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EDITORIAL

E

n el moment de fer el balanç d’aquest any 2007, cal parlar d’excepcionalitat
en la mesura que s’ha produït un fet històric: el retorn de les peces espoliades l’any 1940 del
primer Museu de Badalona, fundat per l’Agrupació Excursionista de la ciutat, i dipositades
a l’actual Museu d’Arqueologia de Catalunya. Amb aquest motiu es van exposar les peces i
es va celebrar un acte que va comptar amb la presència del conseller de Cultura de la Generalitat i que va ser també un homenatge als membres de l’Agrupació, amb la col·laboració
del Centre Excursionista, continuador d’aquella entitat.
D’altra banda, el programa “normal” de l’any ha estat extraordinàriament fructífer: la ciutat
romana de Baetulo s’ha enriquit amb la musealització i obertura al públic —amb un èxit més
que notable— d’un nou espai, el Jardí de Quint Licini, on es conserva una piscina o bassa
del segle I dC, i la Magna Celebratio, a més de les jornades de portes obertes, els àpats
romans als restaurants i la desfilada, ha aportat una àmplia diversitat d’activitats de reconstrucció històrica, amb la col·laboració de l’Associació de Reconstrucció Històrica de
Badalona. Malauradament les Termes Romanes han estat tancades des de finals d’abril a
causa d’una inundació, i així seguiran al llarg de l’any 2008, però, en aquest cas, per un motiu
llargament desitjat: la construcció del pas de connexió amb el Decumanus de Baetulo, al subsòl
de la plaça de Font i Cussó.
El treball a l’entorn de la història contemporània s’ha materialitzat sobretot en tres exposicions:
la dedicada al vidre i el cristall produïts a Badalona, la de llaunes fabricades a G. de Andreis —
que és itinerant per diversos llocs de Catalunya—, i la que commemora el 50è aniversari de la
mort del gran actor Enric Borràs, que també ha obtingut repercussió fora de la ciutat. Totes tres
mostres s’han acompanyat de publicacions que han superat l’àmbit estricte del catàleg i que, en
el cas de Borràs, ha significat l’actualització de la seva biografia, des de feia temps esperada.
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També han girat entorn del món contemporani els cicles de xerrades de tardor: el dedicat al
ferrocarril i, amb més envergadura, el portat a terme en col·laboració amb Òmnium Cultural
i que, amb el títol de Nouvinguts, Benvinguts?, ha obert un espai de reflexió sobre el fet
migratori al segle XXI.
Mereixen una menció especial les nombrosíssimes donacions d’objectes, fotografies i documents que el Museu ha rebut els darrers anys, que evidencien la confiança que entitats i particulars —als quals reiterem el nostre agraïment— han dipositat en la institució, i que s’han
pogut veure en la mostra “Fem Museu”.
Una any més s’ha atorgat el Premi de Pintura Menarini, amb la corresponent exposició, que
ja ha arribat a la cinquena edició. I acaba el 2007 amb la mostra dedicada a Pomar, que forma
part de la sèrie Imatges per a la memòria, que el Museu realitza als diferents barris de
Badalona.
En un altre ordre de coses, cal anotar l’èxit de les visites i sortides culturals i de les Nits
d’Estiu —una visita guiada i una vetllada musical a l’Anís del Mono—, així com la reobertura, a l’inici de la tardor, de la masia de Can Miravitges, on per primera vegada s’han portat a
terme visites teatralitzades.
Finalment, el darrer mes de l’any ens ha portat la mala notícia de la defunció de Mateu Rotger
i Rosquellas, un dels col·laboradors més fidels i estimats del Museu, investigador incansable i
articulista habitual de Carrer dels Arbres. Per això volem dedicar aquest número a la seva
memòria i deixar constància del nostre agraïment per haver pogut comptar amb el privilegi de
la seva amistat.
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
ENRIC BORRÀS. RETRAT D’UN ACTOR1
ENRIC MAJÓ

“Salut, hermosa vila, que prop la mar sentada
aixeques orgullosa ton front immaculat;
en les sorreres l’ona sospira enamorada,
i et dona a totes hores la fresca marinada
l’encens mes perfumat.”

L

legint aquestes paraules de L’Oda a Badalona
d’Antoni Bori i Fontestà en la cloenda dels Jocs Florals d’El
Eco de Badalona de 1883, l’hereu de la botiga de queviures
de cal Petó, davant de tot l’auditori badaloní, es va revelar
com a gran actor. Aquell xicot de 19 anys, que només havia
fet teatre, com el que juga, a la rebotiga, entre bots d’oli i
bótes de vi, que ja a l’escola i en festes familiars havia destacat recitant els poemes que pertocaven a l’època, llegint aquella Oda a Badalona va revelar-se públicament com a gran
actor, com després reconeixerien els cenacles barcelonins,
madrilenys i també americans, així com el gran públic.

i fins arribaren a anar a Madrid. En els millors temps, la botiga dels Borràs aconseguia vendre més de 60 càrregues de vi
per setmana i gairebé tot l’oli que necessitaven els pescadors
badalonins. Però després dels ressons que va tenir aquella
Oda a Badalona d’Eco de Badalona, el pare Borràs,
endevinant que s’acostava la tamborinada artística prohibeix
taxativament al noi de fer teatre. No era endebades, perquè el
pare esperava que algun dia l’hereu es fes càrrec del negoci
familiar, i per això calia fer-ne un home de profit. Els còmics
estaven molt mal considerats, se’ls veia encara com a gent
sense ofici ni benefici, que malvivia fora de tota llei.

El negoci de cal Petó era un pròsper comerç de queviures,
també dedicat al tràfic i la venda a l’engròs de mercaderies,
bàsicament vi i oli. Comercialment acreditat, gaudia d’una
flota d’onze carros de la seva propietat que, comandats per
traginers fidels a la casa, viatjaven per les fires de Catalunya

Podem imaginar l’escena que potser es produïa paral·lela ment entre el pare Borràs i Enric Borràs fill, a la botiga de
queviures de cal Petó, a Badalona, i a la botiga de vetes i fils
de La Puntual, del barri de la Ribera, a Barcelona, entre en
Ramonet i el senyor Esteve.
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Tant en Ramonet com l’Enric desoïren les ordres paternes
i, seguint la inspiració, la rauxa o el fat, varen fer la seva
via: el Ramonet com a personatge immortal dins la novel·la
primer i després obra de teatre L’auca del senyor Esteve,
l’Enric desfent-se parcialment dels compromisos familiars,
començant a coquetejar amb el teatre d’aficionats de la producció local.
En el grup de teatre del Casino Espanya de Badalona, es produí el tòpic, com en els fulletons. Els ha fallat un actor a darrera hora i han de proposar la substitució a un nouvingut que,
amb gran sorpresa per a tots, triomfa aclaparadorament.
Aquesta és la petita historia del debut del jove Enric Borràs

fent el personatge de Melcior a Les joies de la Roser, de Pitarra. Borràs comença a treballar amb aquell grup. L’experiència és altament gratificant: aquell jovenot de 19 anys
demostra els seus dots interpretatius i una memòria prodi giosa que li permet d’aprendre’s els papers amb facilitat i
rapidesa. La integració amb els nous companys és total. Tant
és així, que al cap de poc temps, malgrat ser l’actor més jove,
també hi exerceix de director.
És en una d’aquestes representacions com a amateur que Enric
troba, de manera impensada, l’aliat més valuós. L’avi patern,
Jaume Borràs; coneixedor que el seu nét Enric ha d’actuar en
un teatre d’aficionats s’hi presenta, sense avís previ.

Acte de presentació del llibre. D’esquerra a dreta: Joan Mayné (director del Museu), Enric Major (presentador), Maite Arqué (alcaldessa), Jaume Vives (regidor
de Cultura), Isabel Graña i Francesc Foguet (autors del llibre). Fotògraf: Pere Jiménez.
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Quan l’afició de l’Enric, que provocava el disgust continuat i
generalitzat de la família, és objecte d’una reunió convocada
per discutir l’assumpte, la veu de l’avi sentencia sense dret a
rèplica: «Res de discussions. L’Enric és el millor dels afi cionats. No he vist pas ningú fer-ho tan bé com ell. I sabeu
prou bé que no ho dic perquè sigui el meu nét. No ho discutim, ja n’és, d’actor. S’ha de dedicar al teatre.» Així comença
el Mite Enric Borràs.
El llibre que avui presentem és sobre aquest mite. L’home,
l’actor i el personatge, les tres coses en aquest cas s’en trecreuen d’una manera preferent, ja que en tota la seva vida,
Enric Borràs no va fer altra cosa que dedicar-la al teatre, com
a director, com a productor i responsable de companyia, però
per sobre de tot, com a actor. L’actor va impregnar tot el seu
entorn vital; sense l’actor Enric Borràs, avui no parlaríem
d’ell, malgrat la vida interessant i anecdòtica que va tenir.
Curiosament és la seva faceta d’actor el que l’ha convertit en
el Mite Enric Borràs.
Curiosament també, l’art d’interpretar és el més efímer que
existeix: només es produeix, és rebut i gaudit, en el moment
que l’artista l’executa. Per a l’artista teatral, la creació és el
parèntesi que hi ha entre el moment que apareix a l’escenari
i el de sortir fent mutis. Per a l’espectador, és ser testimoni de
la creació de l’artista, fent un parèntesi a la quotidianitat de la
seva vida, contemplant passivament l’acció de l’artista.
Comparant-t’ho amb altres manifestacions artístiques veurem
que és única en la seva immaterialitat; per exemple, de l’escriptor o compositor, en queda l’obra escrita, publicada o no;
del pintor o escultor en queden les teles i marbres per testi-

moniar el seu art i, des de fa molts anys, del músic-intèrpret,
de l’actor cinematogràfic o televisiu en queden els enregistraments, però de l’artista teatral no en queda res material en
acabar el seu acte creatiu.
Tots podem saber com era l’art de Sòfocles, de Shakespeare
o de Guimerà, només cal agafar una de les seves obres i llegir-la. Traurem la nostra experiència personal sobre el seu art
amb aquesta lectura, però, com eren les creacions dels
artistes que interpretaven aquests textos?. Podem tenir les
referències transmeses per espectadors que assistiren a l’acte
de creació, però només serà una dada subjectiva, normal ment realitzada per crítics o estudiosos, valuosa, però que
només podem utilitzar com a referència per saber el que es
feia o existia en un moment determinat, i mai no podrem
saber com rebríem nosaltres aquella creació en aquell
moment, com seria davant dels nostres ulls, de la nostra oïda,
de la nostra sensibilitat, la inspiració del creador actor-actriu,
mentre que les lectures o visionats o les audicions de les
altres manifestacions artístiques que he apuntat abans poden
ser tan colpidores per al receptor d’avui com ho foren en el
moment de la seva primera representació. Més exemples:
veure els marbres del Partenó, Las Meninas de Velázquez o
El Desmai de Llimona és una experiència única per a qui ho
contempla, tant avui, el 2007, com en el moment que cada un
dels artistes ho acabava de fer.
En canvi, l’únic que pot quedar de l’art de la interpretació
teatral són impressions més o menys fortes i intransferibles,
que la memòria de l’espectador directe pot conservar, o no. I
en això em baso per dir que l’art de la interpretació teatral és
l’art més efímer que existeix.
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Curiosament és sobre aquest acte efímer on neix el Mite
Enric Borràs. El Mite que ultrapassa la fugacitat de la
memòria individual i s’instal·la en la memòria col·lectiva.
Només cal recordar la seva interpretació del Manelic de Terra
Baixa i el famós salt que feia per enfilar-se a una taula. Quan
jo vaig fer aquest paper, justament per la gran fama de l’acrobàcia de Borràs, hi vaig renunciar i, malgrat això, al cap d’un
temps, una amable senyora em va felicitar per aquell meravellós salt que només Borràs i jo havíem sabut fer tan bé; vaig
aclarir-li que el «salt» era d’en Borràs i que a la «meva» Terra
Baixa ni tan sols hi havia taula per saltar. Anys més tard, per
casualitat vàrem trobar-nos de nou aquella senyora i jo, ella va
insistir en la seva felicitació per aquell salt; en aquella segona ocasió no li vaig desmentir l’error: què era més interessant,
la veritat o les impressions que ella guardava d’aquelles Terres Baixes que havia gaudit?
Aparentment el llibre que avui presentem no n’és gens de
mitòman. És un llibre ple de dades, citacions bibliogràfiques
i notes contrastades. Interessantíssim.
El devessall d’informació que els autors hi aporten, semblant
a les edicions que es fan destinades a especialistes, el con verteix en una peça imprescindible per a estudiosos del tema
teatral a Catalunya, a Espanya i a l’Amèrica Llatina de finals
del segle XIX fins a mitjan segle XX. He dit que «aparentment» el llibre no és mitòman, però com fer-ho si el personatge a tractar és un mite tan popular?
Els autors expliquen molt bé la incursió que fa Borràs al
teatre professional venint del teatre d’aficionats (la veritable
pedrera d’actors i actrius del teatre català fins fa relativament
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pocs anys era el teatre d’aficionats). Expliquen molt bé l’impacte que produí el seu esclat a l’escena catalana i com el
públic se’l feia seu. Expliquen molt bé l’escàndol que s’organitzà quan, convidat per Tirso Escudero, va anar a treballar
al Teatro de la Comedia a Madrid (els que tenim una certa
edat recordarem com pels anys 1966-1967 es va produir un
escàndol al voltant de Joan Manuel Serrat per si cantava
només en català o si es passava a l’enemic, cantant Machado
i Hernández en castellà. Doncs l’anada a Madrid de Borràs i
l’enrenou que s’hi produí m’ha fet venir a la memòria aquells
articles encesos i apassionats a l’entorn de Serrat).
D’en Borràs, el crític Francesc Curet, en els diaris de 1914, diu:
«l’Enric Borràs, l’actor mimat del nostre poble, el qui es veia
aclamat de multituds i festejat d’autors i crítics, tant que la
remor dels triomfs arribà, en ple catalanisme, a Madrid, fins que
enlluernadores ofertes se l’emportaren, ha vingut a Catalunya a
fer escarni del nostre dolor (per la seva partença), a desconcertar-nos en les nostres tribulacions, a fer-nos afalagadores
promeses quan ningú li demanava res... i té, al propi temps,
paraules de menyspreu per a Catalunya i el seu Teatre.»
Indignat fins a l’exageració, Francesc Curet sosté que, si Borràs interpreta els clàssics catalans, no és per amor a Catalunya
i a la seva literatura, sinó per pròpia necessitat, perquè són
gairebé el seu únic repertori, ja que els dramaturgs catalans
han escrit obres pensades per a ell i adaptades a les seves aptituds. Fins arriba a acusar-lo de no ser capaç d’ampliar el seu
repertori amb textos de Shakespeare, Molière o Ibsen.
En Guimerà, parlant d’aquest fet, en diu «La deserció d’en
Borràs ha estat beneficiosa en el sentit d’haver dut el teatre

català —i haver-ho fet amb el prestigi d’una interpretació
meravellosa— per tot arreu on ha posat la planta». I en una
carta, li manifesta: «Estimat amic meu, li dono mils de mils
gràcies per anar passejant per Espanya, triomfalment alçades
per vostè molt enlaire, les meves obres Terra baixa i Mar i
cel. De vegades, arriben a les meves mans periòdics en què es
parla amb entusiasme immens de la interpretació d’aquestes
obres per vostè, i llavors sento infinit no tenir a vostè al meu
davant per a donar-li una ferma abraçada, com la que li envia
ara, ben forta i franca i sortida de l’ànima, son sempre amic, i
d’abans que tothom el primer dels admiradors més entusiastes».
En el llibre s’expliquen molt bé les anades i vingudes professionals per les comarques catalanes, per la Península espanyola
i per les Amèriques.

Al voltant d’Enric Borràs, hi graviten els grans de l’escena catalana i espanyola –des de Guimerà fins a Benavente, passant per
Rusiñol, Iglésias, Gual o Galdós, amb qui l’actor badaloní va
establir una amistat feta d’interessos comuns i passions compartides. Com a teló de fons en la vida de Borràs, a més, hi
bateguen les grans convulsions històriques i artístiques que va
viure la societat catalana (tres guerres d’abast internacional i
dues dictadures espanyoles) i els canvis culturals i estètics dels
dos darrers segles; les anades i vingudes en els tres anys commocionats de la Guerra i Revolució espanyoles i després en l’aclaparadora grisor peninsular dels anys quarantes i cinquantes.
Per exemple, des del seu exili parisenc, Josep Maria de
Sagarra envia un poema datat a París el 30 d’agost de 1938,
dedicat a Enric Borràs:

En primer pla, l'àmbit dedicat a l'obra Mar i cel d'Àngel Guimerà. Fotògraf:
Albert Cartagena

Documents i fotografies que il·lustren la relació de l'artista amb escriptors
contemporanis. Fotògraf: Albert Cartagena
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«Els herois de més crit i de més preu,
vestits de rei, de sant o de pirata,
han tremolat dins de la teva veu,
que té un so de vellut i un dring de plata.

12

Doncs, contrastant amb els bonics versos de Sagarra, després de
1939, un cop perduda la Guerra i després d’haver fet les renúncies i adhesions pertinents al règim imperant, a Saragossa, el
poeta local Ambrosio Ruste, li dedica aquests altres versos:

I entre llàgrima, xiscle o esgarip,
túnica avui, demà faixa vermella,
eres Otel·lo, Don Joan, Edip,
o el Marçal del clavell sobre l’orella.

«Con los aires de la jota
A Don Enrique Borrás
saluda el Ayuntamiento
en nombre de la ciudad.

Però de tots, el que fa més costat,
i més que tots amb el teu cor encaixa,
serà sempre l’heroi espitregat:
el Manelic de Terra Baixa.

Un alcalde como tu
más de una ciudad quisiera
después de verte encarnar
tu Alcalde de Zalamea.

El qui entre el negre escanyador dels grops
un ganivet de llibertat empunya;
que sap guardar ramats i matar llops,
que és això el que volem a Catalunya.

Habrá pueblos que te admiren
y aplaudan en este mundo
pero como Zaragoza
de fijo que no hay ninguno.

Tu aquest heroi, ben nostre, del cimal,
ens l’has posat als ulls tota la vida;
n’hem vist el riure de les dents, i el salt,
i la parpella humida.

Una jota aragonesa
quiero esta noche cantar
para enviar un saludo
a Don Enrique Borrás

I avui, volem sentir-lo més que mai,
lligat al nostre braç, i a nostra guerra;
que com més forta és l’hora de l’esglai,
més fort és el perfum que fa la terra.

Esclavitud, Tierra baja,
El abuelo, El cardenal...
son joyas de nuestra escena
que siempre borda Borrás.

Aquell seu ample i generós bruel
mai com avui podem comprendre;
avui que els llops s’han escampat pel cel,
i han mossegat la carn més tendra!»

Zaragoza es predilecta
de Don Enrique Borràs
por la devoción que tiene
a la Virgen del Pilar.»

