicitat com a referent
d'una societat moderna, als anys cinquanta semblava que
només es limitava a buscar l'eficàcia comercial sotmetent-se
als imperatius de les masses.
Ciutat com Barcelona, amb una important tradició gràfica,
especialment estel·lar en l'època modernista, l'any 1952 es
trobaven en un nivell molt baix, almenys segons l'opinió
dels professionals que més endavant van constituir Grafistes Agrupació FAD, organització a la qual després em referiré. Hi havia una mala adaptació dels grafismes als materials, una senyalització dels serveis públics pèssima o inexistent, anuncis i cartells que mostraven una escassa preocupació per la cura de la tipografia, etc., tot això acompanyat de les restriccions tecnològiques i materials a què ja
m'he referit anteriorment.
Les agències de publicitat estaven més preocupades per la
col·locació de l'anunci que per la seva bona presentació i el
dissenyador era una figura pràcticament desconeguda.

Davant d'aquest panorama, els grafistes més conscienciats
van veure en les avantguardes artístiques una via de renovació possible, però també van començar a mirar cap a altres
models estrangers que els arribaven mitjançant revistes -a
Barcelona hi havia alguns "distribuïdors" a qui la història no
ha fet justícia en relació a la difusió que van portar a terme de
les maneres de fer d'altres llocs- i gràcies a l'activitat d'alguns
professionals forans, com per exemple el suís Sandro Bocola
i l'alemany Erwin Bechtold, establerts a Barcelona a finals de
la dècada de 1950.
Al mateix temps, alguns professionals van decidir sortir d'Espanya per treballar a fora. Aquest és el cas de Joan Pedragosa, que el 1960 se'n va a Lausana com a responsable del
departament de projectes i creació gràfica del Conseil de
Publicité Ralph M. Chavannes. Durant aquest període rep un
premi pel seu projecte d'estand per a la firma Riam International i entra en contacte amb el tipògraf Alfred Thuillard.
La seva estada a Suïssa durant dos anys li permetrà ampliar
formació i contribuirà a assentar els coneixements adquirits
durant l'exercici professional. S'interessa pel constructivisme
rus i la geometria de Max Bill -antic alumne de la Bauhaus i
exdirector de l'Escola d'Ulm-, però també l'atrau el futurisme.
Tal com va declarar una vegada: allà va adquirir la seva futura personalitat professional "pel que fa a síntesi gràfica, a l'aplicació d'elements nous..." Això li va permetre "avançar-me
al que es feia aquí; em va aportar una acceleració professional crucial", en paraules seves.
I és que, a Lausana, Joan Pedragosa va conèixer de primera
mà el treball de l'Escola Suïssa que aleshores marcava la
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direcció del disseny gràfic. I aquí m'agradaria obrir un petit
parèntesi per explicar que la denominació Escola Suïssa s'utilitza per referir-se a un "moviment" sorgit en aquest país on
les idees de la modernitat van tenir bona acollida, especialment des dels anys 1930, i on, gràcies als ideals d'estabilitat,
igualtat i continuïtat que marcaven la filosofia d'aquest país:
"fou possible desenvolupar un disseny gràfic que pogués
plausiblement aspirar a ser "funcional", en el sentit de ser un
modest mitjà per comunicar informació útil", com ha indicat
Robin Kinross en el seu llibre Modern Typography.
Entre els representants de l'Escola Suïssa hi havia Richard
Paul Lohse, Emil Ruder, Adrian Frutiger, Josef MüllerBrockmann, Armin Hoffmann -Perucho cita aquests dos
últims com a referents per a Joan Pedragosa. Aquests dis senyadors van proposar l'establiment d'un sistema de projecte basat en una estructura flexible però ferma, subjacent
darrere la composició tipogràfica, que complementava la
tendència a simplificar i a purificar les formes tipogràfiques.
Així, doncs, el treball de la denominada Escola Suïssa o estil
internacional es va concretar bàsicament en una unitat visual
del disseny aconseguida mitjançant l'organització asimètrica
dels diferents elements sobre una retícula construïda matemàticament, el recurs a l'abstracció geomètrica, la preferència
per la fotografia enfront de la il·lustració en un intent de
demostrar objectivitat, simplicitat tipogràfica i, moltes vegades, l'ús de la lletra en lloc de la imatge, la predilecció pels
tipus sans-serif, l'ús d'un nombre reduït de fonts i cossos, l'eliminació dels efectes decoratius o expressius, la composició
del text en bandera i la fusió entre tipo grafia i gràfica que
s'entendrà com a "disseny gràfic".
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D'entre totes aquests característiques, el sistema de retí cules -i, per tant, el recurs a la geometria com a sistema
per ordenar l'espai-, la restricció en el nombre de tipus a
utilitzar -sovint només una família- i l'ús de tipografies de
pal sec, foren els símbols principals de l'anomenat estil
internacional, pràcticament identificat en disseny gràfic
amb l'Escola Suïssa.
Possiblement Joan Pedragosa, que sembla que aleshores ja
tenia "inquietuds geomètriques", va trobar a l'Escola Suïssa
el que estava buscant i la geometria va començar a formar
part del seu llenguatge. I el va trobar perquè el buscava, ja
que no resulta gens casual que escollís aquell lloc per ins tal·lar-s'hi, un lloc on des de feia dècades el disseny es
caracteritzava pel rigor geomètric.
De fet, l'interès de Joan Pedragosa per les matemàtiques no és
gaire llunyà del de Müller-Brockmann, com ja he comentat
un dels principals representants de l'Escola Suïssa. Com a
exemple, citaré unes paraules del dissenyador suís: "la feina
del dissenyador hauria de tenir la qualitat clarament intel·ligible, objectiva, funcional i estètica del pensament matemàtic".
De la seva banda, Joan Pedragosa afirmava, parlant de la seva
escultura: "les matemàtiques són aliades essencials de l'es cultura". Joan es definia com a constructivista, que, al seu
parer, era una tendència funcionalista i "fonamentada en l'estilització de les línies". Aquesta visió va ser compartida pels
suïssos per als quals, segons Müller-Brockmann, "el disseny
constructiu que és capaç d'anàlisi i de reproducció pot influir
i millorar el gust d'una societat i la manera en què concep les
formes i els colors". Un disseny constructiu que, a més, s'assimilava a objectivitat i a compromís amb el bé comú.

Es pot dir, doncs, que Pedragosa va ser un funcionalista a
ultrança, però també que, malgrat aquest interès per aconseguir la funcionalitat i per assolir la depuració formal més
absoluta, sempre va ser respectuós amb la decoració, ja que
pensava que també podia proporcionar satisfacció a qui
contemplés els objectes.
Potser per aquest respecte a la decoració, i com bé apun tava Arnau Puig en un article realitzat a la dècada de 1960
amb motiu de l'exposició Quatre Gràfics, Pedragosa buscava
la traducció plàstica d'idees i sentiments, cosa que ha aportat
una extraordinària calidesa al rigor geomètric que caracteritza la seva manera d'entendre el disseny -i l'escultura.
Disseny de J. Pedragosa per a SEIMEX, SA, insecticida domèstic.
Barcelona, 1958.