Borràs hi correspon en aquell mateix acte recitant La jota del
Caudillo, que segons el programa oficial, enalteix les «gestas
gloriosas» del dictador «en sentidas y vibrantes estrofas, desgranadas sobre fondo musical, en el que se contrapuntan
diversos motivos», en una mena d’«efusión lírica provocada
por el inspirado texto poético, ofrenda fervorosa al Caudillo
de España».
Els tòpics més irreductibles del folklore franquista es convoquen en una composició que —per més increïble que sigui–
acaba exactament així:
«Que cante la jota
vibrantes clamores
al nombre de Franco
suma de fervores
su genio fecundo
su virtud callada
su clara sonrisa
y su limpia espada.
Que cante la jota
protestas viriles
contra esas campañas
de ingerencias viles
que intena la ONU
y Franco rechaza
con digna entereza
y orgullo de raza.

Que cante la jota
a todo cantar
un ruego a la excelsa
Virgen del Pilar.
¡Bendice al Caudillo
por su ingente hazaña!
¡¡viva muchos años
para bien de España!!»
(Ja em perdonaran però no he pogut evitar fer-los arribar
aquestes perles que es desgranen en el llibre)
Malgrat que els autors, Isabel Graña i Francesc Foguet, diuen
del llibre: «No pretenem que sigui, ni de bon tros, la biografia
canònica de l’actor, ja que queda encara molta feina per fer,
però sí una contribució que situï la seva figura en els dos sistemes teatrals que va compartir i en les conjuntures polítiques
i socials que va viure», jo crec que qualsevol lector, per neòfit que sigui, gaudirà del llibre igual que ho farà l’especialista
més introduït en el tema teatral, per l’aportació d’informació
que hi fan i per l’habilitat d’administrar-la, que el converteix
en un llibre d’amena lectura.
«Des de la fulgurant ascensió a la fama artística fins a la lluita contra el temps en plena decrepitud, Borràs mai no va
deixar de fer teatre. Sense defallença. Anant sempre amunt i
avall, d’un continent a l’altre, d’una ciutat a l’altra, signant
contractes, renovant la companyia, estrenant obres noves o
revisitant les del seu repertori de sempre, Borràs es desvivia
pel teatre. Gairebé podríem dir que no tenia vida més enllà
del teatre, que aquest el devorava i alhora el feia viure»
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He dit que no és un llibre mitòman. És cert. Però és tanta l’activitat
de l’artista, tan contrastada, tan variada i contradictòria, i és tanta la
informació que conté, que crec que esdevindrà un nou i definitiu
graó per al Mite Enric Borràs.
És un honor per a mi haver parlat avui d’aquest llibre i d’aquest
Mite, agraeixo que m’ho hagin proposat de fer, com vaig agrair que
em proposessin dedicar-li unes frases per incloure-les al llibre juntament amb les d’altres companys professionals. Van ser aquestes:
«Quan jo vaig començar a fer teatre, el nom d’Enric Borràs
anava precedit d’un Don.
»Per edat, no vaig tenir ocasió de veure’l sobre l’escenari,
ja retirat uns anys abans que jo em dediques a aquesta feina:
però si de comprovar el respecte que els meus companys,
mes grans que jo, manifestaven en parlar d’ell: Don Enric
Borràs. En ocasions no calia anomenar el cognom, Don
Enric era suficient per saber que es parlava d’ell.
»Amb el mateix respecte el vaig escoltar en un gastat vinil,
recitant monòlegs de Guimerà, poques hores abans d’estrenar en el teatre Poliorama de Barcelona la nostra versió de
Terra Baixa l’any 1981. El tremolor de la seva veu em va
transmetre tota la vitalitat, energia i geni de la manera de fer
teatre de la seva època.

garida del Museu, a qui he atabalat en algun moment; al director del
Museu Joan Mayné i a tots els que hi han aportat alguna cosa:
dades, reculls de premsa, fotografies, anècdotes... És un llibre que
es devia a l’Enric Borràs. Celebro que s’hagi estimulat i produït des
de l’Ajuntament que governa l’alcaldessa Maite Arqué.
Per cloure utilitzaré les paraules que Josep Maria de Sagarra
escriví com a comiat definitiu, el 4 de novembre de 1957. L’actor Enric Borràs moria als 94 anys a la Vil·la Lluïsa de Vallcarca de Barcelona, relativament apartat dels escenaris des de feia
quatre anys, però voltat de records, de premis, de medalles i
honors; i el més important, el respecte unànime del gremi
teatral i el dol del públic que el va acomiadar en multitudinària
manifestació popular: llarga desfilada d’autoritats, artistes,
col·legues, música, pluja de flors... com s’ha d’acomiadar un
Mite. En la intensitat d’aquelles hores Sagarra concloïa:
«En el caso de esta extraordinaria persona a quien toda
la gente de teatro llamaba don Enrique, no podemos
utilizar otro elemento de juicio que la rotunda, la
entera, la instintiva, la vehemente admiración. La
admiración que nos causa todo lo insólito, lo que
sobrepasa en mucho los límites normales, lo que entra
de lleno en la esfera de lo prodigioso y lo monstruoso.»

Nota
»Celebro i m’adhereixo a l’homenatge que es fa a Badalona
a la seva memòria: a la memòria de Don Enric.»
Moltes gràcies a tots els responsables d’aquest delicat objecte dedicat a Enric Borràs; Isabel Graña i Francesc Foguet, autors, a la Mar14

1. Discurs pronunciat per l’actor Enric Majó al Museu de Badalona,
el dia 22 de novembre de 2007, en l’acte de presentació del llibre
Enric Borràs. Retrat d’un actor, de Francesc Foguet i Isabel Graña,
i de la inauguració de l’exposició del mateix títol, amb motiu del
50è aniversari de la mort de l’actor badaloní Enric Borràs i Oriol.

VINT ANYS DE VIDA TEATRAL
A BADALONA
(1950-1970)
JORDI MAURI, GEORGINA MOYA, JOSEP PALAU i NÚRIA CASALS1

A

Badalona l’afició al teatre ve de molt lluny.
Ja des d’inicis del segle XIX era freqüent que diverses entitats
recreatives i culturals organitzessin periòdicament vetllades
teatrals als seus locals socials —no és perquè sí que el conegut
autor dramàtic José Zorrilla va acceptar donar el seu nom al
que passaria a ser «el teatre» de la ciutat, que ha estat remodelat i reobert el 1999, i va venir a la funció inaugural, en què
es va representar la seva obra Traidor, inconfeso y mártir, que
va tenir lloc el 31 d’octubre de 1868—. Bona prova d’aquesta activitat és que en una d’aquelles societats, en concret al
local de Gent Nova, amb la Companyia Terradas-Casas, va
iniciar la seva carrera la que seria anys després eminent actriu
Margarida Xirgu, la qual mantingué la seva vinculació amb
Badalona fins al seu exili (a la casa que hi comprà el 1931, on
feia periòdiques estades de descans, va allotjar personalitats
del món cultural i polític, com Federico García Lorca o
Manuel Azaña). També el gran actor Enric Borràs, badaloní, la
millor creació del qual va ser el Manelic de Terra Baixa, va
començar la seva carrera a la ciutat, on va ser homenatjat
diverses vegades. Però els tres anys de Guerra Civil van interrompre, com tantes altres coses, aquella activitat, que es va
reprendre el 1939 amb moltes dificultats per la dura situació
política i econòmica de la postguerra.

Amb tot, aviat es van reorganitzar a la ciutat entitats com el
Círcol Catòlic o el Centre Parroquial de Sant Josep, que van
tornar a oferir, com abans, funcions periòdiques a socis i
públic en general, amb la particularitat, però, que durant força
temps només hi podien actuar homes sols o dones soles. I així
van funcionar aquestes i altres societats catòliques durant més
de deu anys. Només excepcionalment es permetia que les
dones hi participessin, com per exemple, en el primer concurs
de teatre local (1951), del qual parlarem més endavant, o en
representacions de Nadal, en què una noia feia de Mare de
Déu o algun altre personatge femení (l’Isabeló de Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres, per exemple). No va ser
fins al 1952, després de llargues i treballades consultes, que
el consiliari Dr. Cebrià Montserrat va acceptar que poguessin
actuar junts homes i dones. La primera funció mixta del Círcol Catòlic va ser la d’El gran cardenal, adaptació de José
M. Pemán del drama de Herald Van Leyden, inspirat en la
tragèdia del primat d’Hongria cardenal Midzensky, que va
tenir lloc el 17 de febrer de 1952 a 2/4 de 7 de la tarda, en
funció fora d’abonament. M. Carme Massip i Mercè Valls
van ser les encarregades d’actuar en aquella representació
amb els actors de la que havia estat fins llavors secció exclusivament masculina.2
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Les funcions dels primers anys quaranta es feien amb mitjans molt escassos perquè la situació econòmica de l’època
permetia ben poques despeses. Bona prova de les man cances de tota mena d’aquells anys és l’escrit que el Centre
Parroquial de Sant Josep adreçà, a l’agost de 1942, al regidor de Proveïments i Transports de l’Ajuntament, sol·lici tant 30 racions de pa per als aspirants a formar part de la
seva secció dramàtica.3
Pel que fa a les obres representades aquells anys, s’havien
d’adaptar a la fèrria censura aplicada per les autoritats governatives en tots els àmbits de la vida ciutadana, inclosos els
culturals i recreatius. En el món del teatre, una prova molt
il·lustrativa del clima polític que es vivia és un altre escrit que
el secretari del Centre Parroquial de Sant Josep envià al «jefe
de la milicia de 2ª línea», amb data de 13 de gener de 1940,
en què demanava que dispensés els socis de l’entitat que
havien d’actuar el diumenge següent en la representació de Los
Pastorcillos en Belén de l’assistència a la concentració de
Falange que havia de tenir lloc el mateix dia. I en el programa d’una obra representada al Círcol pocs dies després, el 4
de febrer de 1940, hi ha una nota que diu: «En el intermedio
del primero al segundo acto será interpretado el Himno
Nacional».4
Té una estreta relació amb aquest clima polític de repressió i
censura un altre fet que crida l’atenció si es fa una ullada a la
premsa local d’aquells anys. Si gairebé totes les obres representades durant la República ho van ser en català, el castellà
domina àmpliament en les funcions de després de la guerra,
sobretot durant els anys quaranta, en què fins i tot, com acabem
de veure, Els Pastorets es van convertir en Los Pastorcillos.
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Però tot i aquestes dificultats, l’activitat teatral va anar
agafant cada vegada més empenta. Hi va col·laborar de
manera important la creació el 1941, a iniciativa de persones
del món cultural badaloní amants del teatre, al capdavant
de les quals hi havia Francesc de P. Alsina, de Teatre Íntim,
societat que va néixer amb la intenció de portar periòdicament a la ciutat algunes de les millors companyies del
moment. Gràcies a aquesta iniciativa els badalonins van
poder veure durant uns anys actors i actrius molt coneguts a
l’època: a més d’Enric Borràs, Paco Melgares, M. Fernanda
Ladrón de Guevara, Manuel Dicenta, Alejandro Ulloa,
Rafael Bardem, Carlos Lemos, Catalina Bárcena,
Guadalupe Muñoz Sampedro, Luchy Soto, Carmen Car bonell, Antonio Vico… La nit potser més brillant de Teatre
Íntim va ser la del 15 de juny de 1946, al cinema Nou, en
què va celebrar haver arribat a les 100 representacions amb
La dama de las camelias, interpretada per la famosa actriu
italiana Francesca Bertini.
I si per a aquelles funcions de Teatre Íntim normalment es
contractaven companyies de fora de la ciutat, en finalitzar la
dècada dels quaranta no hi havia diumenge sense una o més
representacions teatrals muntades per alguna de les diverses
entitats badalonines amb secció dramàtica.
Els concursos de teatre dels anys cinquanta i primers
seixanta
Per estimular aquesta activitat teatral, el 1950 l’Ajuntament
va convocar un concurs de teatre que va tenir continuïtat uns
quants anys. El primer concurs, que es va celebrar al maig de
l’any següent, tot i ser convocat per l’Ajuntament, va ser
organitzat pel Casino de Badalona. La convocatòria va anar

de la manera següent: durant la quaresma de 1950 diversos
socis del Casino van representar una obra en el seu local
social. Després d’aquella actuació va sorgir la idea d’organitzar-se com a grup i fer teatre més seriosament, per la qual
cosa van buscar l’ajuda d’un director de fora i de prestigi.
L’elecció va recaure en Esteve Polls, que tindria una dilatada trajectòria en el món del teatre professional i que encara
és en actiu avui dia. I entre les iniciatives d’aquell nou grup
teatral, hi va haver la de celebrar un concurs de teatre entre
formacions locals. A finals d’any el Casino i l’Ajuntament ja
s’havien posat d’acord sobre el tema, tal i com hem pogut
llegir en un programa de l’entitat del mes de desembre:

»Don Enrique Borrás, quien no tiene negativas para
nada que atañe a su ciudad natal, ha aceptado con
gusto la presidencia del Jurado Calificador, siendo
además integrado por prestigiosas figuras críticas de
la Prensa barcelonesa.
»El grupo artístico del Casino también ha solicitado su
participación, que aunque modesta, no dejará de dar
realce a la entidad que representa, por el sólo hecho de

«La Sección de Cultura de nuestro Excmo. Ayun tamiento, que tan dignamente preside el Tte. Alcalde Sr.
Antoja, ha establecido para el corriente mes de mayo el
Primer Concurso Local de Teatro para Aficionados. A
éste Casino le corresponde el honor de tener a su cargo
la organización del mismo.
»Son seis los grupos que, aceptando las bases expuestas, han solicitado su admisión. La velada se efectuará
en sesión de tarde y noche, siendo representado un
acto de libre elección, a cargo de cada entidad.
»Para el montaje de la obra todos los participantes
recibirán una subvención de la Sección de Cultura,
en partes iguales. Además, a la compañía ganadora le
será entregado el valioso premio del Excmo. Ayuntamiento. Este Casino hará donación asimismo de
dos trofeos para la mejor interpretación masculina y
femenina.

Programa de mà del primer concurs de teatre, celebrat el 22 de maig de
1951. Col·lecció: Ramon Casals
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tener formado su elenco teatral. Por su parte, nos han
prometido sus mayores esfuerzos, deseando se vean
compensados sus trabajos con un puesto adelantado
en la calificación.
»La dirección del Casino está estudiando con atención
todo lo concerniente al orden y mejor organización
del concurso, siendo de esperar sea merecedora de la
confianza que el Excmo. Ayuntamiento ha puesto en
nuestro Casino».
Any 1951
Aquell primer concurs es va celebrar el 22 de maig a la llavors
anomenada sala de Falange (abans de la Guerra Civil havia
estat el local del partit Lliga Regionalista). Es va fer en un sol
dia (i així seria les quatre convocatòries següents) en sessions
de tarda i nit, perquè els grups participants només interpretaven
obres curtes d’un sol acte o un acte d’una obra llarga. Tal com
diu l’esmentat programa del Casino, s’hi van presentar sis entitats, la societat coral Els Ocellets, el Centre Parroquial de Sant
Josep, el Círcol Catòlic (per aquest ordre, aquestes tres van
actuar a la tarda), i la Cooperativa La Moral, l’Orfeó Badaloní
i Casino de Badalona (que ho van fer en sessió de nit).
Va aconseguir el primer premi el Centre Parroquial de Sant
Josep amb l’obra en un acte Los tres panes de Dios, d’Henry
Brochet, i el segon la Cooperativa La Moral amb el segon
acte de Les llàgrimes d’Angelina, d’Àngel Guimerà. El premi
a la millor actriu va ser per a Montserrat Arimont, del Casino, i la concedida al millor actor per a Jaume Codina, de l’Orfeó. El president del jurat, el famosíssim Enric Borràs, abans
de la cloenda del concurs va sortir a l’escenari i declamà unes
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poesies. Clausurà l’acte el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament, Eduard Antoja Vigo.
Any 1952
L’any següent es va celebrar el dia 18 de maig, també a la sala
de Falange, i s’hi van presentar les mateixes sis entitats del
primer concurs. En setmanes anteriors havia sortit a la premsa l’anunci de les obres que representarien els diferents grups:
el Círcol Catòlic posaria en escena un acte de l’obra d’En rique Jardiel Poncela Los ladrones somos gente honrada,
però a última hora no ho va poder fer (no se n’especifica el
motiu) i va presentar el segon acte de Criminal de guerra,
obra que l’any anterior havia obtingut el Premio Nacional de
Teatro, de Joaquín Calvo Sotelo. La sessió de tarda, en què
van actuar el Círcol, Els Ocellets i el Centre de Sant Josep,
havia de començar a les cinc i es va fer amb més d’una hora
de retard, i la de nit, amb el Casino de Badalona, l’Orfeó
Badaloní i la Cooperativa La Moral, que s’havia d’iniciar a
les 10, va començar a 2/4 de 12.
Les tres actuacions, més les deliberacions del jurat (un dels seus
membres era el dramaturg Juan Germán Schroeder), van fer que
l’acte s’acabés a ¼ de 5 de la matinada!, amb la qual cosa van
sortir crítiques a la premsa local i comentaris sobre la con veniència de fer-ho en dies diferents. A més, hi va haver moltes
mostres de rebuig en saber-se el veredicte, perquè el públic que
va aguantar fins aquella hora tan intempestiva no va estar d’acord
amb el primer premi, concedit al Casino (va presentar l’obra en
un acte Las medallas de Sara Dowey, de James M. Barrie), i en
canvi va aplaudir molt el segon premi, que va ser per al Centre
de Sant Josep, que interpretà el primer acte d’El anticuario, de
Charles Dickens. El premi a la millor actriu va ser, com l’any

anterior, per a Montserrat Arimont, del Casino, i el premi al
millor actor per a Francesc Muntet, del Centre de Sant Josep.

Francesc Muntet i Josep Solaz, en una escena del primer acte d'El Anticuario,
de Dickens, representat pel Centre de Sant Josep i guardonat amb el segon
premi del concurs de 1952. Col·lecció: Josep Solaz

Les crítiques aparegudes a la premsa local els dies següents
opinaven, com el públic, que el primer premi se l’havia
d’haver endut el Centre i no el Casino, i insinuaven que
potser aquesta última entitat l’havia guanyat perquè havia
organitzat el concurs, per la qual cosa comentaven que seria
bo que en el futur cap de les entitats participants en fos l’organitzadora. Se’n va parlar tant, del veredicte, aquells dies,
que fins i tot va sortir un article a la publicació barcelonina
Destino, titulat «Huracán en Badalona» (14 de juny de 1952),
firmat per Juli Coll, un dels membres del jurat, que destacava en positiu com havia vibrat la ciutat amb el concurs i, entre
altres coses, afirmava que «hacía años que no presenciaba un
tal entusiasmo y pasión entre los espectadores de una sala de
teatro, para con las cosas del Teatro». Per tot plegat, el Casino no va participar en l’organització del tercer concurs.
Any 1953
S’hi van presentar les mateixes sis entitats, i se celebrà a la
sala de Falange el dia 3 de maig. A la tarda van actuar el
Centre, Els Ocellets i l’Orfeó, i a la nit La Moral, Círcol i
Casino. L’acte va acabar a 2/4 de 4 de la matinada. Aquesta
vegada el veredicte del jurat (entre els seus components hi
havia Joan Triadú) va ser rebut amb molts aplaudiments. El
Círcol es va endur el primer premi amb el tercer acte de La
plaza de Berkeley, de John L. Balderston, i La Moral el
segon amb el segon acte d’Ha entrado una mujer, d’Enrique
Suárez de Deza. El premi a la millor actriu va ser per a
Gertrudis Argenté, del Centre, i el premi al millor actor per
a Josep M. Alarcón, del Círcol. També es va concedir el
diploma a la millor ambientació i 500 pessetes al Casino.
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Any 1954
El 16 de maig d’aquell any, també a la sala de Falange, va
tenir lloc el quart concurs, en què només van participar quatre entitats: l’Orfeó i el Centre en sessió de tarda, i el Cor
Marítim i la Companyia Joaquim Grífol a la nit (aquestes
dues entitats ho van fer per primera vegada. Per al Cor Marítim va ser la primera i última participació en el concurs. La
Companyia Joaquim Grífol ho va poder fer perquè es va
suprimir de les bases del concurs l’obligatorietat que els
grups participants haguessin de formar part d’una entitat
local). No ho van fer ni Els Ocellets, que no hi tornaria a participar més, ni el Casino de Badalona (s’havia desfet el seu
grup dramàtic), ni La Moral ni el Círcol. Aquest, tot i que s’hi
havia inscrit per representar un acte de La tragèdia de Romeu
i Julieta, en versió catalana de Josep M. de Sagarra, es va reti-

Primer premi del 1954: representació de La Farsa de Micer Patelin, obra anònima del segle XV,a càrrec del Centre de Sant Josep. Col·lecció: Josep Solaz
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rar a última hora. La premsa local no es va fer ressò dels
motius d’aquella decisió, ni els recorden els actors o actrius
participants amb qui hem pogut contactar.
Amb un jurat compost només per badalonins, els premis
se’ls van repartir el Centre i la Companyia Joaquim Grífol.
El Centre va obtenir el primer premi de grup amb l’obra en
un acte titulada La farsa de Micer Patelin, anònima francesa del segle XV, i el premi a la millor actriu, Núria Arrasa; i
la Companyia Joaquim Grífol el segon premi amb Primavera i tardor, obra en un acte del titular de la companyia,
que també va obtenir el premi al millor actor. El Centre de
Sant Josep, a més, va rebre 500 pessetes concedides a la
millor ambientació. En general els premis van ser ben rebuts
pel públic assistent, però hi va haver comentaris en el sentit
que el veredicte hauria estat més objectiu amb un jurat amb
persones de fora de Badalona.
Any 1955
Altra vegada a la sala de Falange, el cinquè concurs es va
celebrar el dia 15 de maig, amb quatre entitats participants:
Círcol Catòlic, La Moral (van actuar a la tarda) i Centre de
Sant Josep i Companyia Joaquim Grífol (ho van fer a la nit).
Com en anys anteriors, tant la sessió de tarda com la de nit
van començar amb retard, i l’acte va acabar cap a les tres de
la matinada. El primer premi al millor conjunt va ser per al
Centre de Sant Josep, que va representar el segon acte de La
cena de los tres reyes, de Víctor Ruíz Iriarte, i el segon per
a la Companyia Joaquim Grífol, que posà en escena la
primera part, en sis quadres, d’Escuadra hacia la muerte,
d’Alfonso Sastre. El premi a la millor actriu va ser per a M.
Josep Alsina, del Centre, i el premi al millor actor per a

Lluís Marco, de la Companyia Joaquim Grífol. Aquell any,
per primer cop es van concedir també premis a la millor
actriu i al millor actor que interpretaven un paper secundari,
que van recaure, respectivament, en Gertrudis Argenté, del
Centre, i en Joan Guardiola, del Círcol.
El veredicte del jurat (entre els seus integrants hi havia el subdirector de l’Institut del Teatre de Barcelona, Artur Carbonell,
i un dels seus professors, Bartolomé Olsina, i la presència per
primera vegada d’una dona, l’actriu Mercè Nicolau) va ser
aplaudit en tots els casos menys el segon premi al millor conjunt, rebut amb evidents signes de desacord. Els premis els va
lliurar l’alcalde de la ciutat, Santiago March. El cronista Salvador Alsina, en un extens comentari a Revista de Badalona
parlava, entre altres consideracions, de la manca de puntualitat, que en el futur s’hauria de definir clarament què s’entenia
per paper secundari, i que s’hauria de prohibir que les entitats
presentessin obres dividides en més de dos quadres (feia clara
al·lusió als sis de l’obra presentada per la Companyia
Joaquim Grífol, que amb alguns canvis d’escenari va durar
més d’hora i mitja) perquè les sessions s’allargaven excessivament i provocaven que part del públic se n’anés abans del
final i sense esperar el veredicte del jurat. També ironitzava
sobre la composició del jurat. L’any anterior tots els seus
components eren badalonins i el veredicte va agradar. No
obstant això, aquell any el formaven persones de fora de la
ciutat per evitar susceptibilitats, i el veredicte no havia agradat gaire.
Any 1956
Després de les crítiques d’anys anteriors sobre el fet que el
concurs anual de teatre acabés sempre a altes hores de la

matinada, el sisè va ser el primer en què cada entitat participant va poder presentar una obra sencera perquè les funcions
es van fer en dies diferents o només dues (tarda i nit) en un
sol dia. A partir d’aquell moment es farien sempre així.
També hi va haver un canvi d’escenari, i en lloc de celebrar-se
a la sala de Falange, al carrer de Mar, es va fer a la del Círculo Artístico Español (el seu nom abans del 1939 havia
estat L’Era), al carrer d’en Cueta (Canonge Baranera). La
primera funció va ser el 30 de maig i va anar a càrrec del
Centro Aragonés, entitat que es presentava al concurs per
primera vegada. La premsa local va considerar que la interpretació havia estat irregular, però que l’obra era difícil (es
tractava d’El pobrecito embustero, de Víctor Ruíz Iriarte), i
calia valorar la voluntat i l’esforç de l’entitat per presentar-se
al concurs. Les altres quatre funcions (interpretades per La
Moral, el Centre de Sant Josep, el Círcol Catòlic i la Companyia Joaquim Grífol, respectivament) es van celebrar els
dies 2, 9 i 10 de juny.
El veredicte es va conèixer al final d’una vetllada musical,
a càrrec de la pianista M. Lluïsa Pascual, celebrada el 22
d’aquell mes de juny a la sala del Casino de Badalona, i els
premis es van repartir així: el primer de conjunt per al Círcol Catòlic, que havia presentat Llama un inspector, de John
B. Priestley (ja la premsa s’havia fet ressò que tots havien
estat excel·lents), i el segon per al Centre de Sant Josep, que
escenificà La herida del tiempo, també de John B. Priestley.
Mercè Alsina, d’aquesta entitat, va obtenir el premi a la millor actriu, i Josep M. Alarcón, del Círcol, que el dia de la
funció havia estat molt aplaudit, el concedit al millor actor.
Els premis a la millor actriu i al millor actor secundaris van
ser per a Esther Martells, de la Companyia Joaquim Grífol
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(també hi va haver una menció especial per a Pepita Boix,
d’aquesta entitat), i per a Oleguer Solà, de La Moral.
Un mes després, el 27 de juliol, a la nit i al teatre Zorrilla, va
tenir lloc el lliurament dels premis a càrrec de Santiago
March, alcalde de la ciutat, després de la representació de l’obra Els savis de Vilatrista, en homenatge a Santiago Rusiñol
amb motiu del 25è aniversari de la seva mort. Hi van participar actors i actrius de totes les entitats, dirigits per Joan
Cumellas, director del teatre Alexis de Barcelona. Les
butaques de platea i primer pis numerades costaven 12 pessetes i 6 les de segon pis.
Dos anys sense concurs
Encara que amb aquells sis anys el concurs anual de teatre
s’havia fet molt popular a la ciutat, no n’hi va haver ni el
1957 ni el 1958. Al número extraordinari de Festa Major de
Revista de Badalona de 1957, se’n parla en un extens article
de dues pàgines, en què opinen els directors escènics Pedro
Vázquez, del Centre de Sant Josep; Josep M. Alarcón, del
Círcol Catòlic; Antoni Martínez, de la Cooperativa La Moral;
Josep Centena, de l’Orfeó Badaloní; Joaquim Grífol, de la
companyia del seu nom, i el tinent d’alcalde de Cultura de
l’Ajuntament, Joan Pich Santasusana. A la pregunta sobre
quines eren les causes que no n’hi hagués aquell any, algun
d’ells deia que els jurats, uns anys amb més o menys raó,
sempre sortien malparats del veredicte i que potser els organitzadors ho havien volgut evitar. Però el tinent d’alcalde ho
atribuïa sobretot a la creació, aquell 1957, per part de l’Ajuntament, d’una companyia de teatre municipal composta per
actors i actrius de diverses entitats locals.
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Efectivament, d’això ja se n’havia parlat des de principis
d’any, i el 12 de març Revista de Badalona comentava que
Esteve Polls havia estat el director escollit per a la primera
obra d’aquella nova formació escènica, però també deia que
li havien sorgit dificultats d’última hora que potser li ho
impedirien. Finalment va ser Jordi Grau, amb la col·laboració
d’Andreu Ponsirenas, l’encarregat de fer-ho. L’estrena va
tenir lloc el 10 de maig de 1957, amb motiu de les festes de
Sant Anastasi, copatró de la ciutat, al cinema Victòria, i l’obra representada El monje blanco, d’Eduardo Marquina. Els
comentaris de la premsa local la setmana següent, que deien
que aquesta peça no era la millor del seu autor, criticaven el
retard en començar la funció (a les 11 de la nit en lloc de les
10, com estava anunciat) i que per recuperar el temps perdut
se suprimís l’epíleg de l’obra. En canvi, elogiaven la feina de
tots els intèrprets.
Però aquella idea de crear una companyia escènica municipal
no va quallar, i al setembre del 1958 l’Ajuntament va convocar els presidents de les entitats que tenien secció dramàtica
amb l’objectiu d’intentar tornar a convocar un concurs de
teatre aquell mateix any. A la reunió, que es va celebrar a l’octubre, es va decidir que n’hi hauria, però l’any següent.
Any 1959
Com el 1956, les representacions van tenir lloc a la sala del
Círculo Artístico Español, i hi va haver sis grups participants,
Círcol, que ho va fer el 8 de març; Companyia Joaquim Grífol,
el 14; Orfeó, el 15; Centre Parroquial de Sant Jaume (l’única
vegada que participà en el concurs), el 19; La Moral, el 21, i el
Centre de Sant Josep, el 22. Les crítiques van ser especialment
dures amb l’obra de l’Orfeó, Gira-sol, d’Ignasi Iglésias. Així

s’expressava el crític de La Voz de Badalona el 24 de març: «Si
queremos alejar al público de nuestra época de las salas de
teatro, si deseamos aburrirle soberanamente, si queremos
hacerle insoportable su estancia en la butaca de espectador, no
te-nemos más que ofrecerle obras como Gira-sol». I així el de
Revista de Badalona, que comentava que Ignasi Iglésias sovint
feia canvis a les seves obres, a vegades fins i tot després
d’estrenades: «Pues bien, yo creo que si Gira-sol ahora
volviera a sus manos, la cambiaría de cabo a rabo».

En una primera votació del jurat (aquell any hi havia un membre de cada entitat participant), van quedar empatats per al
primer premi de conjunt el Círcol, amb El diario de Ana Frank,
i La Moral, amb Luz de gas, i en una segona votació va guanyar
el Círcol. L’obra que va presentar aquesta entitat ja l’havia
estrenat a la seva seu el 7 de setembre de l’any anterior, en un
dels actes de la seva festa patronal, i ja llavors la premsa
havia elogiat molt la interpretació i la posada en escena, que
havia qualificat de magnífiques. La seva protagonista, Pura

Una escena d’El Diario de Ana Frank, obra representada pel Círcol, que va ser premiat en el concurs del 1959. Col·lecció: Francesca Ribó i Francesc Mateu
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Serna, va obtenir la segona medalla a la millor actriu. La Moral,
a més del segon premi de conjunt, va guanyar el premi a la millor actriu, que va ser per a Carme Garcia, i la segona medalla al
millor actor per a Antoni Martínez. Finalment, el premi al millor
actor va ser per a Pedro Vázquez, del Centre de Sant Josep.
Any 1960
El vuitè concurs de teatre va tenir lloc al Círculo Artístico
Español al març i abril. El 20 de març va actuar l’Orfeó; el
26, l’Associació d’Antics Alumnes Maristes (va ser l’única
vegada que s’hi va presentar); el 27, La Moral; el 2 d’abril, el
Centro Aragonés; el 3, el Círcol, i el 9, el Centre de Sant
Josep. Les butaques de platea i les llotges valien 15 pessetes,
l’entrada general 8, i hi havia un abonament per a les set funcions que en costava 70. Parlem de set funcions perquè el
veredicte del jurat es va conèixer el diumenge 10 d’abril
després que l’elenc del Círcol representés fora de concurs l’obra Milagro, de Nicolás Manzari i Adolfo Lozano.
Aquests van ser els premis: el primer de conjunt per al Círcol,
que havia presentat La ciudad sumergida, de Juan Germán
Schroeder (l’autor hi havia estat present i havia sortit a saludar al final, amb els intèrprets i el director), i el segon per al
Centre, que escenificà Cuando las nubes cambian de nariz,
d’Eduardo Criado. El premi a la millor actriu va ser per a M.
Carme Massip, del Círcol, el premi al millor actor per a Pedro
Vázquez, del Centre, la segona medalla a la millor actriu per
a Elisabeth Rodríguez, de La Moral, i la segona medalla al
millor actor per a Antoni Codina, també de La Moral.
Aquest va ser un dels veredictes més polèmics. La premsa
badalonina recollia les moltes protestes del públic en saber-se
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els premis, i es queixava de l’espectacle lamentable que
s’havia organitzat a la sala, que comparava al d’un camp de
futbol. Algun cronista apuntava que en el futur potser les entitats haurien de representar dues obres: una d’obligada per a
totes i una altra d’elecció lliure, proposta que no va triomfar.
Tampoc no ho va fer la dels que opinaven que el que s’havia
de premiar era la tasca d’un any i no la sort d’un dia, d’un
repartiment o d’una obra.
Any 1961
A l’abril, al Zorrilla, es va celebrar el novè concurs. Els preus
van ser els mateixos de l’any anterior, amb un abonament per a
les cinc funcions d’aquella ocasió a 50 pessetes. L’Orfeó actuà
en primer lloc el dia 15; el Centre de Sant Josep el 16, en funció de tarda; La Unión Deportiva Artiguense, el mateix dia en
funció de nit; el Círcol, el 22, i La Moral, el 23. Els premis es
van repartir de la manera següent: el primer de conjunt per al
Centre, que va presentar El avaro, de Molière, i el segon per a
La Moral, que amb La cárcel sin puertas, de José Antonio
Giménez Arnau, també va aconseguir el premi a la millor actriu,
per a Elisabeth Rodríguez, el premi al millor actor, per a Albert
Cuadras, i una medalla honorífica per a Elena Fernàndez. La
segona medalla a la millor actriu va ser per a M. Carme Massip,
la segona medalla al millor actor per a Francesc Mateu, i hi va
haver una menció honorífica per a Francisca Ribó, tots tres del
Círcol. Encara que no amb la intensitat de l’any anterior, també
hi va haver crítiques al veredicte i a la composició del jurat, integrat per persones de fora de Badalona.
Any 1962
Aquell any va tenir lloc entre abril i maig al teatre Zorrilla, i
només hi van participar quatre entitats: l’Artiguense, que ho

va fer en primer lloc el dia 29 d’abril, La Moral, que concursà
el dia primer de maig, el Círcol Catòlic, que actuà el 5, i el
Centre de Sant Josep, que presentà la seva obra l’endemà, dia
6. Aquell any es van donar dos nous premis: el de millor
director escènic i el de millor director artístic.
El premi al millor conjunt va ser per al Centre, que havia posat
en escena El cuarto de estar, de Graham Greene. Tot i això, la
presentació per part d’una entitat catòlica d’una obra en la qual
hi ha un adulteri i un suïcidi, va provocar força polèmica, com

ja l’havia provocada quan l’entitat la va estrenar el juny del
1961 a la seva seu. Llavors va necessitar una presentació prèvia
de Joan Argenté, poeta badaloní. Amb motiu del concurs va ser
Ramon Vall Guixeras, persona molt vinculada amb el món cultural de la ciutat, qui va fer la presentació de l’obra, cosa del tot
inhabitual al concurs de teatre, que va qualificar de valenta la
decisió de l’entitat. Molta gent, però, no ho va creure així, i va
manifestar la seva disconformitat. Jordi Abel, a la revista del
Círcol Catòlic Albada, en el seu número de març-abril-maig
de 1962 escrivia: «Se ha celebrado el Concurso y… el centro de

Moment final de la representació de La cárcel sin puertas, de J. A. Giménez Arnau, que va proporcionar a La Moral el premi a la millor actriu., l'any1961.
Col·lecció: Elisabet Rodríguez i Albert Cuadras. Fotògraf: A. Capella
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discusión respecto al fallo del Jurado ha pasado a segundo término y la discusión se ha centrado respecto a la moralidad o no
de las obras presentadas… En mi opinión el dilema no consiste
en plantearse si la obra es o no católica… sinó más bien en
determinar si es o no oportuna su representación habida cuenta
del público al que va dirigida… La mayoria de posibles asistentes al concurso de teatro no estan amoldados a una mentalidad Graham Greene y por lo tanto es inadecuada su puesta en
escena. Graham Greene, nuevo converso, es por hoy en nuestro
país autor para ser representado en teatro-forum y lo que de esto
se aparta induce a crear un confusionismo que en modo alguno
puede, en mi opinión, ser aprobado».
Altres comentaris en aquest mateix sentit van aparèixer a la
premsa local. Cal recordar que amb motiu de l’estrena de l’obra,
el 1954, al Teatre María Guerrero de Madrid, la Junta Nacional
de Acción Católica Española li va donar la qualificació de 3R,
que volia dir «mayores con reparos», i va advertir que «la intención del drama es buena pero... se considera adecuada para personas de sólida formación». Amb tot, el premi va ser rebut amb
grans aplaudiments perquè les crítiques reconeixien que la
interpretació de l’obra havia estat, en conjunt, molt bona, sobretot la de la seva protagonista, Montserrat Duran, que es va endur
el premi a la millor actriu. També van ser per al Centre la segona medalla a la millor actriu, que va obtenir Felicitat Comas, la
segona medalla al millor actor, per a Miquel Lluís Pardos, i la
medalla per al millor director escènic, Josep Viñallonga. El
Círcol es va endur el segon premi al millor conjunt amb l’obra
Com si fos un tros de vida, d’Eduardo Criado, «la primera obra
en lengua vernácula que nos ofrece el autor», i el premi al
millor actor, que aconseguí Joan Guardiola, i Antoni Codina, de
La Moral, va rebre la medalla al millor director artístic. Hi va
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haver també medalles honorífiques per a Francisca Ribó, del
Círcol, i per a Elena Fernàndez, de La Moral.
El repartiment de premis es va fer al juny, al teatre Zorrilla,
en una vetllada artística on actors i actrius dels diferents
quadres escènics que hi havien participat van interpretar
fragments d’obres conegudes.
Any 1963
Durant el mes de març tingué lloc l’onzè concurs, que aquell
any se celebrà al teatre del Círcol Catòlic. L’Artiguense actuà
el dia 2; el Centre de Sant Josep, el 9; La Moral, el 16; l’Orfeó, el 23, i el Círcol, el 30. La sala només es va omplir del
tot en l’última funció, potser perquè hi actuava el grup titular
del teatre, potser perquè era el dia en què es coneixeria el
veredicte del jurat. La falta de públic es va atribuir, entre
altres raons, al preu de les localitats, que s’havia apujat considerablement (si l’any anterior les butaques de platea i llotja
costaven 15 pessetes, ara n’eren 25). El cert és que aquest va
ser un dels primers símptomes de crisi en el concurs de teatre.
A diferència dels altres anys, en aquell només es concediren
premis als conjunts, i el primer va ser per al Círcol, que presentà l’obra George & Margaret, de Gerard Savory, i el segon
per al Centre, que interpretà La herida luminosa, versió
castellana de José M. Pemán de la famosa obra de Josep M.
de Sagarra. La Moral es va endur una menció honorífica per
El cielo dentro de casa, d’Alfonso Paso.
El veredicte va ser acollit amb forts aplaudiments perquè,
com deia Salvador Alsina Valls en la seva crònica en el
número extraordinari de Setmana Santa de Revista de