Disseny de la marca i logotip de J. Pedragosa per a l'empresa
badalonina Mobba, que fabricava bàscules i balances.

Com els grafistes suïssos, Pedragosa parlava de bon disseny
i sempre va creure que el bon disseny havia "creat una
forma de viure" i havia fet que la gent visqués cada vegada
més bé. En la seva opinió el disseny tenia una funció específica: "servir i proporcionar benestar", una idea que con necta amb el pensament social del disseny, desenvolupat des
de mitjan segle XIX i especialment patent en el moviment
modern. Segurament aquesta manera de concebre el disseny
i aquesta voluntat de servei a la societat fou el que el va portar a fundar, amb un grup d'amics, Grafistes Agrupació
FAD, una associació a la qual em referiré més endavant.
En tot cas, s'ha d'assenyalar que el disseny suís va ser una
de les influències clau en el desenvolupament del disseny
català. Els dissenyadors gràfics hi van trobar la professionalització del dibuix publicitari -una activitat amb denominació pròpia per a qui la realitzava (graphiker a Zuric i Basilea i graphiste a Ginebra i Lausana), van descobrir la
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Fotografia amb motiu de l'exposició de Cinc dissenyadors gràfics celebrada el 1996. D'esquerra a dreta: Joan Pedragosa, Domènech, Huguet,
Pla-Narbona i Vellvé.
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importància de la tipografia -i amb ella el rigor i l'ordreaixí com l'artisticitat com a criteri determinant de la
qualitat del grafisme.
Els anys 1950, i en especial els finals, van ser, doncs, una
època en la qual, com va assenyalar Anna Calvera en el
catàleg 1950-2000. Cinc dissenyadors gràfics, realitzat
amb motiu d'una exposició de Joan Pedragosa, Tomàs
Vallvé, Enric Huguet, Pla-Narbona i Amand Domènech a
Astúries: "els dissenyadors publicitaris van anar afirmant
la naturalesa artística i creativa del seu art. L'eficàcia
publicitària, necessària i assumible, no tenia por què oposar-se a l'originalitat gràfica així com tampoc la qualitat
artística i gràfica dels resultats havia de ser necessàriament
ineficaç o poc comercial. Cada vegada més la naturalesa
de l'ofici es perfilava com una recerca de la síntesi entre
ambdós tipus de requisits".
En aquest sentit, m'agradaria tornar a mencionar l'article
d'Arnau Puig en què aquest autor sostenia que el grafis me havia de ser "ineludiblement estètic", cosa que per a
ell suposava "veure en l'home alguna cosa més que un
consumidor, veure en l'home un ser entre altres facetes
emotiu però lliure".
Però tornem a la biografia de Joan Pedragosa. Quan va tornar definitivament a Barcelona -i cal dir que la seva estada
a Suïssa fou interrompuda per visites a la Ciutat Comtal i
que durant aquella estada va continuar treballant per a
clients espanyols, com Mobba-, el 1962, obre el seu propi
estudi a Tuset, un carrer que es convertirà en el de la creativitat per excel·lència ja que s'hi van concentrar un bon nom-

bre d'agències de publicitat, fotògrafs i dissenyadors. Aleshores entra en una etapa de gran activitat creativa, però també
de compromís amb la millora de la professió, tant en els
aspectes pràctics com en els de difusió i consideració social.
El disseny gràfic era, aleshores i a Espanya, una activitat poc
definida encara que ja començava a patir les transformacions
que en tots els àmbits estava provocant l'abandonament progressiu del règim autàrquic i l'entrada en una economia capitalista. En aquest punt cal recordar que cap al 1959, Espanya
inicia l'entrada en un nou estadi de desenvolupament econòmic que podem descriure com a societat de consum. La sortida de l'autarquia va fer que es comencés a incrementar la
demanda de disseny per part d'una sèrie de sectors en creixement, entre ells el turisme. Era, doncs, un bon moment per
obrir un estudi.
Ara bé, la professió no estava del tot definida i potser la recerca d'una millor delimitació va animar Joan Pedragosa i un
grup d'amics -Josep Baqués, Amand Domènech, Àngel Grañena, Francesc Graus, Enric Huguet, Eudald S. Humà, Ernest
Moradell, Josep Pla-Narbona, Sebastià Rey Padilla i Tomàs
Vellvé- a fundar, el 6 de desembre de 1961 a Barcelona, Grafistes Agrupació del Foment de les Arts Decoratives (FAD).
Segons Josep Baqués, els inicis es troben en un grup d'a mics que es reunien a Terminus, un bar restaurant del carrer
d'Aragó, cap al 1960.
Josep Pla Narbona explica que eren gent inquieta que volia
compartir interessos i inquietuds en una època en què tota
reunió estava prohibida. "En el moment que s'ajuntaven
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quatre persones en un pis o en un bar començaven a tenir
por que s'hi presentés la policia. Així que, per reunir-nos de
manera lliure i autoritzada ens vam haver d'emparar en una
entitat oficial establerta, i així vam recórrer al Foment de les
Arts Decoratives que ens va acollir. Nosaltres (Amand
Domènech, Enric Huguet, Pedragosa, Vellvé, Grañena,
Ernest Moradell, etc.) volíem defensar la professió, en realitat, perquè érem joves i teníem els ideals i les ambicions
pròpies de l'edat".
El grup, que el 1962 s'ampliaria a uns vint socis, mos trava una gran varietat de recursos expressius i sembla va que prometia un desenvolupament gratificant de la
gràfica espanyola.
Amb personalitat jurídica d'associació, Grafistes sorgia
d'una evidència: "...en els moments actuals, marcats per un
intens sentit d'integració en tots els ordres de la vida, ja no
és possible als components d'un sector professional determinat seguir treballant aïllats, sense altre contacte que el
que ocasionalment es pugui derivar de l'amistat o el simple
coneixement". El seu objecte era: "tot el que faci referència
al foment i estudi del grafisme, o sigui, expressió gràfica pel
dibuix o la fotografia aplicada a la publicitat i arts gràfiques
en general, o qualsevol altra activitat similar, i amb aquesta
finalitat organitzarà o patrocinarà exposicions, cursets, premis, conferències i altres activitats pròpies de la finalitat
perseguida; vetllarà, a més, pel manteniment de la qualitat
ètica i del bon to de la producció gràfica en general".
I la seva preocupació "el progrés constant de les arts plàstiques aplicades a la tècnica publicitària". Per això, la seva
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intenció era "infondre a tots els membres -i fins i tot als
professionals que no es troben integrats en l'Agrupació- un
desig constant de superació, originalitat i autenticitat..."
A aquest efecte, les seves activitats van tenir una doble projecció: interior, promovent el contacte entre tots els asso ciats, i exterior, mirant de divulgar l'art gràfic.
L'associació es comprometia, a més, al manteniment de la
qualitat ètica i, en conseqüència, al respecte a les "més
estrictes i severes normes de deontologia professional".
Amb aquestes premisses va començar una incansable activitat que va significar l'aparició d'un fòrum de debat entre
professionals les intencions del qual foren donar a conèixer
al públic la professió, assessorar els clients, demostrar la
necessitat social de l'esmentada professió i promoure la
millora qualitativa dels resultats.
Grafistes Agrupació FAD es va proposar organitzar exposicions d'art gràfic en les quals es mostrés el treball dels seus
membres, ja fos de caràcter general o bé sobre un tema unificat i creat per a cada cas. Així s'indicava en els estatuts:
"amb la mateixa finalitat es dedicarà també l'Agrupació a la
promoció i patrocini d'exposicions d'obres d'artistes gràfics
destacats, tant nacionals com estrangers", així com a la
"col·laboració i assessorament artístic en el muntatge i presentació d'exposicions o actes de caràcter social i ciutadà",
a més d'intervenir en "l'assessorament en l'organització de
concursos de cartells o altres certàmens d'art gràfic".
Grafistes també oferia la seva "col·laboració i assessora -