Badalona: «Todos los actuantes estuvieron muy a tono en la
interpretación más maravillosa —así, maravillosa— que le
hemos visto al Cuadro del Círculo Católico, que ésta vez de
una obra sin base supieron sacar el máximo rendimiento
posible». Altres comentaris de la revista anaven en el mateix
sentit: «Poco trabajo tuvo el Jurado para conceder el primer
premio del Concurso de Teatro. Este año el elenco del Círculo Católico se lo llevó de calle. Es una de las veladas teatrales
que recordaré con más íntima fruición». Pel que fa a la representació del Centre, hi va haver qui es va atrevir a criticar que
una obra catalana es fes en castellà, i la premsa va censurar
aquesta crítica: «Nos dijeron que un socio del Centro de San
José se dió de baja porque el cuadro de la entidad representó
la obra de Sagarra en castellano. ¿Tan malo es Pemán?».5
Any 1964
El d’aquell any va ser l’últim concurs i es va fer al novembre
en les seus de cada entitat participant. Ja no hi havia hagut
acord per celebrar-lo, com cada any, a la primavera, i encara
que finalment es va arribar a convocar, tot feia pensar que
potser costaria organitzar-ne un altre, com així va ser. Quatre
van ser els grups que s’hi presentaren: el Círcol, el dia 14;
l’Artiguense, el 15, que per manca d’un local propi va actuar
al teatre del Círcol; l’Orfeó, el 21, i el Centre, el 22.
Per incentivar la participació, a més de rebre plaques honorífiques, en aquella ocasió el primer premi i el segon estaven
dotats amb 3.000 i 2.000 pessetes, i es concedien per primer
cop un tercer i quart premis, amb 1.500 pessetes per a cadascun. L’obra de l’Artiguense va tenir molt poc públic (no es va
omplir ni la quarta part de la sala), i a la de l’Orfeó gairebé no
hi va anar ningú (la premsa deia que només el jurat qualifi-

cador, la majoria d’actors del Círcol, alguns del Centre i quatre o cinc espectadors). Si l’any anterior s’apuntava que això
segurament era per l’important increment dels preus de les
localitats, ara ja s’explicava per un progressiu canvi de costums en la societat, que cada vegada més omplia el temps
d’oci a Barcelona, cosa que tenia força a veure amb l’increment del poder adquisitiu de la població.
El Centre va guanyar el primer premi de conjunt amb El águila
de dos cabezas, de Jean Cocteau, el premi a la millor actriu, que
va ser per a Felicitat Comas, i la segona medalla al millor actor,
obtinguda per Francesc Casellas. El Círcol, amb La heredera,
segons l’obra d’Henry James de Ruth i Augustus Goetz, va
guanyar el segon premi de conjunt i el premi al millor actor per
a Josep M. Alarcón. El tercer premi de conjunt va ser per a l’Orfeó, que també va aconseguir la segona medalla a la millor
actriu, per a Mercè Amigó, i el quart per a l’Artiguense. Hi va
haver també una menció especial per a Anna Sànchez, d’aquesta darrera entitat. El veredicte va ser acollit amb aplaudiments
pel públic assistent a la sala.
A continuació es detallen, per ordre cronològic, totes les obres
representades al llarg dels dotze concursos, el nom de l’autor,
el del director, i el nom de l’entitat que les va escenificar. Van
ser, en total, 61 funcions, 21 en català i 40 en casellà, però 58
obres perquè hi va haver tres repeticions: Mossèn Janot, d’Àngel Guimerà (la van muntar la Cooperativa La Moral el 1951
i la Companyia Joaquim Grífol el 1956); La heredera, d’Augustus i Ruth Goetz, (presentada pel Centre Parroquial de Sant
Josep el 1953 i pel Círcol Catòlic el 1964), i Primavera i tardor, de Joaquim Grífol (representada per la seva companyia el
1954 i per l’Orfeó Badaloní el 1961).
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ANY

OBRA

AUTOR

DIRECTOR

ENTITAT

1951

Los tres panes de Dios (obra en un acte) Henry Brochet

Josep Marco

Centre Parroquial de Sant Josep

1951

Traficants de perles (1r acte)

Emili Graells Castells

Antoni Puente

Círcol Catòlic

1951

Mossèn Janot (1r acte)

Àngel Guimerà

Amadeu Mateu

Cooperativa la Moral

1951

Les llàgrimes d'Angelina (2n acte)

Josep M. de Sagarra

Francesc Clapés

Orfeó Badaloní

1951
1951

Plaza de Oriente (1r acte)
La grapa de ferro (obra en un acte)

Joaquín Calvo Sotelo

Esteve Polls
Francesc Giró

Casino de Badalona
Els Ocellets

1952

El anticuario (1r acte)

Enrique Suárez de Deza (basada
Josep M. Saladrigas
en una obra de Charles Dickens)

Centre Parroquial de Sant Josep

1952

Criminal de guerra (2n acte)

Joaquín Calvo Sotelo

Antoni Puente

Círcol Catòlic

1952

Gent de platja (obra en un acte)

Antoni Bori i Fontestà

Amadeu Mateu

Cooperativa la Moral

1952

Àngel Guimerà

Oleguer Solà

Orfeó Badaloní

James Barrie

Esteve Polls

Casino de Badalona

1952

Mar i cel (1r acte)
Las medallas de Sara Dowey
(obra en un acte)
Joventut (obra en un acte)

1953

La heredera (2n acte)

1953
1953

1952

Els Ocellets

La plaza de Berkeley (3r acte)

Ignasi Iglésias
Francesc Giró
Ruth i Augustus Goetz (basada
Joaquim Nicolau
en una obra de Henry James)
John L. Balderston
Esteve Polls

Ha entrado una mujer (2n acte)

Enrique Suárez de Deza

Antoni Codina

Cooperativa la Moral

1953

El pati blau (3r acte)

Santiago Rusiñol

Oleguer Solà

Orfeó Badaloní

1953

El zoo de cristal

Tennessee Williams

Antoni de Cabo
i Rafael Richart

Casino de Badalona

1953

Salvador Llibre

Antoni Benítez

Els Ocellets

Anònim francès del segle XV

Jordi Grau

Centre Parroquial de Sant Josep

1954

Sombres que maten (obra en un acte)
La farsa de Micer Patelin
(obra en un acte)
Un casament de conveniència (1r acte)

Santiago Rusiñol

Francesc Clapés

Orfeó Badaloní

1954

Primavera i tardor (obra en un acte)

Joaquim Grífol

Joaquim Grífol

Companyia Joaquim Grífol

1954

Els secrets d'uns pares (3r acte)

Josep M. Sancho

Enric Rissech

Cor Marítim

1955

La cena de los tres reyes (2n acte)
Los ladrones somos gente honrada
(1r acte)

Víctor Ruíz Iriarte

Josep Marco i Joan Chaler

Centre Parroquial de Sant Josep

Enrique Jardiel Poncela

Antoni Puente

Círcol Catòlic

1954

1955
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Centre Parroquial de Sant Josep
Círcol Catòlic

ANY
1955

OBRA
Marianela (1r acte)

AUTOR

DIRECTOR

ENTITAT

S. i J. Álbarez Quintero (basada en
l'obra de Benito Pérez Galdós; Oleguer Solà
adaptació catalana d'Antoni Carner)

Cooperativa la Moral

Alfonso Sastre

Joaquim Grífol

Companyia Joaquim Grífol

John B. Priestley

Lluís Marco

Centre Parroquial de Sant Josep

1956

Escuadra hacia la muerte
(1ª part en 6 quadres)
La herida del tiempo

1956

Llama un inspector

John B. Priestley

Josep M. Alarcón

Círcol Catòlic

1956

En las manos del hijo

José M. Pemán

Oleguer Solà

Cooperativa la Moral

1956

Mossèn Janot

Àngel Guimerà

Joaquim Grífol

Companyia Joaquim Grífol

1956

El pobrecito embustero

Víctor Ruíz Iriarte

Gregorio Santos

Centro Aragonés

1959

Los locos de Valencia

Lope de Vega (adaptacióde Juan Josep M. Saladrigas
Germán Schroeder)
i Pedro Vázquez

Centre Parroquial de Sant Josep

1959

El diario de Ana Frank

Frances Goodrich i Albert Hackett (basada en el diari d'Anne Francesc Cruzate
Frank)

Círcol Catòlic

1959

Luz de gas

Patrick Hamilton

Antoni Martínez

Cooperativa la Moral

1959

Gira-Sol

Ignasi Iglesias

Oleguer Solà i Esteve Xufré

Orfeó Badaloní

1959

La muralla

Joaquín Calvo Sotelo

Joaquim Grífol i Lluís Marco Companyia Joaquim Grífol

1959

Los hijos de trapo

Emílio Méndez de la Torre

José Alhama i Juan Pardo

Centre Parroquial de Sant Jaume

1960

Cuando las nubes cambian de nariz

Eduardo Criado

Pedro Vázquez

Centre Parroquial de Sant Josep

1960

La ciudad sumergida

Juan Germán Schroeder

Jordi Galligó

Círcol Catòlic

1960

Dos docenas de rosas rojas

Adolfo Lozano i Aldo Benedetti Antoni Codina

Cooperativa la Moral

1960

Tres angelets a la cuina

Albert Husson

Oleguer Solà

Orfeó Badaloní

1960

Mal año de lobos

Manuel Linares Rivas

Valero Garín

1960

Berlín, plaça Alter, núm. 2

Francisco Lorenzo Gacía

Josep Viñallonga

Centro Aragonés
Associació Antics
Maristes

1961

El avaro

Molière

1961

Esta noche es la víspera

Víctor Ruíz Iriarte

Josep M. Saladrigas i Josep
Centre Parroquial de Sant Josep
Viñallonga
Francesc d'A. Toboso
Círcol Catòlic

1961

La cárcel sin puertas

José Antonio Giménez Arnau

Enric Canals i Antoni Codina Cooperativa la Moral

1961

Primavera i tardor

Joaquim Grífol

Joaquim Grífol

1955

Alumnes

Orfeó Badaloní
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ANY
1961

OBRA

AUTOR

DIRECTOR

ENTITAT

Mónica

Alfonso Paso

Josep M. Zamora

Unión Deportiva Artiguense

1962

El cuarto de estar

Graham Greene

Josep Viñallonga

Centre Parroquial de Sant Josep

1962

Com si fos un tros de vida

Eduardo Criado

Francesc d'A. Toboso

Círcol Catòlic

1962

Quinze anys i un dia

Enric Canals i Antoni Codina

Cooperativa la Moral

1962

Trampa para un hombre solo

Jaume Rovira

Unión Deportiva Artiguense

1963

La herida luminosa

Josep Viñallonga

Centre Parroquial de Sant Josep

1963

George & Margaret

Francesc d'A. Toboso

Círcol Catòlic

1963

El cielo dentro de casa

1963

L'hostal de la Glòria

1963

Nuestros queridos retoños

1964

El águila de dos cabezas

1964

La heredera

Robert Thomas
Josep M. de Sagarra (versió castellana de José M. Pemán)
Gerard Savory (adaptació de
Xavier Regàs)
Alfonso Paso

Antoni Martínez

Cooperativa la Moral

Josep M. de Sagarra
Nicolás Manzari (versió castellana de Vicente Balart)
Jean Cocteau
Ruth i Augustus Goetz (basada en
una obra de Henry James)

Joaquim Grífol

Orfeó Badaloní

Diego García i Jaume Rovira

Unión Deportiva Artiguense

Josep Viñallonga

Centre de Sant Josep

Francesc d'A. Toboso

Círcol Catòlic

1964

La dama enamorada

Joan Puig i Ferrater

Joaquím Grífol

Orfeó Badaloní

1964

Aurora negra

Horacio Ruíz de la Fuente

Fernando García

Unión Deportiva Artiguense

Com veiem, es van presentar, sobretot, obres clàssiques, d’alta comèdia, d’intriga i drames, que, donades les circumstàncies de l’època, no comportessin gaires problemes de cen sura. Amb tot, alguna vegada part del públic i la premsa van
considerar desencertada la posada en escena d’alguna obra,
com la ja esmentada El cuarto de estar, de Graham Greene,
que el Centre Parroquial de Sant Josep va triar per al concurs
de l’any 1962. Els autors amb més d’una obra representada
van ser, per ordre alfabètic: Joaquín Calvo Sotelo, Víctor
Ruíz Iriarte, Josep M. de Sagarra, Eduardo Criado, Àngel
Guimerà, Ignasi Iglésias, John B. Priestley i Santiago
Rusiñol.
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Pel que fa als directors, n’hi va haver 37. Joaquim Grífol va
assumir la direcció en 7 ocasions, 4 amb la companyia del seu
nom i 3 amb l’Orfeó Badaloní; Oleguer Solà dirigí 6 obres, 4
amb l’Orfeó i 2 amb la Cooperativa La Moral; Josep Viñallonga ho va fer 5 cops, 4 amb el Centre de Sant Josep i una
amb l’Associació d’Antics Alumnes Maristes; Antoni Codina
i Francesc d’A. Toboso en 4 ocasions, el primer totes quatre
amb La Moral, i el segon totes quatre amb el Círcol Catòlic;
Esteve Polls, 3 vegades, una amb el Círcol i 2 amb el Casino;
Antoni Puente també 3 cops, tots tres amb el Círcol Catòlic,
i Josep M. Saladrigas també en 3 ocasions, totes amb el Centre de Sant Josep. Amb 2 obres n’hi ha fins a 7: Enric Canals,

Francesc Clapés, Francesc Giró, Josep Marco, Antoni
Martínez, Amadeu Mateu i Pedro Vázquez.
La vida teatral de la ciutat aquells anys
A part dels concursos de teatre, que, com hem vist, es vivien
amb molta passió a la ciutat i durant unes setmanes eren
motiu d’atenció per part de la premsa local, la vida teatral
seguia molt activa durant la resta de l’any. Ja hem dit al
principi que les diverses entitats badalonines amb una secció dramàtica programaven funcions per als seus socis i
simpatitzants periòdicament, periodicitat que en alguns
casos era setmanal (al Círcol, per exemple, un diumenge
representava obra el grup d’adults i el següent ho feia la
seva secció juvenil). El repertori, com el dels concursos, el
dominaven autors castellans contemporanis —alguns es
representaven amb èxit a Barcelona i a Madrid—, alguns
autors estrangers i clàssics catalans, generalment de bon
nivell, que no tinguessin gaires problemes de censura. Entre
les obres representades aquells anys, citem, pel ressò que
van tenir al seu moment o per la popularitat dels seus autors:
El amor de los cuatro coroneles , de Peter Ustinov; Los
árboles mueren de pie, d’Alejandro Casona; La barca sin
pescador, també d’Alejandro Casona; El baile, d’Edgar
Neville; Los blancos dientes del perro, d’Eduardo Criado;
La casa de Quirós, de Carlos Arniches; Celos del aire, de
José López Rubio; Cena de matrimonios, Usted puede ser
un asesino i Vamos a contar mentiras, d’Alfonso Paso;
Crimen perfecto, de Frederick Knott; Cyrano de Bergerac,
d’Edmond Rostand; Diálogos de carmelitas, de Georges
Bernanos; Diez negritos i La Ratonera, d’Agatha Christie;
El ferrer de tall, de Frederic Soler, Pitarra; Gente bien, de
Santiago Rusiñol; El gran cardenal, de José M. Pemán;

L’hereu i la forastera, de Josep M. de Sagarra; Historia de
una escalera, Hoy es fiesta i Un soñador para un pueblo,
d’Antonio Buero Vallejo; Los intereses creados, de Jacinto
Benavente; Las de Caín, de Serafín i Joaquín Alvarez Quintero; Las manos de Eurídice, de Pedro Bloch; Melocotón en
almíbar, de Miguel Mihura; Nuestra ciudad, de Thornton
Wilder; Terra Baixa, d´Àngel Guimerà; i Todos eran mis
hijos, d’Arthur Miller.
En aquesta relació es pot veure que, al costat d’un clàssic
com Jacinto Benavente, hi ha autors de pur entreteniment, com
Carlos Arniches, Pedro Muñoz Seca, José López Rubio, o
Miguel Mihura. D’altres van ser molt famosos i representatius d’aquells anys, com Alejandro Casona (Los árboles
mueren de pie va tenir tant d’èxit que un mateix diumenge
de març del 1965 la van representar Círcol i Centre de Sant
Josep), Edgar Neville, Eduardo Criado, Josep M. de Sagarra,
José M. Pemán o Alfonso Paso. Do-nades les circumstàncies de l’època, cal destacar com un dels autors més interessants i compromesos Antonio Buero Vallejo, del qual es
van representar diverses obres. D’entre els autors
estrangers, assenyalem Agatha Christie, i en la línia d’un
teatre amb més «missatge», Arthur Miller, Peter Ustinov i
Thornton Wilder.
Finalment, cal citar alguna funció especial, com la que va tenir
lloc el 1958, en homenatge pòstum a l’actor badaloní Enric
Borràs, que havia mort el 4 de novembre de 1957 (el seu enterrament a la ciutat dos dies després va paralitzar els comerços
per on passà el seguici fúnebre), en el qual la companyia del
teatre Romea de Barcelona posà en escena Terra Baixa, amb
Màrius Cabré i M. Matilde Almendros de protagonistes, així
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com el fet que durant els anys cinquanta, i fins al 1962, en què
va desaparèixer, va seguir funcionant el Teatre Íntim.
Tres representacions ambicioses
En paral·lel a aquesta activitat, assenyalem algunes repre sentacions que per les seves característiques van significar tot
un esdeveniment ciutadà. Les més importants van ser tres
espectacles ambiciosos, a l’aire lliure, utilitzant de fons l’església de Sant Josep, amb uns decorats monumentals de Josep
M. Saladrigas i un vestuari i una il·luminació molt acurats,
que va muntar durant la dècada dels cinquanta el Centre Parroquial de Sant Josep.
A l’agost de 1952 es va posar en escena Asesinato en la catedral, coneguda obra de Thomas S. Eliot, en què Francesc
Muntet interpretava el paper de Thomas Becket, protago nista de l’obra. L’acompanyaven més de seixanta actors
entre cavallers, dones del poble i sacerdots, més el cor Agrupació Studium de Barcelona. La direcció va anar a càrrec de
Lluís Tarrau.
El 27 de juliol del 1957, amb el patrocini del Departament de
Cultura de l’Ajuntament, l’obra representada va ser Hamlet,
de William Shakespeare. Més de 30 actors (n’hi van col·laborar del Círcol Catòlic), i un bon nombre d’extres entre
dames, senyors de la cort, oficials, còmics, soldats, mariners,
missatgers i altres servidors, donen idea de l’espectacularitat
de la funció. Pedro Vázquez, que es va encarregar de la direcció escènica, interpretava el paper principal, Antoñita Moya,
el d’Ofèlia; Josep M. Alarcón, el de Claudi, rei de Dinamarca, i Mercè Alsina, el de la reina Gertrudis. Les localitats
costaven 30, 20 i 10 pessetes.
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El 2 d’agost de 1958 es va representar Julio César, també de
Shakespeare, amb el patrocini de l’Ajuntament i la col·laboració del Círcol i la Cooperativa La Moral. En aquesta ocasió
hi havia trenta-nou actors, més molts extres que feien de ciutadans, senadors, soldats i patges. Sota la direcció escènica de
Pedro Vázquez, el paper de Juli Cèsar l’interpretava Joan Gol;
Josep Solaz feia de Marc Antoni; Pedro Vázquez, de Brutus;
Felicitat Comas, de Calpúrnia; Joan Guardiola, de Càssius, i
Josep M. Zamora, de Casca. Totes tres obres van merèixer
grans elogis de la crítica i del nombrós públic assistent.
Concurs de Teatre entre Ciutats
Els últims temps del concurs de teatre, quan aquest manifestava ja símptomes de crisi, hi va haver l’intent d’organitzarne un altre entre agrupacions dramàtiques de diverses ciutats
catalanes, potser amb la intenció de substituir el que tard o
d’hora deixaria de fer-se. Per això, el 1963 el Departament de
Cultura de l’Ajuntament convocà per al mes de maig el
Primer Concurs de Teatre entre Ciutats, que va tenir lloc a la
sala de Falange. De Badalona hi van participar el Centre de
Sant Josep i el Círcol Catòlic, i de fora el Centre Social
Catòlic de Terrassa i el grup Palestra de Sabadell.
El primer a actuar, el 10 de maig, va ser el Círcol, amb l’obra Llama un inspector, de J.B. Priestley; el 17 ho va fer el
grup de Terrassa amb Esta noche es la víspera, de Víctor
Ruíz Iriarte; el 24, el Centre de Sant Josep, que presentà El
amor de los cuatro coroneles, de Peter Ustinov, i el 31 de
maig, Palestra de Sabadell, amb l’obra Historias para ser
contadas, d’Oswaldo Dragun. Els premis es van conèixer el
dia 7 de juny després d’un sopar al restaurant La Donzella de
la costa de Badalona. El grup Palestra va obtenir el primer,

dotat amb 9.000 pessetes i una escultura del personatge
Manelic de Terra Baixa; el Círcol va obtenir el segon (5.000
pessetes); el Centre el tercer (3.000) i l’elenc de Terrassa el
quart (1.500 pessetes). La cloenda de l’acte va anar a càrrec

de Guillermo Díaz Plaja, llavors Director de l’Institut del
Teatre de Barcelona, que encoratjà els assistents perquè es
convoqués el concurs en anys successius. Aquella iniciativa
no va tenir, però, continuïtat.

Núria Espert amb Josep M. Alarcón en l'homenatge del Círcol Catòlic a l'actor, amb motiu del 25è aniversari de la seva dedicació al teatre, el 23 de març de
1969. Col·lecció: Francesca Ribó i Francesc Mateu
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Epíleg: la segona meitat dels anys seixanta
Amb tot, malgrat la desaparició del concurs de teatre que
durant uns anys havia despertat tantes passions a la ciutat,
algunes entitats van continuar, com abans, oferint funcions
teatrals als seus locals socials amb periodicitat. Però tot va ser
molt més tranquil, sense les rivalitats i picabaralles anteriors.
I a falta d’un concurs local, sempre hi havia la possibilitat de
presentar-se a concursos de fora, si les bases ho permetien.
Així ho va fer el Centre Parroquial de Sant Josep, que la temporada 1965-1966 es va inscriure al Primer concurs d’elencs
aficionats que va convocar el Teatre Romea, i que va comptar
amb la participació de quinze agrupacions teatrals de diferents
poblacions catalanes, que setmana darrere setmana van anar
actuant al conegut teatre barceloní. Aquell va ser un dels èxits
més importants del Centre de tota la seva història, ja que amb
l’obra Com si fos un tros de vida, d’Eduardo Criado, que va
presentar el 12 d’abril de 1966, va resultar-ne guanyador. El
lliurament del premi, 25.000 pessetes i un pergamí, es va fer el
6 de juny, després que l’agrupació del Centre tornés a representar l’obra, al final de la qual van sortir a saludar tots els
actors, juntament amb el director, Josep Viñallonga, i l’autor.
L’any següent el Romea va tornar a convocar el concurs, i el
Centre s’hi va tornar a presentar amb Els arbres moren drets,
versió catalana de Joan Serracant de la coneguda obra d’Alejandro Casona. Aquella vegada va guanyar una menció honorífica, el premi a la millor actriu, concedit a Montserrat Duran, i
una menció honorífica per a l’actor Francesc Casellas. I al
mateix any, en un concurs de teatre celebrat a Terrassa, va
obtenir quasi tots els premis: el concedit al millor elenc, a Josep
Viñallonga com a millor director, a Lluís Marco i Joaquim
Boesch com a millors actors, i a Josep M. Pujol com a millor
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actor secundari. Lluís Marco, que es va dedicar al teatre professionalment anys després, en l’actualitat és un actor molt
conegut, amb una bona activitat tant al teatre com a la televisió.
Joaquim Boesch ha desenvolupat també una carrera profes sional, sobretot als escenaris de Madrid, amb el nom de
Joaquim Kremel. Seguint amb aquesta política de presentar-se
a concursos d’altres ciutats catalanes, el 1968 el Centre de Sant
Josep va tornar a endur-se gairebé tots els premis a Mataró amb
El milagro de Ana Sullivan: al millor conjunt, al millor director, Josep Viñallonga, a la millor actriu, M. Rosa Soldevila, i al
millor actor secundari, Lluís Marco.
De la seva banda, el Círcol també ho va fer alguna vegada, i
aquell mateix any 1968 va guanyar al concurs d’Arenys de Mar,
amb l’obra George & Margaret, el premi al millor conjunt i els
premis al millor director i actor, tots dos per a Josep M. Alarcón.
La ciutat aquells anys va aprofitar algunes festes de primavera per muntar espectacles teatrals amb la participació d’actors i actrius de diverses entitats, una mica en la línia d’aquelles representacions que havia muntat el Centre de Sant Josep
durant els anys cinquanta. Al maig de 1965, a la sala de
Falange, es va representar Edipo Rey, de José M. Pemán,
dirigida per Francesc Cruzate i Josep Viñallonga, i el 1967, al
mateix teatre, Los verdes campos del Edén, d’Antonio Gala,
dirigida per Josep Viñallonga. Una i altra van rebre molt
bones crítiques per part de la premsa local.
Un altre esdeveniment teatral d’aquells anys va ser l’home natge que el Círcol Catòlic va retre el 23 de març del 1969 a
l’actor Josep M. Alarcón amb motiu de celebrar els seus 25
anys en el teatre amateur, gairebé tots vinculat a aquesta enti-

tat. Ja hem vist abans que era un dels millors actors de la ciutat,
i si no havia fet carrera professional havia estat per decisió
pròpia ja que no li havien faltat ofertes, la més important la de
Núria Espert, amb qui havia treballat en algunes ocasions i amb
qui l’unia una bona amistat, que l’hauria volgut per a la seva
companyia. L’acte, que va comptar amb la presència de l’alcalde
de la ciutat, Felip Antoja, va començar amb l’obra La plaza de
Berkeley, de John L. Balderston, després de la qual hi va haver
l’homenatge pròpiament dit. A més del seu company Joan
Guardiola, que va parlar en nom de tota la secció dramàtica
del Círcol, ho van fer també Núria Espert en representació
dels artistes professionals i Eduardo Criado representant els
autors. Entre les moltes cartes i telegrames rebuts hi va haver
el de Joaquín Calvo Sotelo, llavors president de la Sociedad
General de Autores de España. A continuació es va celebrar un
sopar al restaurant Miramar de la ciutat.
Un mes i mig després, durant les festes de primavera, el Círcol Catòlic, amb la col·laboració del Departament de Cultura
de l’Ajuntament, va muntar un cicle de teatre en què van participar el Grup Teatre Experimental Sitges, Els Joglars, el
Grup de Teatre Alisos de Barcelona, i dues companyies de la
ciutat: l’Orfeó Badaloní i la de l’entitat organitzadora. Entre
els seus intèrprets hi havia Anna M. Mauri, que posteriorment
va fer del teatre la seva professió i durant uns anys va actuar
amb la companyia d’Arturo Fernández.
Però els temps canviaven i aquella activitat teatral d’entitats
locals de mica en mica anava perdent empenta. Els canvis
d’hàbits socials i de costums lligats a l’increment del nivell
de vida i a la progressiva disponibilitat de cotxe hi van tenir
molt a veure, ja que els desplaçaments, els dies festius, a

Barcelona, cada vegada eren més freqüents. Per això van
tenir molt de ressò unes jornades de teatre que va organitzar,
al novembre de 1970, la secció de Cultura del Centre de Sant
Josep, amb conferències i alguna taula rodona, i l’actuació
del Grup d’Estudis Teatrals d’Horta, d’Els Joglars, del Teatre
Experimental Català i del Grup Arlequí, del Centre. Al darrere hi havia la intenció de revifar a la ciutat una vida cultural cada cop més diluïda per la proximitat de Barcelona i la
seva influència. Aconseguir-ho seria una tasca ben difícil.
Però aquesta és una altra història.

Notes
1. Aquest article s’ha redactat a partir d’un treball de recerca
realitzat per Jordi Mauri, Georgina Moya i Josep Palau,
alumnes de 4t de Secundària durant el curs 2004-2005, de les
Escoles Minguella, i dirigit per Núria Casals i Cortès, dintre
del crèdit variable «Catalunya contemporània: Badalona, un
segle de ciutat». El treball es va presentar a les Jornades Científiques d’Ensenyament Secundari de Badalona, 2005. D’altra banda, els autors volen agrair la col·laboració de les persones citades a les fonts.
2. La informació sobre la separació de gèneres s’ha extret de
les anotacions de Ramon Casals, que en aquells moments era
el president de la Secció Dramàtica del Círcol Catòlic, entitat
a la qual sempre va estar vinculat. També es pot trobar una
referència al tema en l’article d’ALSINA VALLS, Salvador.
«El teatro en Badalona a partir de la Liberación. Quince años
de teatro». A Revista de Badalona, 12.02.1955, p. 5.
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3. L’escrit el conserva Josep Solaz, actor vinculat al Centre de
Sant Josep.

SALVAT, Ricard. El teatre contemporani 1. El teatre és un
arma? De Piscator a Espriu. Barcelona: Edicions 62, 1966.

4. Es tracta de l’obra Zaragüeta, de M. Ramos Carrión i Vital
Aza. El programa pertany a la col·lecció Ramon Casals.

SALVAT, Ricard. El teatre contemporani 2. El teatre és una
ètica? De Ionesco a Brecht. Barcelona: Edicions 62, 1966.

5. Revista de Badalona, 30. 03. 1963.
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Elisabeth Rodríguez, actriu de la Cooperativa La Moral.

GRÍFOL i PUIG, Joaquim. «Unes dades per a la història del
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Josep Solaz, actor del Centre Parroquial de Sant Josep.

MARIA AURÈLIA CAPMANY
DES DE BETÚLIA
ISABEL GRAÑA
A Jose Luis Graña,
recol·lector de taps

L

a petjada que Maria Aurèlia Capmany va
deixar a la nostra ciutat i el rendiment que l’escriptora va
saber treure de la seva estada a Badalona amb la novel·la
Betúlia (1956), constitueixen avui un dels referents culturals
més singulars dels badalonins. I en tant que referent és un
signe d’identitat que ens ajuda a conformar el nostre present
a partir de la construcció d’una imatge col·lectiva de ciutat
que, en aquest cas, esdevé també una notable aportació al
conjunt del patrimoni literari català. Els signes d’identitat
d’un poble formen part de la seva vida comunitària i es transmeten generacionalment. Res més que això és el que ha pretès
l’exposició inaugural de l’Espai Betúlia: Maria Aurèlia Capmany des de Betúlia, 1956-2006. L’exposició commemora el
cinquantè aniversari de l’edició de la novel·la, alhora que
explica a les noves generacions de badalonins i badalonines
perquè hem cregut necessari recuperar el títol de la novel·la
per designar un nou centre cultural, un espai dedicat precisament a la paraula i les lletres. Val a dir que l’exposició pren el
títol d’un article que Capmany va escriure en aquesta mateixa
revista del Museu de Badalona, «Badalona des de Betúlia»,1
en què ens donava part de les claus per accedir al significat de
la seva novel·la.

Maria Aurèlia Capmany va iniciar la seva tasca pedagògica a
Badalona en plena època de postguerra pura i dura. I en el seu
viatge físic, que aleshores representava més d’una hora de
tramvia agafant el número 70 per arribar-se fins al Colegio
Municipal de Enseñanza Media Albéniz, alhora que gaudia
impartint classes de filosofia, grec i alemany, iniciava també
el seu personalíssim periple literari a la recerca d’una veu
narrativa pròpia. I tot això ho feia, a més, sense gaires models
sòlids que la precedissin i en una llengua perseguida i humiliada, la mateixa llengua en què ella impartia les classes amb
la total ignorància de les autoritats.
Això s’esdevenia l’any 1944, en una Badalona petita i pobra,
que no era altra cosa que el resultat d’un procés d’industrialització salvatge. Una industrialització despietada que gairebé aconseguí d’anul·lar-la com a ciutat habitable, i de la qual
la memòria de tots aquells que passen la quarantena conserva
records de paisatges grisos, de platges plenes de taps de plàstic. Taps dels quatre colors bàsics i de dues mides, taps que
des del present som capaços de relacionar amb el lleixiu i
altres productes químics, amb el litre i el mig litre, però que
de menuts encenien la nostra imaginació i que ens entretení37

em a amuntegar segons mides i colors en grans muntanyes
d’il·lusió... És el record de la ciutat hereva de la Badalona que
il·lustren les novel·les de Julià de Jòdar, però també de la
Betúlia de Capmany, perquè és, en definitiva, el material que
l’autora utilitzà per a la recreació de la seva ficció basant-se
en el paisatge de la mateixa Badalona a la qual vingué a treballar fins al 1956, el mateix any de la primera edició de la
seva novel·la, i també l’any en què s’inicia als ulls del lector
el periple iniciàtic de Gabriel Caballero, protagonista i narrador de la trilogia de Julià de Jòdar, L’atzar i les ombres.
La vocació docent de Maria Aurèlia Capmany
La dura realitat d’una ciutat de la postguerra espanyola
marcà, doncs, la primera feina com a docent de Capmany. I
així es respira també a la novel·la des de l’inici:
«No he tornat més a Betúlia. Va unida a l’esclat de la
pau, a l’angoixa d’aquells primers anys de pau, quan
no sabies ben bé si t’havien pres l’aire per respirar o,
pitjor encara, si ja no t’era necessari l’aire per respirar.» (Betúlia, p. 34)
La mateixa Capmany es va referir de manera entranyable i en
diverses ocasions al seu pas per les aules de l’Albéniz. 2 Però
si hi ha cap document que desvetlla de manera clarivident on
neix la vocació docent de Capmany i com van ser aquells primers anys de professora a Badalona, aquest és l’entrevista
que Montserrat Roig li va fer a la sèrie Personatges, emesa
per RTVE l’any 1977. Roig s’hi refereix a la primera experiència docent de Capmany i li pregunta si volia reproduir el
món que ella mateixa havia viscut d’infant a l’Institut-Escola
de la Generalitat de Catalunya, una de les experiències vitals
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que Capmany no es cansà mai de repetir —per activa i per
passiva— que havia estat definitiva en la formació de la seva
personalitat. Capmany respon de manera ràpida i espontània:
«Bé, primer de tot jo tenia un alt concepte dels mestres,
i m’agradava molt a mi fer de mestra també, fer de professora de filosofia en una escola, perquè com jo havia
tingut una gent de mestre que havia admirat molt,
reproduir els personatges que havien estat els meus
mestres em semblava magnífic. Imitar la Carme Serrallonga, en Ramon Aramon, en Ramon Esquerra, el doctor Estalella, l’Angeleta Ferrer, en fi, tot això era per mi
uns ideals, per tant m’anava molt bé. Després vaig tenir
la sort que vaig anar a parar a una escola a Badalona,
deixada de la mà de Déu, perquè havia estat un institut
nacional, però des de Madrid amb aquest sistema de
quadricular la Península havien considerat que a deu
quilòmetres de Barcelona no calia que hi hagués un institut, perquè com que a deu quilòmetres de Madrid no
en calien, d’instituts, l’havien tret. Aleshores el municipi l’havia recuperat, i l’havia recuperat amb moltes dificultats econòmiques, de moment cobràvem i si cobràvem, cobràvem malament, però l’escola estava allà. I
allà ningú em va dir com ho havia de fer i jo vaig reproduir el món que havia viscut en aquella escola, i vaig
passar-ho molt bé fent de professora.»
Efectivament, la fórmula més eficaç que trobà el franquisme
per esborrar qualsevol indici de la República passada fou la
d’atacar el sistema educatiu. L’especial dedicació del govern
republicà a l’ensenyament i a la renovació pedagògica del
país converteix aquesta decisió en una de les accions més

programàtiques del nou règim. I, seguint aquesta política,
Badalona quedà sense el seu centre oficial de segon ensenyament. Però la insistència dels pares —que no es resignaven a
deixar viatjar els fills més d’una hora de tramvia per assistir
a classes en algun dels instituts de Barcelona— davant el consistori badaloní possibilità una solució temporal per continuar
impartint l’ensenyament en un centre municipal, gestionat
amb l’ajut de les pròpies famílies i auspiciat per l’Institut Verdaguer de Barcelona, que validava les qualificacions i feia
oficial el resultat de la feina feta a Badalona. De retruc, persones que no haurien tingut mai cabuda en el sistema oficial
d’ensenyament, els professors depurats, en definitiva persones no disposades a combregar amb el nou règim, tingueren
un lloc de treball al Colegio Municipal de Enseñanza Media
Albéniz, i aquest fet contribuí decisivament a la creació d’un
ambient distès i relaxat, fins al punt que en els primers cursos

les classes eren mixtes. Però a partir del curs 1944-1945, i
probablement a causa d’una inspecció inesperada —com
apunta Joan Argenté—, la coeducació, que havia deixat de ser
un dels valors educatius essencials segons el nou règim, es
veié definitivament relegada, i nois i noies foren redistribuïts
en dos edificis ben allunyats.
Els nois ocuparen la masia de Can Boscà Vell, a Bufalà, fins
on es traslladava Capmany el primer curs, en substitució
d’Amàlia Tineo, l’amiga de Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló Pòrcel, que passà a l’Institut Francès de Barcelona. Les
noies al bell mig de la ciutat, a la Casa Agustí de Pep Ventura, que passà a anomenar-se com La Femenina en el particular argot d’alumnes i professors. I Capmany, a partir del curs
1945-1946 anava i venia d’un edifici a l’altre, travessant la
ciutat per donar classe a nois i noies.