ment artístic en el muntatge i presentació d'exposicions o
actes de caràcter social i ciutadà" i "en l'organització de
concursos de cartells o altres certàmens d'art gràfic".
Un dels objectius era establir, quan es cregués oportú, uns
premis anuals de caràcter nacional per a obres de caràcter
gràfic editades a Espanya.
L'associació tenia també la intenció de realitzar publica cions diverses, organitzar conferències i activitats aptes per
al millor i major desenvolupament de les finalitats de l'Agrupació i establir contactes amb artistes i organitzacions
nacionals i estrangeres vinculades a la professió.
Un any després de la fundació, Sandro Bocola escrivia un
text en el número 104 de la revista suïssa Graphis. Hi
assenyalava que l'aparició de Grafistes marcava una nova
era en la publicitat espanyola.
Poc després -a l'octubre de 1962-, i amb la finalitat de
clarificar el panorama, per cert gens clar, dels concursos,
Grafistes Agrupació FAD va decidir editar les Normes per a
l'organització de concursos d'art gràfic, basades en les establertes el 1952 per l'Associació de Dibuixants Espanyols.
Aquestes normes contenien una sèrie de premisses essencials,
entre les quals cal esmentar les referides als premis.
Un altre punt important era el que feia referència a l'edició de
les obres: "La impressió de les obres es farà amb el màxim
respecte a l'original, i no s'hi realitzarà cap modificació sense
el consentiment previ de l'artista, al qual es reconeixerà el
dret de revisar i corregir les proves abans del tiratge".

Aproximadament un any després, al setembre de 1963, fan
la primera exposició de cartells a la via pública sota el lema
Conegui Espanya a Barcelona, que comptarà, a més, amb la
participació del Grupo 13, fundat a Madrid el 1962.
Els cartells es van col·locar sobre tanques de 2 x 3 m al Passeig de Gràcia de Barcelona i van sorprendre els transeünts,
que es van trobar davant una nova dimensió de la publicitat. No eren anuncis tal com els havien vist fins aleshores,
i tampoc quadres d'una exposició. Eren una cosa completament diferent que arribava a la gent d'una altra manera i l'obligava a opinar i, en definitiva, a participar.
L'acte representava també la reivindicació d'una professió
que estava buscant un lloc en una Espanya que, malgrat les
dificultats, començava a modernitzar-se lentament.
Joan Pedragosa i els seus col·legues van aconseguir l'atenció internacional -ja que el 1963 Graphis torna a publicar
un article sobre el "nou" art comercial espanyol- i van despertar d'interès dels crítics que van veure en el disseny i la
publicitat un dels "grans poders" del moment, com assen yalava Joan Perucho.
El mateix Joan Perucho, en un text de 1964, començarà a
parlar del "grafista" o del graphic designer i contribuirà,
amb aquesta terminologia, a la configuració d'un nou concepte professional. Per a Perucho el grafista "és un artista
totalment compenetrat amb la seva època" i el seu objectiu
"no és simplement la bellesa, sinó l'eficàcia en l'esforç de
provocar la convicció d'alguna cosa. Aquesta cosa pot ser
diferent; pot ser cultural o, simplement, comercial o indus105

trial". I des del seu punt de vista: "Per ser grafista, les creacions han d'estar animades per la condició gestual i l'ex pressió. [...] El grafista opera per síntesi òptica; més que
explicar, suggereix; més que analitzar, sintetitza [...] En
suma, l'artista gràfic compleix una missió importantíssima,
utilitària i cultural a la vegada".
A la primera exposició al carrer en seguiran d'altres, com la
titulada Practiqui Exercicis Espirituals (gener de 1964),
que va tenir lloc al Passeig de Gràcia de Barcelona, la realitzada sota el lema d'Ajuda al nen malalt (1964), que va
ser distingida amb el Micròfon d'Or de Ràdio Nacional, la
del V Festival Internacional de Música de Barcelona
(setembre-octubre 1967) o la dedicada al 750è aniversari
de la Mercè (1968).
I, alhora que "s'envaeix" el carrer, també alguns dels
membres de Grafistes Agrupació FAD conquereixen les
galeries. Així, el 1965 la Sala Gaspar obre les portes a
Ricard Giralt Miracle, Gervasi Gallardo, Josep Pla Narbona
i Joan Pedragosa.
Amb el títol de Quatre Gràfics, la mostra va rebre crítiques
elogioses. Entre elles les de Joan Perucho, que la qualificava d'extraordinària i afirmava que ho era perquè "de cop ens
ha revelat la categoria estètica i la càrrega cultural d'una
activitat que, fins al moment acostumàvem a considerar
solament vinculada a un ordre pràctic, immediat, girant dins
de l'òrbita publicitària". Per a Perucho, una de les coses que
descobria la mostra era que el grafisme publicitari era també
un art "malgrat -o potser com a conseqüència de- la servitud
a un contingut formulat prèviament".
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Perucho apuntava un aspecte interessant tant de Pedragosa
com dels seus companys: no intentaven amagar que eren
grafistes ni estaven entestats a ser artistes: "El que és dolent
precisament per a un grafista, seria que se li evaporés el
contingut, la intenció utilitària, en benefici d'una expressió
estètica. Seria un mal grafista. Per això, els grafistes no es
consideren artistes, almenys no en el sentit corrent de la
paraula. El que passa és que, malgrat tot, ho són".
Una de les lloances va ser, precisament, que aquests dis senyadors eren capaços de crear bellesa i que aquesta
bellesa no era "solitària i tancada, apta tan sols per a una
discreta minoria", sinó que irrompia d'immediat a tot
arreu: "al carrer, al cine, a casa" i que acompanyava l'ésser
humà en tot moment, i el sensibilitzava "a fons, sense que
ell s'adoni de la seva pròpia transformació".
I és que, certament, Joan Pedragosa i els seus companys
tenien com a objectiu sensibilitzar l'ésser humà no tan
sols amb el disseny sinó amb la bellesa quotidiana. En
aquest afany van organitzar exposicions, van potenciar el
contacte amb associacions internacionals -per exemple
van assistir a les reunions per a la fundació d'ICOGRA DA Internacional Council of Graphic Design Associa tions- i van crear publicacions -com la magnífica Azimut,
de la qual malauradament tan sols en va veure la llum un
número. Subtitulada "Par al coneixement de l'expressió
gràfica", Azimut tenia un format de 31,5 x 22,5 cm i 84
pàgines amb articles d'Ernest Lluch, José Luis López
Aranguren, Josep Corredor-Matheos, entre altres, que es
van traduir al francès i a l'anglès. El director de la publicació (també encarregat de dissenyar-la) era Josep Pla