Can Boscà Vell es convertí en l'institut dels nois. Un oasi de llibertat que
constrastava amb la realitat grisa de la postguerra. Museu de Badalona.
Arxiu d'Imatges. Fotògraf: Jaume Sacasas

«La Femenina» on tenien lloc les trobades entre nois i noies propiciades pels
professors. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fotògraf: Jaume Sacasas
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Encara a l’entrevista de Montserrat Roig, davant la
interpel·lació: «Què és per a tu fer de mestre?», Capmany respon sense vacil·lacions:
«Bé, per a mi ser mestre és estar en contacte amb l’alumne, és aconseguir un diàleg, tan clar com sigui possible, és satisfer les curiositats, jo recordo que en els
meus cursos de filosofia es feia de tot, es llegien poemes, es feia teatre, es pintaven decorats, es feia una
revista, tot això per mi és l’escola.»
El poeta Joan Argenté, un dels afortunats exalumnes, que
mantingué una bona amistat amb l’exprofessora fins a la seva
mort, coincideix en els fets a l’hora d’explicar-nos els records
d’un marrec escanyolit de 13 anys, bocabadat davant l’arra-

Representació d’El Fantasma de Canterville d'Oscar Wilde (8-3-1952).
Arxiu personal: Carme Pérez Arnau.
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bassadora personalitat d’aquella jove Capmany de 26 anys.3 I
d’igual manera es manifesten tots els exalumnes entrevistats
per tal de realitzar l’exposició. 4 Per tant, hem de creure que,
com va afirmar Capmany, alumnes i professors van viure «en
un difícil i assetjat oasi», que segons ella: «Només podia
donar-se a Badalona».5
Si bé les ensenyances «oficials» es feien per separat, en dos
edificis ben allunyats, per damunt de les rígides imposicions
governamentals, i malgrat la distància física que separava
nois i noies, sovint els nois acudien a La Femenina per realitzar activitats conjuntes, o organitzaven sortides que esdevenien un autèntic punt de trobada, on l’equip educatiu, en el
qual hi havia Laura Guillemí, Fernando Fernández Porras,
mossèn Vives, Montserrat Falcó, el Sr. Solís i, en particular la
Maria Aurèlia Capmany, autèntica animadora de les activitats
extraescolars, se les saberen compondre per fer-los retrobar
una vegada i altra per dur a terme les representacions teatrals
amb què celebraven la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino i
altres activitats. Així, entre esports, danses tradicionals, visites culturals o excursions (Empúries, Poblet i Santes Creus,
Roses, Cadaqués, els Cingles de Bertí, etc.) la coeducació tornava a ser un valor altament preuat pels alumnes, que frisaven per repetir aquestes estones de lleure i convivència.
Entre els records dels alumnes entrevistats se succeeixen les
imatges de Capmany cosint vestits, entre bastidors, passejant
de matí per la Rambla de Badalona després d’una nit de tempesta, visitant la catedral de Barcelona o a Dalt de la Vila,
assistint a la tradicional processó de Dijous Sant. En un altre
ordre de coses, els alumnes recorden que parlava sempre en
català a les classes, i que quan s’havien d’anar a examinar a

Barcelona els deia amb certa sornegueria: «A veure, ara heu
de parlar en castenallo». Que li agradaven sobremanera les
sabates, que la van veure per primera vegada amb vestit
jaqueta l’endemà d’haver guanyat el guardó literari més prestigiós del moment, el Joanot Martorell (1948), que alguna
vegada, sempre al seu despatx, l’havien vist fumar, i fumava
puros! En general, arriben a la conclusió que va canviar la
seva manera de veure el món i que era una dona avançada al
seu temps, cinquanta anys avançada al seu temps, confessen
especialment les alumnes que vivien entre la realitat del
carrer i aquell oasi badaloní en què la Capmany els recomanava: «És més important saber francès, anglès i rus, que si se
us trenca una beta sempre podreu fer-hi un nus.»
De fet, la implicació i la immersió de Capmany en l’ambient
badaloní fou total —potser afavorida per una relació sentimental—, i d’aquella època data una de les experiències
més innovadores del moment que augura la veritable vocació de Capmany, l’Agrupació de Teatre experimental «Tespis», amb seu al carrer de Sant Isidre, 17, la residència dels
pares de Joan Argenté i on encara viu avui el poeta. Encara
que fugissera, l’experiència comptà amb el seu propi manifest fundacional i arribà a representar amb un cert èxit —
segons el mateix Argenté que n’era un dels membres fundadors— una obra avantguardista de Ramón Gómez de la
Serna, Escaleras.
Entre 1944 i 1956 Capmany efectuà un petit parèntesi en la
seva estada a Badalona, en què gaudí d’una beca de l’Institut
Francès per assistir a un curs a la Sorbona de París, la qual
cosa ha propiciat algun equívoc en la bibliografia. 6 Però la
versió dels exalumnes i la signatura de Capmany en els llibres

d’escolaritat, amb data de 1955 i 1956, no admet dubtes al
respecte. Els dos darrers cursos, Capmany alternava ja la
feina de Badalona amb les classes a l’escola Isabel de Villena de Barcelona, i d’aquí les famoses trobades entre alumnes
de les dues escoles referides pels exalumnes. Però el curs
1956-57, «la senyoreta Capmany» —com l’anomenaven els
alumnes a Badalona— deixà definitivament les aules de l’Albéniz per continuar amb la seva tasca docent a l’Isabel de
Villena. Després vindrien l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual i tants altres llocs on
Capmany dugué a terme la seva pràctica docent, a contracorrent i sota el signe de la llibertat de pensament.
La ciutat literària: Betúlia, la construcció del mite
Els antics alumnes de Capmany recorden també haver escoltat
en primícia algun dels fragments que la professora escrivia
aprofitant el llarg viatge de tramvia que unia Badalona amb la
capital. I la mateixa Capmany va confessar a les seves memòries haver escrit íntegrament una de les primeres novel·les,
Necessitem morir (1947), en el trajecte cap a la feina. És cert
que les primeres temptatives literàries de l’autora són coetànies
a la seva feina de mestra a Badalona i, com bé sabem, la inexperiència de la narradora primer, i l’estricta mirada dels censors
governamentals després, impediren l’èxit de les primeres
novel·les.7 Per contra, Betúlia (1956), escrita entre 1952 i 1955,
interrompuda per la mateixa raó que les classes a l’institut
Albéniz, fou la novel·la que la consagrà definitivament per a la
narrativa catalana. Paral·lelament, col·laborà en diverses publicacions periòdiques en l’àmbit de la resistència, com Ariel i
Raixa, establí nombrosos contactes entre la intel·lectualitat
catalana del moment, i la seva particularíssima relació amb
Salvador Espriu, que esdevé el seu mentor literari.
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L’èxit de Betúlia està relacionat, en part, amb el ressò i
l’escàndol que la novel·la provocà a la ciutat de Badalona. De
fet, la indignació que demostra algun dels escrits de la premsa local de l’època ens fa pensar que el retrat que fa Capmany
de la ciutat era prou aproximat perquè un sector de la classe
benestant badalonina se sentís identificat amb la societat burgesa i provinciana de la novel·la, amb totes les seves misèries
i els seus vicis més detestables. Capmany retrata una ciutat
que s’engrandeix atiada per les onades migratòries, però
sense cap mena de previsió urbanística, amb la consegüent
proliferació del barraquisme i les bosses de pobresa més
extrema. El resultat és una realitat en la qual cohabiten dos
mons paral·lels que no s’arriben a trobar, perquè els més afavorits s’esforcen per continuar vivint com si res no hagués
passat, ignorant la misèria que creix al seu voltant:
«No, nena maca. Tens una idea de la misèria molt
betuliana, una cosa així com una ordenada i pudent
dignitat. Però espera.
Esperar consistia a anar caminant, per un camí amb
alguna casa de tant en tant que s’enfilava cap al Turó
de Montigalà. [...]
—¿No sabies que una ciutat de barraques, una veritable ciutat, ha nascut aquí? Una ciutat monstruosa
cavada dintre la terra. ¿I que els homes viuen sota la
pols?» (Betúlia, p. 69-70)

Primera edició de Betúlia, en rústica, a la Biblioteca Selecta, 1956.
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L’articulista Pedro Puig replicà la Capmany tot interrogant-se
sobre quina mena «d’obscurs sentiments o ressentiments»
havien dut l’autora a escriure tals «monsergas y chismorreos», i fins arribà a comparar el cas de Badalona amb Vic i
Girona, referint-se al conegut cas de Laura a la ciutat dels

sants i a la versió del poema decadentista de Josep Carner
sobre Girona, la morta. I, encara, fa una defensa a ultrança de
la capacitat de la ciutat per assimilar la immigració:
«Porque, a pesar de todo, quizá la virtud más grande
de Betúlia sea esa capacidad de asimilación para todo,
para digerir literatura abstracta y para asimilar una
inmigración constante que arranca del siglo pasado
hasta nuestros días con los immigrados del Sur y conservar un habla más pura —a pesar de lo que diga la
novelista— que cualquier distrito de Barcelona.[...] La
ciudad no ha ido al suburbio, es el suburbio que ha ido
a la ciudad y también lo está asimilando. La fatalidad
geográfica y el progreso han hecho de aquella villa
marinera de casas albas, que un poeta llamó un día la
perla de levante, una ciudad industrial y dinámica, sin
perder por eso su carácter.»8

Llibre d'escolaritat signat per Capmany el maig de 1956, conservat a l'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Badalona, entre altres documents del
Colegio Municipal de Enseñanza Media "Albéniz".

En realitat Pedro Puig no sembla tenir cap dubte quant a la
identitat de la ciutat que apareix a la novel·la, perquè es refereix a Badalona com Betúlia acceptant així el retrat, de manera que no tan sols donava la raó a la novel·lista admetent que
hi havia un problema, sinó que afegia, a més, l’eterna rivalitat local amb la capital barcelonina. D’altra banda, el problema no era exclusiu de Badalona, el tenien també moltes altres
ciutats de l’actual àrea metropolitana, però el que sí era exclusiu i Capmany converteix molt bé en matèria novel·lística, és
la particular manera dels badalonins d’enfrontar-se, o millor
dit, de no enfrontar-se amb la nova situació generada per la
immigració.
Contrariant les crítiques de l’època, cal adduir en favor de
la novel·la que no retrata únicament els aspectes més negatius de la ciutat, perquè Betúlia està plena de fragments descriptius que evoquen la bellesa d’un paisatge que impregnà
les retines de l’autora, sovint els passatges més lírics i intensos i els que denoten les possibilitats narratives d’una
escriptora jove:
«Des de Bufalà es veia el mar, a l’altre cantó del Turó,
cap a Barcelona, es veia el poblat de l’Esperança, del
qual m’havia parlat Ció alguna vegada. Havíem arribat a dalt del petit turó, on hi havien quatre pins escanyolits, no sé com nascuts en la terra resseca. Amb tot
feien olor, aquella olor densa dels pins a les tardes
d’estiu. I no em vaig poder sostreure al pensament que
tota la meva vida estava lligada a aquelles olors de
pins, de mar, de sorra voleiadissa, i als sorolls també,
el xiular del tren com un crit fet de tristesa i d’alliberament, i el cant de les cigales.» (Betúlia, p. 187)
43

Segurament són aquests els fragments més verídics i literals
del relat, encara que no deixa de ser colpidor la reacció dels
exalumnes de Capmany davant d’alguns passatges de la
novel·la que responen a fets viscuts per ells en la seva etapa
escolar a l’Albéniz:
«Em parlà d’un temporal, d’un meravellós temporal
que ella recordava com la cosa més bella del món.
Encara anava a l’Institut i tots els nois i noies de classe s’havien llançat riera avall per veure com el mar
rebotia les barques contra les cases de la Rambla. Van
arribar per la riera d’en Jornet amb aigua fins a genoll
i tota la Rambla de Santa Madrona era un mar amb
ones i tot.» (Betúlia, p. 51)
Amb tot, una novel·la és sempre una novel·la, és a dir, ficció,
encara que prengui una part de la seva matèria novel·lística de
la realitat.
Però, i per què Betúlia? No podem obviar que Capmany jugà
conscientment amb la similitud de la grafia romana que dóna
nom als orígens de Badalona, la romana Baetulo. Però fóra un
error ignorar que Capmany es va llicenciar en filosofia, la seva
relació amb Xabier Zubiri, i que esdevingué ajudant de càtedra
del doctor Font i Puig, feina que abandonà voluntàriament, perquè la universitat de l’època l’avorria sobiranament. Si a més hi
afegim a això la influència espriuana d’aquesta etapa de Capmany és fa més que necessari, obligatori, recórrer al mite. El
mite com a categoria útil i exemplificadora per combatre els
vicis i les actituds punibles, alhora que per mostrar el camí a
seguir i les accions virtuoses dignes d’imitar. I tot plegat ens du
a un text bíblic, El llibre de Judit, en què una dona apareix per
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primera vegada com la salvadora del poble d’Israel. Judit era
una vídua virtuosa que vivia al petit poble de Betúlia, assetjat
per les tropes del rei de Babilònia, Nabucodonosor. I davant la
incapacitat dels homes del seu poble, es proposa passar a l’acció. Es perfuma i es vesteix amb les millors gales i s’arriba fins
al campament de l’exèrcit invasor, on gràcies a la seva bellesa
sedueix Holofernes, cap de les tropes, i després d’embriagar-lo
li talla el cap perquè els homes de Betúlia l’exhibeixin d’estendard per fer fugir les tropes enemigues.
Capmany no retrata en la seva novel·la cap model de virtut,
fins i tot la bibliotecària protagonista, que és també una narradora en primera persona, protagonitza una fugida final més
que dubtosa. Però el que sí recull Capmany és la situació
d’assetjament que vivia la bíblica Betúlia, amb un ambient
asfixiant que assimila, a la manera més espriuana, un
paral·lelisme entre vençuts i vencedors, el poble jueu o el
poble català, sotmès als designis dels vencedors del nou
règim. Un fet que la censura de l’època obvià inexplicablement, més encara si tenim en compte el precedent espriuà de
Primera història d’Ester.
Malgrat que Betúlia no ens ofereix la imatge d’una heroïna a
l’estil bíblic, sí que en recull l’esperit del valor de les dones,
i és un autèntic mosaic coral de figures i caràcters femenins,
la Ció, la Rut, la Cèlia o la tieta Adelina, que serveix a Capmany per plasmar la seva opinió quant a la situació de la
dona, i que anticipa la Capmany més progressista i la lluitadora feminista d’anys posteriors:
«La tieta Adelina no solia contradir mai el meu pare.
A mi m’havia semblat entreveure en aquella resignada

indiferència davant les afirmacions del meu pare o del
meu avi un cert menyspreu; potser només hi havia
aquell acatament, aquella acceptació de l’autoritat
masculina que les dones de la meva generació no hem
heretat.» (Betúlia, p. 250)

valor d’una peça que marca una clara inflexió en la seva
narrativa. De fet, Capmany es va referir a Betúlia «com la
meva primera novel·la ben meva, vull dir la novel·la en la que
jo em trobava ja a les portes del que entenc que és la forma
de narrar que em plau.»9

El temps ha col·locat Betúlia al lloc que li pertoca, i si bé no
podem considerar-la com a cim de la narrativa de Capmany,
sí que cal, per justícia, contextualitzar-la, reconèixer l’esforç
de l’autora per trobar un camí literari personal i conferir-li el

A més, entre els mèrits d’aquesta novel·la primerenca, hi ha la
fortuna d’haver-se convertit, potser sense que la mateixa Capmany ho pretengués, en l’inici del mite literari de Betúlia, en tant
que altres escriptors han pres com a matèria literària la mateixa

L'exposició a l'Espai Betúlia. Centre Cultural de la Paraula i les Lletres.
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ciutat, i fins alguns s’hi refereixen acceptant-ne el nom i tot, com
passa en Els silencis de Betúlia de Jordi Font-Agustí.

Badalona», dins Maria Aurèlia Capmany i Farnés (19181991), Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 41-48.

Per a alguns badalonins, però, Betúlia ha esdevingut molt
més que una simple novel·la, és el record d’una dona, la
coneixença de la qual esdevingué una experiència vital que
no vacil·len a confessar que «els canvià la vida». Per això, les
exalumnes ja formades fundaren una escola per traslladar les
ensenyances rebudes i a l’hora de posar-li nom tampoc dubtaren, Betúlia. I periòdicament els badalonins reten homenatge a la memòria d’aquella escriptora que volgué conviure
amb ells, i que molts anys després del seu pas per la ciutat,
tornava i tornava, ara com a jurat d’un premi literari a Sant
Josep, com a organitzadora d’una obra de teatre de Salvador
Espriu a l’Orfeó Badaloní, per participar en un homenatge a
Pompeu Fabra, acompanyant Rafael Alberti, com a escriptora del mes, o simplement per visitar els amics que hi va deixar i la ciutat, perquè la Maria Aurèlia Capmany sentia també
Badalona —així ho va manifestar més d’una vegada— com
la seva ciutat.

4. Maria Aurèlia Capmany. «Badalona en el meu record» ,
art.cit.

Notes
1. Maria Aurèlia Capmany. «Badalona des de Betúlia» ,
Carrer dels Arbres, 26, Museu de Badalona, 1982, p. 9-10.
2. Per exemple, Maria Aurèlia Capmany. «Badalona en el
meu record», Revista de Badalona, 21.4.1978, p. 15, i Mala
memòria, Planeta, 1987
3. Joan Argenté. «A la manera d’un record i memòria», dins
Un lloc entre els vius. Homenatge a Maria Aurèlia Capmany,
PSC, 1982, p. 14-15; i «Maria Aurèlia Capmany, mestra a
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5. Aprofitem l’avinentesa per donar les gràcies a Joan Argenté, Teresa Batlle, Joan Blanch, Carme Colomé, Montserrat
Costa Batlle, Marta Estruch, Jordi Garriga, Carme Pérez
Arnau, Conxita Planas, Adela Serrano i Marta Soler.
6. Tant Marta Pessarrodona, Maria Aurèlia Capmany, un
retrat, (1996), com Agustí Pons, Maria Aurèlia Capmany.
L’època d’una dona, (2000), indiquen l’any 1953 com la data
que posà fi a l’estada de Capmany com a professora a Badalona, un error que es repeteix constantment a la bibliografia.
7. Capmany presentà la seva primera novel·la a la primera
edició del Joanot Martorell (1947), i va quedar finalista, encara que la novel·la no arribà a publicar-se fins al 1952 i, l’any
següent, repeteix amb El cel no és transparent, que malgrat
endur-se el premi no arribarà a editar-se fins al 1963 i amb el
títol de La pluja als vidres, després d’un llarg i laboriós treball de depuració per salvar la censura.
8. Pedro Puig Mans, «Tremendismo literario "BETULIA"»,
Revista de Badalona, 19.1.1957, p. 3.
9. Maria Aurèlia Capmany, «Badalona des de Betúlia», art.
cit. p. 10.

ANTONI ROS I GÜELL,
UN ESCENÒGRAF ENTRE ELS
PIONERS DEL CINEMA CATALÀ
MARIA OJUEL SOLSONA

E

l pintor Antoni Ros i Güell (1877-1954) va
néixer a Sant Martí de Provençals —municipi que seria agregat a Barcelona l’any 1897— i va morir a Badalona, ciutat a la
qual estaria molt vinculat des que va heretar una masia familiar, Can Miravitges, on va viure i on tenia el taller de pintura.
Ros i Güell va estudiar pintura a l’Escola Oficial de Belles
Arts, coneguda com la Llotja, entre els anys 1891 i 1896, i va
completar la seva formació amb estades a París —on va treballar al taller d’un decorador— i a Roma, al tombant de
segle.
Durant la primera dècada del segle XX, en ple auge del modernisme, Ros i Güell va destacar ja com a pintor paisatgista.
L’any 1903 va encetar una sèrie d’exposicions a la prestigiosa
galeria barcelonina Sala Parés. Fins als anys trenta, en
paral·lel a les exposicions en sales de Barcelona, participarà
en diverses exposicions nacionals amb assiduïtat, així com en
algunes exposicions universals, en una època en què triomfava fonamentalment el gènere paisatgista, al qual es dedicarà
quasi exclusivament aquest pintor. Cal esmentar també la
seva faceta com a projectista arquitectònic, ja que va dis -

senyar l’establiment modernista, encara en peu a les Rambles
de Barcelona, conegut com la Antigua Casa Figueras.
Recentment, Ros i Güell ha estat objecte d’un estudi i d’una
exposició antològica.1
Paral·lelament a la seva activitat pictòrica, Ros i Güell treballarà com a escenògraf als tallers de coneguts professionals
del món del teatre, com és el cas de Fèlix Urgellès, i també
amb Lluís Graner, pintor i empresari teatral. Probablement,
en el decurs de la seva relació professional amb Graner, Ros
i Güell prendrà contacte amb professionals d’un incipient cinema català, ja que el mateix Graner incloïa en els seus espectacles algunes filmacions en part realitzades per l’operador i
director aragonès Segundo de Chomón. Posteriorment,
veurem el nom de Ros i Güell associat a dues figures importants del primer cinema català, Fructuós Gelabert i Magí
Murià, ja que el pintor realitzarà els decorats d’almenys quatre films dels esmentats directors: La lucha por la herencia
(1913), Ana Cadova (1914), El cuervo del campamento
(1915), del primer, i El nocturno de Chopin (1915), del
segon.2 Es tracta de peces dramàtiques realitzades en una
fase, coincident amb la I Guerra Mundial, de gran desenvolu47

pament del cinema català primerenc, aprofitant la neutralitat
espanyola. No podem oblidar que Ros i Güell va realitzar
també diorames i altres muntatges visuals que poden considerar-se precedents del cinema.

Magarida Xirgu a l'estudi del fotògraf barceloní Amadeo. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges.
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Ens proposem, en aquest article, aprofundir en la figura de Ros
i Güell com a encarregat de decorats per al cinema, a la vegada que reflexionem sobre les relacions entre l’escenografia
teatral i la cinematogràfica en l’època que Palmira González ha
qualificat com «els anys daurats del cinema clàssic a
Barcelona»,3 ja que el cas de Ros i Güell, escenògraf procedent
del teatre, però amb experiències en el món de la decoració i en
espectacles visuals precinematogràfics, no fou únic en el món
del primer cinema català. Ben al contrari, molts dels que van
treballar com a decoradors de pel·lícules eren professionals
procedents de l’escenografia teatral, com Salvador Alarma,
Adrià Gual, Joan Morales, Miquel Moragas, Fèlix Urgellès o
Maurici Vilomara, i amb experiències en el disseny d’interiors.
Quelcom semblant va succeir amb els actors i actrius, com és
el cas de Margarida Xirgu, amb qui el pintor coincidirà, com
veurem, en diverses ocasions i amb qui compartiria el
reconeixement per part de Badalona, ja que Xirgu va rebre
el 1933 la Medalla d’Or de la ciutat, mentre que Ros i Güell en
seria nomenat fill adoptiu el 1951.
LA COL·LABORACIÓ AMB LLUÍS GRANER4
Lluís Graner (1863-1929) era un pintor reconegut en el
període de final del segle XIX, amb inquietuds lligades al
món de l’espectacle que el van portar a fer–se empresari d’espectacles. El 1904 va crear la Sala Mercè, un petit local a les
Rambles, on s’oferien uns espectacles que va anomenar
«visions musicals», amb el lema de regust modernista «síntesi de totes les arts: cinematògraf, més música, més decla mació». En aquesta sala s’aplegaven, com en una versió popular d’art total, diverses activitats de lleure dels barcelonins de
l’època: espectacles dramàtics, pessebres monumentals, diorames, cinema i números musicals.

Amb Adrià Gual a la direcció artística, Graner va envoltarse d’artistes de renom, com Ricard Urgell, Antoni Gaudí,
Enric Clarasó o Lambert Escaler, que, a banda de la seva
qualitat, eren un bon reclam publicitari. Entre els deco radors, es contractaren els serveis dels escenògrafs Miquel
Moragas, Salvador Alarma i Antoni Ros i Güell, el qual va
treballar fonamentalment a la segona etapa de l’establiment
(de l’octubre del 1905 al novembre del 1907), ja que els
col·laboradors inicials estaven plenament dedicats als
Espectacles i Audicions Graner que l’empresari va portar al
Teatre Principal perquè la Sala Mercè s’havia quedat petita.
La sala va seguir tenint, però, una vida força activa, i es van
continuar les «visions musicals». El soterrani de la sala, on
hi havia unes «grutes fantàstiques» dissenyades per Gaudí,
estatjaria també pessebres monumentals, diorames i quadres
plàstics de tema religiós, molts dels quals foren creats per
Ros i Güell.
Les «visions musicals» consistien en números que combi naven les actuacions musicals ambientades en un decorat —
els anomenats «quadres plàstics»— amb la projecció de curts
—generalment del gènere còmic—, alguns dels quals filmats
per un altre dels pioners del cinema català —tot i ser
aragonès—, Segundo de Chomón (1871-1929), i altres procedents de catàleg. Els mateixos intèrprets, situats davant de la
pantalla però amagats dels espectadors, doblaven les imatges
projectades durant la representació. Adrià Gual, a qui, com
s’ha dit, Graner va confiar la direcció escènica, va escriure
uns mots interessants en relació a l’espectacle, que tenen a
veure amb la introducció d’un incipient cinema a Catalunya:
«De fet, la pensada de Graner, en el que es referia a les
visions musicals, que alternava amb les pel·lícules, no era

altra cosa més que un inconscient intent de defensa contra la
possible definitiva invasió del cinema. Els fets, però, de mica
en mica, varen posar de manifest que els esforços en aquest
sentit serien completament inútils».5
Tornant a Antoni Ros i Güell, dèiem que fou un dels principals encarregats de la part escenogràfica dels «quadres plàstics» —els altres eren els ja esmentats Moragas i Alarma—
, amb títols de marcat caràcter costumista, que aleshores
gaudien d’èxit arreu de Catalunya i Espanya, tot i que també
hi havia temes religiosos. Coneixem indirectament l’obra de
Ros i Güell per mitjà d’algunes fotografies, conservades a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, que ens permeten fer-nos una idea del seu estil com a escenògraf, carac teritzat per la importància de les grans panoràmiques, gairebé cinematogràfiques —coincidint amb aquest moment inicial del cinema—, amb un sentit acurat de la profunditat,
aconseguida amb la superposició de les figures, els clarobscurs
i la perspectiva.
Aquestes «visions musicals», és a dir, els «quadres plàstics»,
combinats amb els esquetxs còmics, van tenir un gran èxit de
públic; els dobladors d’aquestes particulars pel·lícules «parlades» es permetien d’improvisar i canviar lleugerament el
guió dels diàlegs en cada sessió. No tots els curts van ser
còmics, sinó que també s’hi van projectar, probablement filmats per Chomón, algunes pel·lícules en què apareixien
artistes i literats catalans i alguns curts de temàtica religiosa.6
Encara que Ros i Güell només fou un dels responsables de la
part no cinematogràfica de les «visions musicals», sens dubte
va començar a prendre contacte amb el món del cinema als
espectacles ideats per Graner i Gual.
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LA COL·LABORACIÓ AMB FRUCTUÓS GELABERT
I MAGÍ MURIÀ
Primers treballs per a Gelabert
Després de l’etapa anterior, i alternant encàrrecs del món del
teatre —a banda de la seva activitat com a pintor de cavallet—, trobem Ros i Güell associat al nom de Fructuós
Gelabert (1874-1955). Considerat el primer cineasta català,

Gelabert va adonar-se en una data molt primerenca de les
possibilitats que oferia el cinema, i el 1897 ja filmava la seva
primera pel·lícula, Riña en un café. Entre finals del segle XIX
i inicis del XX va realitzar diversos reportatges i documentals
d’actualitat, en els quals sobresurt la qualitat de la fotografia,
i va començar a produir ja algunes pel·lícules argumentals.
Gelabert va destacar també pel seu esperit emprenedor i
experimentador, que el va dur a fer interessants descobertes

Antoni Ros i Güell al seu taller. Museu de Badalona. Arxiu d'Imartges. Fons: Àgueda Ros

50

tècniques. A partir de l’any 1905, va fer-se càrrec de la direcció tècnica de l’empresa Diorama, creada per l’escenògraf
Alarma per a la producció de diorames «animats», molt populars a l’època, però que a partir de l’any següent va
començar a produir pel·lícules —i, per primer cop en tot l’estat espanyol, a llogar-les— sota el nom de Films Barcelona.
Per a la filmació de les pel·lícules, el mateix Gelabert va dirigir la construcció del que es pot considerar el primer estudi
cinematogràfic barceloní pròpiament dit, del qual tornarem a
parlar més endavant. Fins al 1910, Gelabert va fer-se càrrec
de la direcció de diversos documentals i films argumentals
còmics i dramàtics, per instal·lar-se després com a productor
independent i filmar el llargmetratge Mala raza (1912), però
també va accedir a treballar com a operador i, fins i tot, com
a director d’algunes pel·lícules per a altres productores. En
aquest sentit, Gelabert va acceptar la proposta d’una casa productora acabada de crear, Alhambra Films, per codirigir —al
costat d’Otto Mulhauser— i fer-se càrrec de la fotografia dels
films La lucha por la herencia (1913) i Ana Cadova (1914),7
coproduccions amb la casa novaiorquesa Cox & C. Segons
Palmira González: «Aquestes dues pel·lícules representen el
punt més alt assolit per Gelabert com a director de films
dramàtics: la seva fotografia, la seva ambientació i la seva
realització en general feien que poguessin representar dignament el cinema del nostre país davant de les altres cine matografies de l’època».8
Fins a llavors, el col·laborador habitual del cineasta havia
estat l’escenògraf —procedent també de l’àmbit teatral—
Joan Morales, el qual passarà a treballar amb Adrià Gual per a
l’empresa Barcinógrafo, creada a finals del 1913. Potser per
aquesta raó, Gelabert hagué de buscar un altre escenògraf i es

posà en contacte amb Antoni Ros i Güell, llavors al cim de la
seva carrera artística, que s’encarregaria dels decorats de
totes dues pel·lícules.
En tots dos films abunden els exteriors, de manera que els
decorats d’interiors queden reduïts en comparació amb altres
pel·lícules de Gelabert. Es tracta, respectivament, d’una cinta
dramàtica i d’una d’aventures, gèneres, tots dos, en auge en
el període, d’acord amb les demandes d’un públic àvid
d’històries d’intriga i acció, malgrat els arguments impossibles i els personatges tòpics. En la primera, que també barreja elements del cinema d’aventures, gran part dels exteriors
foren filmats al Tibidabo i entorns.
La lucha por la herencia va ser la primera coproducció amb
capital nord-americà en una època que marca l’inici de l’hegemonia del cinema americà enfront de l’europeu. L’argument
era atractiu, una barreja de drama i aventures, en la qual,
segons Porter: «Pel que sembla, no s’escatimaren els mitjans
per a la realització de Lucha por la herencia, i Otto Mulhauser
[...] confià en Gelabert com també en el decorador, el notable
pintor Antoni Ros i Güell, i obtingué una cinta que fou àmpliament elogiada, de manera especial per la fotografia, que marca
el punt més alt de l’obra de Gelabert en aquest aspecte».9
Pel que fa a Ana Cadova, era considerada pel mateix Gelabert
com un dels seus grans èxits, i fins i tot va arribar a tenir una
difusió internacional, ja que la productora Cox va vendre’n
còpies a Amèrica i a Alemanya. L’esforç en l’ambientació i
els escenaris escollits s’evidencia en les paraules del propi
director: « ...Muchas de sus escenas se impresionaron en la
cubierta del transatlántico «Princesa Mafalda», y otras en sus
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espléndidos salones y departamentos. Otros interiores fueron
filmados en la galería instalada en Horta, en la Torre de
Martín Codolà, la cual por aquellos días pasó a ser de mi
propiedad. Parte de ella se rodó en el monumental e histórico
pueblo de Peñíscola, cercano a Vinaroz. El castillo que habitó
el Papa Luna con sus fosos y mazmorras, recibió algunos toques
para ser adaptado al gusto oriental [...] Otros cuadros se rodaron
en Barcelona, en el hotel Ambos Mundos y en los grandes
almacenes Old England...y en varios lugares de los alrededores
de la ciudad».10
Alguns d’aquests escenaris, com és el cas del castell de Vinaròs,
van haver de ser retocats —imaginem que aquesta tasca devia
ser també obra del decorador— per adaptar-los ambientalment
al gust oriental. A part de les altres escenes rodades als llocs
concrets —anteriorment esmentats—, bona part dels interiors
van ser rodats al petit estudi o galeria, el primer d’Espanya, que
Gelabert havia muntat el 1907 als jardins de la finca d’Horta.
L’any 1914 Gelabert va continuar col·laborant amb cases productores alienes, com Barcinógrafo i Segre Films, creades
aleshores, de les quals parlarem tot seguit.
Gelabert, Murià i la Xirgu
Adrià Gual, vinculat amb el món del teatre però defensor del
cinema en una època en què ni molt menys tots els intel·lectuals hi estaven a favor, era el director artístic de la productora Barcinógrafo, mentre que Josep de Togores n’era el de la
casa Segre Films. Totes dues empreses van esdevenir les més
importants del moment i amb elles Gelabert va filmar dues
pel·lícules, en les quals també Ros i Güell treballà com a decorador. Es tracta dels films El nocturno de Chopin (1915) i
El cuervo del campamento (1915).
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Recordem que Gual havia introduït ja el cinema, com a responsable de la direcció artística de les «visions musicals» de
Graner, dins una idea modernista d’espectacle total. Conscient,
però, que molts films estaven mancats de qualitat estètica, Gual
va concebre la idea, que guiaria el seu pas per Barcinógrafo,
d’importar el film d’art francès, és a dir, de passar a la pantalla
cinematogràfica obres literàries de renom per atreure un públic
més culte i alhora per instruir un públic més popular. Amb
aquesta concepció, Gual va dirigir diversos films entre el 1914
i el 1915, en els quals va comptar amb l’escenògraf Joan
Morales, però no van tenir l’èxit esperat i van precipitar que
abandonés finalment la productora, de la qual es va faria càrrec
el periodista i escriptor Magí Murià (1881-1958). Els productors de la casa pretenien donar un enfocament més comercial a
la línia cinematogràfica i van contractar Gelabert com a operador i Margarida Xirgu com a actriu, aprofitant que era un rostre conegut del gran públic. Margarida Xirgu (1888-1969)
havia debutat professionalment en el món del teatre l’any 1906,
en què va començar una brillant carrera interpretativa en llengua catalana i castellana, que incloïa obres de dramaturgs
estrangers. El seu pas per les pantalles cinematogràfiques, iniciat l’any 1909 sota la direcció de Gelabert, té el mateix caràcter episòdic que el del propi cinema català pioner. Fins al 1916,
participarà en un total de vuit pel·lícules, algunes dirigides per
Murià, que van tenir una bona acollida de públic i crítica. En
una d’elles, El nocturno de Chopin (1915), Ros i Güell torna a
fer-se càrrec de l’escenografia.
Aquest film es vincula als drames de «saló i divan», és a dir,
amb personatges de l’alta societat, i va tenir una bona acollida a l’època. De fet, el temps en què Murià va ser director
escènic de la Barcinógrafo, coincideix amb un moment de

bonança econòmica i èxit comercial que duraria fins al 1918,
quan la productora va tancar i Murià es va passar a dedicar a
la compra i venda de films estrangers.

L’argument truculent de El nocturno de Chopin va ser escrit
per Julio López de Castilla —el mateix guionista d’ Ana
Cadova— pensant en el lluïment escènic de la Xirgu. Fou un

Taller d'escenografia de Fèlix Urgellès. Institut del Teatre
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film rodat en només quatre dies —probablement pels compromisos teatrals de l’actriu— i, en aquest cas, bàsicament a
l’estudi o, més aviat, als estudis, ja que se’n van utilitzar tres:
el que pertanyia a Gelabert, el de la casa Cabot i el de la Hispano Films, propietat de Marro i Baños. Mentre es rodava
una escena en un, es preparava el decorat en un altre, probablement pel fet que en aquell moment inicial del cinema, els

estudis eren de dimensions reduïdes. Això feia que calgués
parar molta atenció als detalls del vestuari o de l’ambientació,
perquè no variessin en canviar de decorat o en aturar el
rodatge d’un dia a l’altre. L’empresa de teatre i cinema Eldorado va pagar l’exclusivitat per projectar la pel·lícula a
Barcelona i va recuperar amb escreix la inversió, ja que va ser
un èxit rodó i el film espanyol més difós arreu de l’estat i de
l’estranger d’aquella època. Gràcies a les poques fotografies
conservades de la pel·lícula,11 observem l’ambient refinat on es
mouen els personatges: una mansió aristocràtica amb mobles
exquisits, tapissos, papers pintats, cortinatges, miralls i tota una
sèrie d’ornaments que fan parella amb un vestuari ric i acurat.
No era el primer cop que Ros i Güell coincidia amb la gran
actriu, ja que el pintor havia intervingut, juntament amb
escenògrafs de la talla de Vilomara, Junyent, Moragas, Alarma, Urgellès, Brunet i Pous, en dos ambiciosos muntatges
teatrals amb la Xirgu com a protagonista, Theodora i Elektra,
que l’empresari Ramon Franqueza havia produït l’any 1912
per al Teatre Principal. Remarquem que es tracta d’escenògrafs que van treballar sovint junts en les mateixes obres
teatrals i que apareixen, curiosament, també com a responsables dels decorats de bona part de les pel·lícules del primer
cinema barceloní. A més, es dóna la circumstància que el
germà de l’actriu, Miquel Xirgu, també es va dedicar a
l’escenografia, essent deixeble de Brunet.