Narbona; el secretari de redacció, Felip Cid, i el consell
de redacció estava integrat per Joan Costa, Pere Creus,
Amand Domènech, Ricard Giralt Miracle, Enric Huguet
i Josep Parramon. La revista tenia caràcter pedagògic i
professional i s'orientava prioritàriament a "promoure
la qualitat de l'art gràfic i la comunicació visual".
Així mateix, els nostres grafistes van formar part de les
primeres escoles de disseny sorgides a Espanya -Joan
va exercir com a professor de la Secció de Plàstica
Publicitària de l'Escola Massana i, el 1967 va ser pro fessor d'Elisava-, van divulgar el que era el disseny gràfic mitjançant les seves exposicions i la creació del
premi Laus que ara és un dels més prestigiosos i està
prou consolidat, però sobretot penso que van començar
a educar el gust, primer de clients, i, a poc a poc, el dels
usuaris. Segurament Joan i els seus companys eren molt
conscients que, com deia Perucho, el disseny gràfic és
una eina eficaç "en un grau sorprenent i té una projec ció cultural perquè educa el gust i el prepara per apre ciar les difícils aventures de la creació pura", unes
paraules que, en la meva opinió, segueixen essent vàlides per definir quin és el paper del disseny gràfic en la
nostra societat.
En aquest sentit es pronunciava Joan Pedragosa en una
entrevista dels anys seixanta. Així, a una pregunta sobre
la responsabilitat social del grafista, va contestar que
havia d'acceptar l'obligació professional d'elevar els
estàndards culturals i estètics i com a creador "havia
d'assumir les responsabilitats de l'obra que executa i
alhora satisfer les exigències que ha acceptat".

El treball de Joan Pedragosa i el dels seus col·legues es va
percebre com una alenada d'aire fresc i net en un panora ma artístic avorrit i pretensiós en general, especialment per
a aquells que feia algunes dècades que buscaven un canvi.
De Joan Pedragosa, Perucho va dir que el seu treball tenia
"una qualitat gràfica rotunda, fortament lacònica. La seva
força es recolza en una racionalització dels elements amb
el quals ha d'operar, i és net, directe, d'una claredat meridiana. A l'expressió sensible, Pedragosa oposa la majoria
de vegades una ordenació gairebé matemàtica i amb això
li atorga equilibri, seguretat i eficàcia. Amb el variat repertori de les seves realitzacions, Joan Pedragosa se'ns mostra
com un grafista d'una personalitat acusada i desbordant".
Per això no és estrany que el nostre dissenyador s'anés
encaminant cap a la tridimensionalitat de l'escultura. És
com si en la cerca de la puresa geomètrica, la bidimensionalitat se li hagués fet petita i necessités ampliar horit zons. A poc a poc, primer treballant amb paper i cartró, va
anar construint desplegables, mòbils i retallats per endinsar-se després en el món de l'escultura fins a convertir-se
en "un artista de la geometria" com l'ha denominat Maria
Lluïsa Borràs o, en paraules de Daniel Giralt-Miracle, un
geòmetra integral.
Per a Perucho, Pedragosa destacava pel seu caràcter rigorós i científic. I ja en les dues dimensions, les seves realitzacions sacsejaven el públic per la seva rotunditat i nete dat i la claredat de la seva posada en pàgina. Malgrat tot, i
tal com deia aquell crític d'art, Joan Pedragosa no va ser
mai un funcionalista fred i llunyà, ja que els seus treballs
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van mantenir un nivell d'emotivitat i de sensibilitat que
falta en molts dels rigorosos treballs de l'Escola Suïssa. I és
que sempre va ser capaç d'equilibrar allò intuïtiu amb allò
racional, la llibertat creativa amb la disciplina, a la qual cal
sotmetre's davant de les constriccions de qualsevol encàrrec.
Com va dir una vegada: "Som el que som més el que escollim". Indubtablement va tenir l'encert de saber escollir.
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1. Aquest text correspon a la conferència impartida per
l'autora -Joan Pedragosa, un pioner del disseny - amb
motiu del cicle organitzat entorn de l'exposició "Joan
Pedragosa. Espai sense límits", al Museu de Badalona,
del dia 1 al 22 de març de 2006. La traducció al català,
realitzada per M. Abras, del Museu de Badalona, inclou
també les citacions, que originalment són, totes elles, en
llengua castellana.

LA BIBLIOTECA I L'ARXIU
DE PAU RODON I AMIGÓ
ANTONI BARGALLÓ, MONTSERRAT BARGALLÓ
I MONTSERRAT CARRERAS

L

'any 2006 s'ha celebrat el centenari de la fundació de la revista Cataluña Textil. Per aquest motiu el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ha organitzat
en col·laboració amb el Museu de Badalona una exposició
temporal, sobre la figura i l'obra de Pau Rodon que porta per
títol Pau Rodon, un modernista d'avantguarda1

Pau Rodon i Amigó, el personatge
Pau Rodon i Amigó va néixer, a Badalona, el 8 d'abril de
1870 i morí a la mateixa ciutat el 15 de maig de 1950. Tècnic
tèxtil, professor, editor, bibliòfil apassionat i autor d'un gran
nombre de publicacions, sobre aquesta matèria, fou també un
extraordinari pedagog i difusor dels seus coneixements professionals. Pau Rodon és una figura clau en la història del
progrés de la indústria tèxtil i la seva difusió.
Estudià a l'Escola Provincial d'Arts i Oficis de Barcelona,
on es diplomà en l'especialitat de tèxtil, l'any 1886. La primera feina com a dibuixant fou a la sederia Reig, Batlló i
Cia., gràcies al seu mestre F. Xavier Lluch. Després, tre ballà a les empreses Güell i Cia i a L. A. Sedó. Del període
en què treballà a la Colònia Güell destaquen els estudis i
assajos de panes.

L'any 1906 sobresurt per dos fets de gran repercussió en la trajectòria professional de Pau Rodon. El primer, la fundació de
la revista Cataluña Textil (1906-1936) que esdevingué la
publicació més prestigiosa de l'època, editada mensualment en
llengua castellana i en la qual col·laboraren un gran nombre
d'especialistes d'arreu del món. Des de 1919, fou dirigida pel
seu fill Camil Rodon i Font. I, en segon lloc, aquest any obrí
l'Escola de Teixits des d'on impulsà la futura Escola Municipal d'Arts i Oficis de Badalona, que començà a funcionar l'any
1915, dirigida, en els seus inicis, per Pompeu Fabra i, més
tard, pel mateix Pau Rodon, fins que la dictadura de Primo de
Rivera l'obligà a dimitir.
Al llarg de la seva vida professional, portà una intensa activitat divulgadora mitjançant conferències i amb una abundant
produció de llibres i articles, alguns traduïts a diversos idiomes (francès, italià, anglès, alemany i flamenc). Vinculat a
Cataluña Textil, edità altres publicacions periòdiques com La
Industria del Género de Punto (1923-1936) - dirigida per
Camil Rodon i Font - i Telas y Trajes (1931-1932) - dirigida
per la seva filla Àngela Rodon i Font. També com a editor
publicà, mitjançant l'empresa editora Cataluña Textil, un nombre important d'obres d'autors nacionals i estrangers. En el
camp de la recerca, contribuí al perfeccionament i progrés de
la indústria tèxtil, gràcies a la invenció de nombroses patents.
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La biblioteca de Pau Rodon en el local de l'Escola de Teixits del carrer del Museu. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges.
Fons Pau Rodon

110

Pau Rodon comptà amb el suport i la col·laboració de dos
dels seus fills: Camil (1893-1971) i Àngela Rodon i Font
(1901-1988). Camil exercí de professor i fou un gran especialista en teixits antics. Una bona part de la seva obra escrita està dedicada a la història de l'art tèxtil. Des de 1919, dirigí Cataluña Textil. Àngela fou la primera dona de l'Estat
espanyol que finalitzà els estudis de teoria tèxtil i també es
dedicà a l'ensenyament.
Pau Rodon morí l'any 1950 a la ciutat que el veié néixer i en
plena activitat professional. De ben segur i, conegut com era,
l'esdeveniment degué commoure Badalona, sobretot, perquè
- malgrat ser un home de 80 anys - Pau Rodon bullia en projectes i en iniciatives, i la seva presència i col·laboració en
publicacions, conferències, tertúlies i un llarg etcètera d'activitats, semblava indefinida.
Els seus fills Camil i Àngela, seguiren els seus passos i el
sobrevisqueren expressant, de formes ben diverses, el desig
de conservar la física de l'obra del seu pare i la potenciació
del seu estudi.

La Biblioteca
La biblioteca tèxtil reunida per Pau Rodon i a la qual contribuí el seu fill Camil, aplegà uns 6.000 volums entre llibres,
publicacions periòdiques, fulletons i separates. La col·lecció,
dedicada a tots els aspectes de la indústria tèxtil (tècnic, científic, històric i artístic) recull obres escrites en 14 idiomes:
francès, anglès, alemany, castellà, italià i - en menor quantitat - català, txec, japonès, portuguès, holandès, flamenc, rus,
polonès i suec. Les publicacions s'adquiriren en llibreries de

vell i subhastes, a Barcelona o Sevilla, i durant algun viatge
per ciutats europees com Lió, Nàpols, Milà, Estrasburg,
Copenhaguen, Estocolm, Munic i Budapest, entre altres.
També s'incrementà per donacions de particulars i editorials.
Alguns exemplars eren obres exhaurides i llibres antics dels
segles XVI i XVII, considerats únics.
L'objectiu que motivà la creació de la biblioteca fou, fona mentalment, professional. Aquesta idea l'hem pogut contrastar en un escrit inèdit de Camil Rodon 2 datat el 1963, en el
qual podem llegir:
"... en nosaltres la troballa era doblement emocional, ja que
no era la passió de col·leccionista per instint o per impuls d'un
sentiment de bellesa, el que ens portava a reunir objectes
varis relatius a la textileria, sinó, primordialment, l'afany
d'augmentar, contínuament, el material que significava cabdal de coneixements per intensificar, des de punts de vista
tècnics, científics i artístics, una cultura que assegurava, en
allò que fos possible, l'eficàcia d'una actuació que efectuàvem
a través de l'aula, de la premsa i del llibre, i això era, en tot
cas, el que ens convertia en col·leccionistes."
A principis del S. XX, apareixen alguns articles a diverses
publicacions que fan referència a la biblioteca dels Rodon i
parlem dels Rodon en plural, perquè en la compilació d'e xemplars, també hi contribuí el fill del mestre, Camil. El
1935, el llibreter i bibliòfil, Antoni Palau Dulcet publicà, a
Barcelona, Memorias de un librero catalán 3 i, en aquesta
obra, es refereix al mestre Pau Rodon amb les paraules
següents:
"... a fuerza de colarse por tiendas y puestos de libros, ha
logrado formar una biblioteca de obras impresas y manus111

critos del arte textil, tal vez una de las primeras del mundo
en cantidad y calidad."
El 1936, la Biblioteca Pau Rodon estava considerada com la
més important de la seva especialitat.
No cal dir que, per la quantitat de volums, la procedència tan
diversa, la singularitat i l'antiguitat d'algunes peces, la diversitat de llengües i d'autors... i, sobretot, pel seu caràcter especialitzat, la Biblioteca causava admiració, ja en vida de Pau
Rodon, i fou considerada, juntament amb la Biblioteca de
Terrassa, la més important de l'Estat espanyol.
Actualment, afegim a la biblioteca un valor que no tingueren
en compte els periodistes que entrevistaren Pau Rodon i és el
conjunt de publicacions de Pau, Camil i Àngela Rodon. Justament en aquell moment, resultava pràcticament impossible fer
una apreciació d'aquest tipus, ja que als Rodon encara els restava molt per investigar, escriure i publicar. Avui, les seves
obres estan incorporades a la col·lecció i resulten d'un gran
interès per a la investigació tèxtil.
El 1963, molts anys després de la mort de Pau Rodon, el seu
fill Camil, a l'edat de 70 anys, expressà en un escrit - fins avui
inèdit - el desig que la Biblioteca Rodon es conservés en una
institució pública, de caire docent, com també ho havia reivindicat, en una publicació periòdica, el 1954, el doctor en Filosofia i Lletres, Francesc Torruella Niubó. L'objectiu no era altre
que el de contribuir a l'enriquiment dels coneixements tèxtils
posant a l'abast dels estudiosos l'extraordinària col·lecció.
Les publicacions conservades són molt nombroses, però amb
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motiu del centenari de Cataluña Textil volem fer una especial
menció a algunes de les publicacions periòdiques que aparegueren arreu del món, entre finals del S. XIX i el primer quart
del S. XX. Indiscutiblement, no podem obviar les publica cions que fundà, dirigí i edità, el propi Pau Rodon.
Així l'any 1933, en una entrevista a Ventura Parramon, Rodon
manifestà que:
"... les sagetes de l'enveja no han pogut evitar que l'Escola de
Teixits de Badalona fos considerada, en el seu temps, com la
primera en la seva classe; el que la meva Cataluña Textil hagi
arribat a ésser la revista tècnica més formidable del nostre
país, i el que la meva biblioteca especialitzada sigui avui, per
no tirar llarg, una de les primeres del món"4
És el propi mestre qui ens reconeix quins són els fruits més
preuats de la seva tasca professional. I, coincidim amb ell
observant que, efectivament, res no ha pogut impedir que una
part de l'obra de Rodon es conservi en la memòria de molta
gent de Badalona (l'escola), i una altra part, no menys important, en el museu d'aquesta ciutat (la biblioteca i l'arxiu)
Com ja hem dit anteriorment, aquest any, fa justament un
segle de l'edició del primer número de la revista Cataluña
Textil, publicació que fou, en el seu temps, la guia dels professionals del sector, però, no només això. Si parem esment
en el nom Cataluña Textil es pot pensar que es tracta d'una
publicació centrada en l'àmbit català i dedicada únicament i
exclusivament, al tèxtil. Res més lluny de les intencions del
mestre que, per tal de donar projecció internacional als continguts de la revista, decidí editar Cataluña Textil en castellà
i buscà la col·laboració de nombrosos corresponsals esta -

blerts a llocs tan llunyans de la nostra geografia com Bombai,
Sao Paulo o Sant Petersburg.
D'altra banda, per tal d'ampliar el seu camp d'acció a altres
disciplines, Pau Rodon desenvolupà, al voltant de la publicació, moltes més activitats de les que es podrien considerar
com a pròpies del tèxtil. D'aquesta manera veiem la incidència que té en àmbits com la lexicografia. Aquest camp el
fomentà convocant concursos com el que culminà en l'edició
del Vocabulari català de les indústries tèxtils i llurs derivades. L'obra fou iniciada per mossèn Alcover i duta a terme pel
Centre Popular Catalanista de Sant Andreu de Palomar, i l'edità, a Barcelona, el Butlletí de Dialectologia Catalana de
l'IEC, l'any 1917.
Estudiats els més de 450 números de la Cataluña Textil
podem trobar dades tan interessants i diverses com: anuncis
d'adhesió i de suport a Solidaritat Catalana, biografies, conferències, cartes obertes que oferien debat sobre certs temes,
cròniques de congressos, visites culturals, viatges d'alumnes
becats a l'estranger, concursos, informes de les diverses
corresponsalies, articles d'eminències nacionals i estrangeres,
homenatges, venda de llibres, tendències de moda i un llarg
etcètera de temàtiques.
Una curiositat de la revista és que també disposava, al final
de cada número, d'una secció anomenada "Notas sueltas", en
la qual ens podem assabentar de les xafarderies socials de l'època com, per exemple: la inauguració de la Universitat
Industrial per part del Rei d'Espanya o bé la visita d'un industrial de Sabadell al Papa de Roma a qui, per cert, li regalà un
retrat fet pel gran dibuixant de teixits Narcís Giralt. En aques-

Escola de Teixits de Badalona al carrer del Museu. Museu de
Badalona Arxiu d'Imatges. Fons Pau Rodon
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QUADRE DE DESCRIPCIÓ DEL FONS
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.

Docència
Cursos i assignatures
Pau Rodon i Amigó, 1927-1936
Camil Rodon, 1950-1960
Treballs d'alumnes
Exercicis amb mostres d'anàlisi dels alumnes de
Pau Rodon Amigó i Camil Rodon i Font, [191?]1960
1.2.2. Exercicis d'anàlisi dels alumnes de Pau Rodon i
Amigó, Camil i Àngela Rodon i Font, [19341976]
1.2.3. Exercicis pràctics de ligotècnia texturial por N.N.,
[195?]
1.2.4. Escola de Teixits de Badalona i Escola Municipal
d'Arts i Oficis de Badalona, 1915-1924
1.3.
Certificats per a alumnes, [1957]
1.4.
Conferències de Pau Rodon i Amigó, 1907-1937
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.

Publicacions
Originals de Pau Rodon i Amigó, 1897-1950
Originals de Camil Rodon i Font, 1920-1963
Catàlegs i documentació referents a les edicions
i distribucions de les obres de Pau Rodon i Amigó
i Camil Rodon i Font, 1916-1967

Indústria
Encàrrecs de fabricants a Pau Rodon i Amigó,
[191?]
3.2.
Encàrrecs de fabricants a Camil Rodon i Font,
[195?]
3.3.
Encàrrecs de fabricants a Àngela Rodon i Font,
[193?-1974]
3.4.
Patents,
3.4.1. Patents de Pau Rodon i altres autors, segle XIX-XX

114

3.4.2. Documentació relacionada amb patents, 1899-1945
3.5.
Constitució de l'empresa Güell Rodon Societat
en Comandita, 1904
4.4.
Col·laboracions de Pau Rodon amb institucions,
1908-1937
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Documentació personal
Pau Rodon i Amigó, 1870-1947
Àngela Rodon i Font, 1916-1920
Antònia Rodon i Font,1907-1923

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Documentació familiar
Martí Amigó i Banús,1836-1871
Família Amigó,1839-1936
Documents de Casimir Font Escolà i Antònia
Barriga Belluga, 1848-1930

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Correspondència personal i professional
Pau Rodon i Amigó, 1878-1950
Camil Rodon i Font, 1930-1957
Àngela Rodon i Font, 1960-1964

8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Col·leccions factícies
Dibuixos
Dibuixos de Pau Rodon i Amigó, 1894-1936
Dibuixos de diversos autors, 1904-1958
Recull de premsa, 1868-1980
Catàlegs i propaganda, [191?]-1965
Homenatges a diverses persones, 1897-1937
Miscel·lània, 1869-1943
Catàleg de la Biblioteca i Hemeroteca, [196?]
Retrats i caricatures

9.

Fotografies

ta mateixa secció, també podem trobar notícies que afectaven
la vida política com: una carta datada el 1909 de la Mútua de
Fabricants de Teixits dirigida al president del Consell de
Ministres d'Espanya amb motiu de "los luctuosos y sangrientos sucesos desarrollados en Barcelona y otras ciudades catalanas". O bé queixes, sobre els problemes econòmics que
causà la sobreproducció de les fàbriques a conseqüència de la
pèrdua de les colònies d'ultramar.
La Cataluña Textil es publicà ininterrompudament al llarg de
tres dècades, fins que l'any 1937, a causa de la guerra civil,
deixà d'editar-se.
En Rodon, esdevingué innovador amb el format d'aquesta
publicació. L'èxit del mestre radica en què no aïlla la tècnica
de la resta d'activitats humanes i considera que la societat, l'economia, la política, la ciència, la lingüística... en definitiva,
totes les disciplines estan interrelacionades i es complementen. És per aquest motiu que Cataluña Tèxtil causà i, encara
causa un gran interès, fins al punt de ser un model copiat aleshores i avui. És una crònica immillorable.
Conscient del valor d'aquest patrimoni, en Pau Rodon redactà
el seu testament l'any 1930, i llegà la propietat de Cataluña
Textil, les publicacions tècniques, la biblioteca tècnica i la
col·lecció de teixits, al seu fill Camil.
A la biblioteca es conserven - com ja hem mencionat - publicacions periòdiques de diferents parts del món i, en algunes,
hi trobem la participació de Pau i Camil Rodon. A banda d'aquestes col·laboracions, els Rodon col·leccionaven i enquadernaven, de forma meticulosa, aquestes joies documentals,

de manera que avui les poden consultar còmodament.
Les revistes tècniques van tenir la seva màxima esplendor
durant el segle passat, i, a través d'elles, podem resseguir el
desenvolupament de la indústria tèxtil mundial i altres sectors
que hi estan relacionats com, per exemple, la moda durant
llargs períodes de temps i en diversos països. Així doncs, trobem exemplars curiosos com ara la revista russa Revue Universelle des soies et des soies artificielles, que era una publicació mensual dels anys vint del segle passat. Hi ha molts
números solts del Silk Journal and Rayon World. Devoted
exclusively to the Silk amb Rayon industries. de Londres. Si
ens interessa el que passava a París en el sector dels tints i
acabats tèxtils, podem consultar TIBA. Revue Générale de
Teinture, Impression, Blanchiment, Aprét et de Chimie textile
et tinctoriale. i amb l'atractiu afegit que, en alguns números,
trobem la col·laboració de Camil Rodon. També, de París,
trobem L'Industrie Textile, una revista bastant antiga, ja que
el primer número compilat pels Rodon data de l'any 1840.
Els especialistes en gènere de punt poden consultar La
Maglieria, que es publicava a Milà i també - com TIBA comptà amb la col·laboració de Camil Rodon.
Aquells que investiguen el centre d'Europa, poden fullejar
exemplars del Leipziger Monatschrift für textil Industrie, evidentment, editats a Leipzig.
Finalment, qui tingui un interès especial en la indústria americana trobarà informació en els exemplars de les publica cions: Canadian Textile Journal, editada a Garvendale i la
revista The Melliand, de Nova York.
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La biblioteca fou catalogada per primera vegada, probable ment, als anys seixanta. I, quan passà al museu, la col·lecció
estava desorganitzada i només es conservaven la meitat dels
exemplars, poc més de 3000. Avui, pràcticament catalogada
per a la consulta, es disposa d'un catàleg alfabètic d'autors i
per a les publicacions periòdiques, d'un catàleg de títols.

L'arxiu
El fons està integrat per 31 caixes i ocupa 3,50 m. Lineals. Els
documents estan datats entre 1870 i 1976. Un inventari-catàleg és l'instrument de descripció que permet conèixer el contingut del fons i, alhora, indica la ubicació de la documentació per a la consulta. Està dividit en nou seccions (Vegeu
Quadre de descripció del fons) que corresponen a les activitats educatives i de difusió desenvolupades per Pau Rodon i
els seus fills, Camil i Àngela. Altres apartats reflecteixen l'activitat portada a terme pels Rodon com els textos originals per
a publicacions o bé les anàlisis de teixits i les patents agrupades amb el títol Indústria. També, la documentació de caire
personal i familiar ha quedat reflectida en el quadre. I, per
últim, una secció molt diversa que anomenen Col·lecció factícia i que agrupa: dibuixos dissenyats per Pau Rodon i altres
autors, un recull de premsa, documentació sobre homenatges,
retrats i caricatures del mestre.
De la documentació conservada a l'arxiu destacarem les
patents. Un cop catalogades pensem que és impossible parlar
o fer història de la tècnica i/o tecnologia de la indústria tèxtil
catalana en el periple que va de finals del segle XIX al primer
quart del segle XX, sense consultar una part important, i possiblement única, de l'arxiu de Pau Rodon i Amigó.
116

Si estudiem a fons aquesta important documentació desco brim, sense gaires dubtes, la visió provinciana que sovint s'ha
donat al desenvolupament industrial de Catalunya, abans,
durant i després del Modernisme. És a dir, aquella visió de
que els industrials catalans tot ho copiaven de l'estranger,
sobretot de França. Analitzant els documents aplegats per
Rodon, no solament es desmunta el tòpic, sinó que es demostra el contrari: en molts teixits, processos de fabricació,
màquines, sistemes de treball i reivindicacions laborals, els
nostres avantpassats van ser pioners, mentre que francesos i
altres estrangers, amb el mínim pudor, varen copiar i posteriorment nacionalitzar.
Trobem, en primer lloc, les patents d'invenció a nom de
Ferran Alsina i Parellada5, soci d'Eusebi Güell i Bacigalupí 6.
La major part d'aquestes patents fan referència a totes les
varietats de panes i velluts, juntament amb les tècniques de
fabricació i les màquines més adients per a realitzar la pro ducció. Algunes d'elles encara avui dia vigents.
D'en Ferran Alsina i Parellada, l'arxiu Rodon conserva un
dels primers manifestos sobre el treball infantil7, en que Alsina denunciava la pràctica i donava solucions al problema.
S'ha trobat mai algun escrit sobre el tema, una senzilla
referència a l' important document? Segurament, la resposta
és no. El fet demostra que una part de la patronal de l'època,
potser la més important en quant a fortuna i títols, no tan sols
s'oposava a l'abusiva utilització de la mà d'obra infantil sinó
que, a més, denunciava el problema i donava solucions abastables a la resta dels industrials amb l'objectiu d'eradicar totalment l'explotació infantil.

Plànol de la patent d'invenció de Ferran Alsina Parellada que va modificar el dispositiu de parada dels
telers pels paraordits elèctrics, 1896.

En el camp de la maquinària es poden trobar veritables joies
com la patent d'un paraordits elèctric demanada el 1.896. Cal
tenir en compte dues dades, a l'època la majoria de les llars
no disposaven d'enllumenat elèctric i les escoles industrials ni
tan sols contemplaven l'estudi de l'aplicació de l'electricitat a
la indústria8. Com passà sovint, l'invent fou explotat degudament a l'estranger.
També de les patents destaquen les que Pau Rodón va desenvolupar per encàrrec de diversos industrials. Es poden recuperar noms importants de la indústria tèxtil, personatges avui

desconeguts i empreses dissortadament perdudes, però cal
tenir en compte que alguns dels invents patentats encara,
en l'actualitat, poden ser utilitzats si són degudament interpretats i disposats.
A l'arxiu també es conserven els plets mantinguts entre Pau
Rodon i alguns personatges estrangers, quan aquests s'apropiaren indegudament de les seves patents i fins i tot de les
d'altres catalans. D'aquests plets en destaquem un, per la
picaresca del cas i per la importància que va assolir l'invent
cinquanta anys després. L'any 1909 el català Ramon Turné
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Plànol de la patent de Ferran Alsina Parellada de l'invent per teixir panes llises, llistades amb
mostres o dibuixos fets sobre teler, 1881.

i Carbonell va inventar un giny de picar cartons per les
màquines de Jacquard. La màquina era elèctrico-mecànica.
Tenint en compte el cost elevat de transformar un dibuix
en cartonatge per aplicar a les màquines Jacquard, l'invent
suposava un avenç semblant al del teler Barrau 9 per teixir
velluts a doble peça. Per tal de donar sortida a l'invenció,
Rodon va posar en contacte Turné amb la Societé Anonyme des Mécaniques Verdol, aprofitant l'amistat que l'unia
amb el prestigiós tècnic francès Paul Lamoitier, que fou la
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persona de contacte amb l'empresa constructora de
maquinària tèxtil. Però lluny d'arribar a un acord per a la
construcció i distribució de la innovació, el primer pas dels
francesos va ser buscar-li la paternitat gal·la. La lluita
entre Rodon, Turné i Lamoitier per un costat, contra Verdol i el fals inventor francès, per altre, fou ferotge i es realitzà a través de cartes i articles d'opinió a la publicació
periòdica Cataluña Textil. Si fem un seguiment de la batalla dialèctica a la Cataluña Textil, s'arriba a la conclusió de

que acabà en taules, perquè la batussa començà i va concloure de forma sobtada. Malgrat tot, els francesos segurament guardaren una còpia dels plànols i la màquina
finalment es construí sota el nom de "DACTYLISEUSE"
per l'esmentada empresa francesa cap als anys 1.960,
quan ja eren morts els quatre contendents. Es pot dir que
la màquina no era igual, evidentment que no!, però els
principis eren els mateixos.
A través de la documentació de l'arxiu es fa inqüestio nable la preocupació que tenia Rodon per l'estètica i la
bellesa formal, pel desenvolupament científic, pel rigor
en la investigació i la difusió dels resultats, per la informació i la formació dels joves. En definitiva, estem parlant d'una obra eminentment constructiva i, per tant, de
caire universal.
Justament la complexitat i la naturalesa del patrimoni
conservat, ha impossibilitat el fer-nos ressò de tots i
cadascun dels aspectes que composen aquest singular i
riquíssim llegat. Per aquest motiu hem incidit en alguns
aspectes que considerem particularment interessants tot i
que les línies d'investigació que ofereix aquest impressionant patrimoni bibliogràfic i documental poden ser tan
diverses com el material custodiat.
Finalitzats avui pràcticament els treballs de cataloga ció, després de molts anys de feina en la que han participat nombroses persones, el llegat Rodon ja es con sultable i es troba a disposició dels investigadors i del
públic en general.

Notes

1. L'any 2000, amb motiu de complir-se els 50 anys de la
mort de Pau Rodon el Museu de Badalona va organitzar
una exposició temporal per donar a conèixer el llegat.
2. Biblioteca i Arxiu Pau Rodon i Amigó. Camil Rodon i
Amigo. A Biblioteca textilaria Rodon y su colección texturial y archivo documental de reproducciones gráficas .
Badalona: [Treball inèdit], 1963
3. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935
4. Parramon, Ventura. Un interviu al Mestre Rodon. Barcelona: Tipografía Cosmos, 1933.
5. Ferran Alsina i Parellada (1861-1908). Tècnic
tèxtil,inventor i economista. Estudià a Anglaterra i Ale manya. Perfeccionà el teler Barrau. Fabricant a Sant
Andreu fins el 1883. Posteriorment director del Vapor Vell
de Sants i cofundador i soci, amb Eusebi Güell de la colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló. El 1887 fundà la
Lliga de Catalunya.
6. Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1918). comte de Güell
des de 1910. Estudià economia i ciències i continuà amb el
negoci familiar. El 1891 traslladà la fàbrica de panes del
Vapor Vell de Sants a la colònia Güell de Santa Coloma de
Cervelló. Es casà amb Isabel López Bru, filla dels mar quesos de Comillas, cosa que li permeté participar en les
empreses financeres del grup López. Fou regidor de l'a juntament de Barcelona el 1875 i diputat provincial el
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1877. Membre del Centre Català i impulsor del Memorial
de Greuges, s'associà a moltes entitats econòmiques i fou un
dels fundadors de la Lliga Regionalista.

8. Alsina i Parella, Ferran. Observacions sobre la reglamentació del treball dels noys en tallers i fábricas. Barcelona: La
Renaixensa, 1892.

7. Explicava el Senyor Josep Maria Moles Rupelo, que
durant el seu segon curs de carrera, s'implantà una assignatura que tractava de l'aplicació de l'electricitat amb finalitat
industrial. Cal dir que el citat senyor fou el primer graduat
per la recent creada Escola Industrial de Barcelona amb la
titulació de Director d'Indústries Tèxtils, equivalent a una
Enginyeria actual.

9. Jacint Barrau i Cortès (1810-1884). Fabricant i inventor
tèxtil. El 1853 inventà un teler per a teixir vellut a doble peça,
invent que va suposar un important avenç tècnic i econòmic,
ja que s'obtenia un teixit de major qualitat i es duplicava la
producció. El 1862 Barrau feu fallida i la patent passa a mans
de la firma anglesa Lister & Co. Fou membre de l'Institut
Industrial de Catalunya i soci fundador del Círculo Mercantil.
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