Ros i Güell treballant com escenògraf. Museu de Badalona. Arxiu d'Imartges.
Fons: Àgueda Ros
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Darrera col·laboració amb Gelabert
L’any 1915 Gelabert es feia càrrec, aquest cop per a la productora Segre Films, de la filmació del melodrama El cuervo
del campamento (1915), en què Ros s’ocupa també dels decorats. Es tracta de la segona pel·lícula d’aquesta productora

—la direcció artística de la qual estava confiada a Josep de
Togores—, nascuda un any abans. De fet, Togores no va
intervenir-hi, sinó que Gelabert va fer-se càrrec enterament
d’aquest drama historicoromàntic ambientat en la Guerra del
francès, per a la producció del qual l’esforç econòmic fou considerable, sobretot en el vestuari i l’ambientació. Sembla que
Weyler, llavors capità general de la IV Regió Militar, va posar a
la disposició del cineasta més de dos-cents soldats, entre infanteria i cavalleria, per als quals es van elaborar uniformes ad hoc.
Part de les seqüències foren rodades en exteriors: a Montjuïc i al
poble vell de Ges, abandonat per la construcció d’un embassament, que simulava haver estat destruït per les tropes
napoleòniques. Encara que el drama històric havia tingut el seu
millor moment anys enrere, Gelabert va fer una pel·lícula digna,
d’acció variada, molt del seu estil, que va tenir un gran èxit.
Lamentablement, l’empresa productora, malgrat disposar inicialment de capital suficient, va acabar tancant l’any 1918.

«l’ocasió per a un cinema nacional», 12 ocasió que serà
desaprofitada per la manca d’una base industrial sòlida. Totes
quatre pel·lícules responen als gèneres en auge de l’època: el
drama i el cinema d’aventures. Tres d’elles seran dirigides per
Gelabert, un dels pioners més importants del cinema
barceloní, al costat de Segundo de Chomón, Ricard de Baños
i Albert Marro. La quarta serà dirigida per Magí Murià, l’activitat del qual com a director de cine serà més curta, i comptarà amb Gelabert en la direcció tècnica. Totes elles denoten
una ambició artística i fins i tot uns mitjans tècnics i
econòmics d’una certa envergadura per a l’època. Dels quatre
films en els quals treballà Ros i Güell, cal dir que el que li permeté lluir més els seus dots com a escenògraf fou El nocturno
de Chopin, ja que en els altres casos, els decorats ex professo
representen només una part dels films, on abunden les escenes
rodades a l’exterior. En canvi, com s’ha dit, El nocturno va ser
filmada enterament en tres estudis cinematogràfics.

Gelabert, per la seva banda, s’aventurà a la creació, el 1916,
de La Boreal, uns estudis cinematogràfics i laboratoris, on
produí alguns films de menor èxit, però que acabà venent a
l’empresa Studio Films l’any 1919. A partir de llavors, s’hagué de dedicar a filmar reportatges i documentals per encàrrec. El seu ocàs coincideix amb el del cinema de producció
catalana als anys vint.

No se sap que Ros i Güell treballés per a altres directors. Era
comú que els directors comptessin amb el mateix escenògraf
o taller d’escenografia per als seus films. Així, Ros i Güell es
vincula de forma molt directa amb Gelabert. Altres escenògrafs es van vincular amb altres directors: tenim al tàndem
Brunet i Pous treballant habitualment amb Baños i Marro;
Joan Morales amb Gual però també amb Gelabert; o Salvador
Alarma amb el francès Émile Bourgeois. Tampoc no era
estrany que els mateixos directors s’ocupessin, no únicament
de la part tècnica, sinó també de l’escènica, com són els casos
del propi Gelabert, d’Adrià Gual, de Segundo de Chomón, de
Josep de Togores o de Domènec Ceret, entre d’altres. Altres
tallers d’escenografia, com els dirigits per Maurici Vilomara i
per Fèlix Urgellès, a més dels ja citats —els tàndems Brunet-

Conclusions
Hem pogut observar que el treball del pintor i escenògraf Ros
i Güell en la decoració cinematogràfica se situa en una de les
èpoques més fecundes i interessants de la història del cinema
català, una etapa d’apogeu, coincident amb la I Guerra Mundial (1914-18), que, segons Palmira González, proporcionarà
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Pous i Alarma-Moragas— van col·laborar en la part escènica
d’altres films. No és improbable que Ros i Güell, que no sembla tenir taller propi, treballés també per encàrrec en els tallers
dels anteriors en altres tantes escenografies per al cinema.
No és d’estranyar que fos en els films dramàtics on calgués
recórrer als escenògrafs i decoradors, ja que, per ambientar
certes escenes, era necessari construir un decorat ex professo
ressaltant els aspectes que no era possible obtenir mitjançant
la filmació d’exteriors autèntics. Paral·lelament a l’increment
de pel·lícules dramàtiques, assistim al naixement dels estudis
—anomenats també galeries—, naus altes de ferro i vidre (la
filmació és a l’inici amb llum natural), on cabia un o diversos
decorats, que devien fer-se per encàrrec en els tallers
d’escenografia tradicionals. De la mateixa manera que molts
actors de teatre van ser presents en films de l’època —ja hem
vist el cas de Margarida Xirgu—, també un cos de decoradors
i escenògrafs amb experiències en el món teatral i altres
espectacles audiovisuals de l’època va ser necessari en
paral·lel a l’increment de les produccions pròpies. Sovint, a
l’inici del cinema, es parla de «teatre filmat», ja que els films
es redueixen a la reproducció de successius «quadres plàs tics» enquadrats frontalment —com si es tractés d’un escenari teatral—, però progressivament s’incorporaran elements
narratius per mitjà d’un llenguatge estrictament cine matogràfic i amb l’ús d’enquadraments diversos per donar
protagonisme a determinats elements o personatges de l’escena, o bé la combinació del rodatge en interiors amb la fil mació en exteriors. Són remarcables, doncs, les concomitàncies entre el gènere teatral i el cinematogràfic i el transvasament de professionals —dins i fora de la pantalla— d’un
gènere a l’altre, a causa de la manca d’especialització. Tot i
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estar poc estudiat, no creiem que la manera de treballar dels
escenògrafs fos essencialment diferent en treballar per al
teatre o bé per al cinema i no és improbable que els mateixos
decorats servissin per a un o altre mitjà. En aquesta època es
devia tractar de decorats pintats, però també n’hi devia haver
de més corporis, fets de cartró, fusta, guix, ciment o metall, a
l’estil dels que es destinaven a altres muntatges visuals, hereus
de la tradició d’espectacles efímers. També el decorador es
devia encarregar de situar en el decorat els objectes que havien
de contribuir a donar la sensació d’un determinat ambient.
D’altra banda, cal recordar que els escenògrafs de què hem
parlat són deutors de l’escola realista del darrer terç del segle
XIX i, per tant, el mitjà cinematogràfic havia de ser una oportunitat per demostrar la seva habilitat per reproduir escenaris
de gran versemblança fins i tot d’espais exteriors. Cal afegir,
finalment, que els artistes de l’època, a causa de la seva
àmplia formació professional, eren versàtils i polivalents i, en
concret, molts dels noms esmentats van treballar en camps
artístics diversos i tenien experiències en la decoració de locals
comercials i establiments de lleure, com és el cas de Ros i
Güell. A tot això, cal sumar la seva experiència en activitats
precinematogràfiques com els quadres plàstics, els pessebres
monumentals i els diorames.
El treball de Ros i Güell en la decoració cinematogràfica
sembla, a manca de noves dades, circumscrit als films esmentats i, s’acaba al mateix temps que finalitza aquesta etapa inicial del cinema a Catalunya. Cal assenyalar que el treball
d’aquest pintor es desenvolupa bàsicament durant el període
que Porter ha anomenat «el trienni daurat», 13 referint-se als
anys 1914-1916. La manca d’un finançament adequat, la

despreocupació de les institucions i la incomprensió de molts
intel·lectuals van abocar aquest cinema català primerenc a la
crisi, especialment notòria en acabar la I Guerra Mundial. És
remarcable que un artista com Ros i Güell, que podem situar
dins l’ambient modernista —entès d’una manera laxa—,
prengués part directa en un incipient cinema barceloní, mentre que la major part d’homes d’arts i lletres de l’època, amb
honroses excepcions —com les de Gual o Graner—, s’hi
mostraven indiferents o expressaven rebuig. Cal tenir en
compte la novetat de l’invent i el fet que durant els primers
anys va estar en mans de tècnics i artesans, com és el cas de
Gelabert, sense que les grans figures del modernisme hi
veiessin encara les possibilitats d’expressió artística i l’impacte social que aviat assoliria.

Notes
1. BEJARANO, J.C.; GRAS, I.; OJUEL, M., 2004. L’exposició del mateix nom es va poder visitar al Museu de Badalona
entre el 26 de novembre i el 19 de desembre del 2004.

6. Miquel Porter, a la seva tesi, va recollir els títols d’aquestes
filmacions: PORTER, M., 1975, p. 199.
7. En diversa publicitat de l’època, per accentuar el caràcter
exòtic, vagament eslau, de la cinta —que tenia lloc en un fictici regne europeu oriental anomenat Balcània— apareix com
a Ana Kadowa.
8. GONZÁLEZ, P., 1987, p. 140.
9. PORTER, M., 1992, p. 97
10. GELABERT, F., 26-1-1941.
11. A la Biblioteca de la Filmoteca es conserven dues
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12. GONZÁLEZ, P., 1987, p. 141.
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EVELI TORENT I MARSANS.
UN ARTISTA RECUPERAT
JORDI ALBALADEJO I BLANCO

E

l pintor i il·lustrador Eveli Torent i Marsans,
nascut a Badalona el 5 d’abril de 1876 i mort als 64 anys a
Barcelona, el 4 d’octubre de 1940, va ser inclòs per l’Ajuntament de Badalona en el nomenclàtor de carrers i places
l’any 2005.

Família i estudis
El nostre protagonista va nàixer a Badalona l’any 1876. Els
seus progenitors van posar-li el nom de l’avi patern, Eveli,
que havia estat adroguer a Granollers, vila d’on procedia la
nissaga dels Torent.

Es reconeixia així la seva trajectòria artística, encara mal
coneguda, i es preservava el record de la seva figura humana,
sobretot després d’haver estat empresonat pel franquisme per
formar part de la maçoneria, i morir, malalt i gairebé oblidat,
a la Barcelona de postguerra.

El jove Eveli era fill del notari Esteve Torent i Torrabadella,
que s’havia instal·lat a Badalona l’any 1856. Esteve Torent
era un home que gaudia d’un notable prestigi professional
dins i fora de Badalona, i va ser escollit regidor en la candidatura liberal o administrativa encapçalada pel que fou
primer alcalde electe del Sexenni Democràtic, Sebastià
Badia, el 1869.

De la seva biografia es podrien dir moltes coses: artista modernista, assidu al cenacle cultural d’Els Quatre Gats; pintor
parisenc, viatger infatigable, retratista de monarques i gent
d’alta nissaga, gran mestre maçó de grau 33 (el més elevat),
professor de dibuix i pintura a Badalona i a Granollers... Ben
segur que més d’una de les persones que llegeixin aquest article1 quedarà sorpresa.
Malauradament, els quadres de Torent avui dia es troben dispersos en col·leccions privades i són gairebé desconeguts tret
de cercles ben reduïts.

Amb la finalitat d’estar més a prop dels seus assumptes laborals, Esteve va traslladar el domicili dels Torent a Barcelona
l’any 1891.2
A la capital catalana, Eveli va cursar el batxillerat i després va
matricular-se de tres assignatures a la facultat de Filosofia i
Lletres (Literatura general i espanyola; Metafísica i Història
crítica d’Espanya). La seva inquietud artística el va portar
també a l’Escola de Belles Arts de la Llotja de Barcelona, on
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va ser deixeble del pintor Ramon Martí Alsina. Aquest darrer
va exercir com a mestre fins a l’any de la seva mort, el 1894,
un any, aquest que, a banda dels estudis, devia ser clau per a
Eveli, ja que va ser també el de la mort del seu pare.

Aleshores, va reorientar la seva formació universitària i va
matricular-se a la Facultat de Dret, on va assistir a classes fins
al 1896.3 La crida del món de l’art, però, va ser més forta que
cap altra.
Torent a Els Quatre Gats
Les primeres obres de d’Eveli Torent van poder veure’s a la
prestigiosa Sala Parés de Barcelona, on el 1896 va exposar
quadres amb paratges mallorquins. La seva singular mobilitat
geogràfica el va fer relacionar-se amb el nucli intel·lectual del
Saló Beethoven, a Palma. Precisament, l’escriptor J. Palau i
Fabre, situa els inicis de Torent com un pintor de l’escola de
Mallorca.4
Atenent als nous corrents artístics, Torent va entrar en contacte amb el nucli d’Els Quatre Gats, una cerveseria d’estil
neogòtic situada al carrer de Montsió de Barcelona, dissenyada per Puig i Cadafalch, i convertida pel seu propietari, Pere
Romeu, en un cenacle cultural d’avantguarda.
Torent va exposar en la mostra col·lectiva inaugural de
l’establiment, l’1 de juliol de 1897, juntament amb els artistes
Ramon Casas, Joaquim Mir, Isidre Nonell, Ramon Pichot,
Santiago Rusiñol i Miquel Utrillo, entre d’altres. Va presentar-hi dos olis: Eixida i Paisatge decoratiu.5
Era pràcticament un pintor novell, però amb una gran ambició artística que l’impulsava a participar de la vida cultural
més innovadora de Barcelona.

Eveli Torent als anys vint del segle passat. Museu de Badalona. Arxiu Josep
M. Cuyàs i Tolosa
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El dramaturg Adrià Gual, seguidor de les propostes sim bolistes que arribaven de París, fundador de l’agrupació

dramàtica del Teatre Íntim amb la finalitat de modernitzar el
teatre català, dins les seves Memòries, recorda que «el jove
pintor Eveli Torrents» va ajudar en la representació de la versió de Maragall d’Ifigènia a Tàurida, de Goethe, als jardins
del Laberint d’Horta, el 10 d’octubre de 1898.6

Torent, amb altres artistes i escriptors d’Els Quatre Gats, va
col·laborar com a il·lustrador en la revista Luz en la seva
segona etapa, l’any 1898. En concret, va fer una il·lustració
en el número de la segona setmana d’octubre de 1898 i la
portada —una jove de regust simbolista amb el títol de
Clemencia Isaura— en el de la quarta setmana d’aquell
mateix mes i any.
Aquell 1898 va participar en l’Exposició de Belles Arts de
Barcelona, mostra oficial on va presentar l’oli titulat Pati.
Segurament, com assenyalen Francesc Fontbona i Lluïsa
Sala, autors d’un estudi sobre Eveli Torent inclòs en el llibre
de l’exposició «4 Gats de Casas a Picasso», el nostre
biografiat va realitzar uns apunts per a un cartell publicitari,
que, segons es pregunten els mateixos autors podria ser per a
l’Anís del Mono. Formulen aquesta hipòtesi a partir dels
esbossos d’un «personatge femení dempeus prop d’una barra,
de formes ondulades i gasoses, que formen part de la col·lecció del vescompte de Güell», els quals són, «molt similars a
les misterioses muses femenines que inspiraven el pintor
Anglada-Camarasa cap a 1898-1900». També ho pensen
perquè el famós concurs publicitari de la marca badalonina va
celebrar-se el 1898, i sobretot per un indici més directe: en un
dels dibuixos s’intueixen unes lletres mig esborrades que
diuen «Anís...».

Portada de la publicació Quatre Gats

D’aquesta època es coneix l’oli La Rambla de Barcelona,
datat entre 1897 i 1899, una obra d’estil impressionista amb
colors molt vius, redescoberta per al públic en l’exposició
«Barcelona 1900», al Museu Van Gogh d’Amsterdam (entre
el 20 de setembre de 2007 i el 20 de gener de 2008). 7
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Torent va situar-se al primer pla de l’avantguarda modernista
al maig de 1899. Va presentar una exposició individual a la
sala gran d’Els Quatre Gats, i el 18 de maig, a la revista
homònima de la cèlebre cerveseria, va sortir una il·lustració
seva a la portada. A les pàgines interiors, apareixia entre els
artistes que repartien premis al certamen de putxinel·lis del
cenacle del carrer de Montsió.

La premsa barcelonina va fer-se ressò de l’exposició Torent:
la revista Els Quatre Gats, Diario de Barcelona, La Veu de
Catalunya i La Vanguardia. Segons les cròniques respectives,
la mostra estava formada per dibuixos i pintures amb paisatges mallorquins, un interior d’una església, un crucifix
il·luminat per una atxa, un dibuix de Montalegre... La crítica
coincidia a qualificar-lo com un artista modernista, sincer
però encara primerenc, i Alfred Opisso subratllava des de La
Vanguardia, tres característiques: l’atenció al color i a la
llum, pròpia de la pintura impressionista; l’interès per paratges i ambients plens de simbolisme, i la connexió amb la contemporaneïtat mitjançant l’aparició de fàbriques i xemeneies.
Una crítica molt menys condescendent va publicar-se al setmanari badaloní El Badalonés: «domina la nota oscura y
triste manifestando en el artista una imaginación falta de
vida o viciada», tot i que reconeixia «mérito de algunas
composiciones».
Dins de l’ambient modernista a les acaballes del segle XIX,
Torent va establir amistat amb Picasso, que va dedicar-li
tres retrats dibuixats al carbó, un d’ells amb la dedicatòria
«A mi amigo E. Torent», que van formar part de la sèrie de
retrats de joves artistes que va exposar a Els Quatre Gats al
febrer de 1900.

Pintura d'Evelí Torent titulada Dama publicat a 4 Gats de
Casas a Picasso
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Torent va tornar a exposar, a la Sala Parés, al juliol de 1900.
Van ser cinc teles, i les cròniques periodístiques coincidiren a
destacar el quadre anomenat La Conreria. S’hi posava de
manifest la predilecció de l’autor pels entorns espirituals i
místics, i també que Torent, tot i els seus dots, encara havia
de consolidar-se artísticament.

Datat l’any 1900, es coneix l’oli de Torent, Dama, conservat actualment en una col·lecció particular, que representa
una figura femenina de peu dret, amb abric llarg i un gran
barret, amb una imatge que sembla inspirada en les muses
d’Anglada-Camarasa, complementada per un marc modernista de fusta.
El mateix any, en la seva faceta d’il·lustrador, va ser l’autor
de la capçalera de la revista badalonina Gent Nova (en concret del model publicat entre 1900 i 1903) i d’alguns dibuixos
a llapis en les pàgines interiors. Entre altres encàrrecs, va
publicar dues cobertes per a la revista L’Atlàntida, va realitzar cartells publicitaris, com el de la sastreria de J. Peralta de
Barcelona (1900), i targetes postals de la sèrie Pro Pàtria,
editada pel Cercle Artístic.8
La Sala Parés va acollir de nou les pintures de Torent dins de
la XVIII Exposició Extraordinària, al mes de febrer de 1901.
La crònica de La Veu de Catalunya el situava com un dels
artistes menys coneguts del certamen i tan sols citava l’obra
Pati de Montalegre.
L’historiador de l’art Xavier Soler, en la comunicació «Els
pintors postmodernistes i la Barcelona de final del segle
XIX», presentada al X Congrés d’Història de Barcelona (2730 de novembre de 2007), situa l’obra pictòrica de Torent
d’aquests anys entre la dels postmodernistes, preocupats per
la recerca d’una nova expressivitat i la reafirmació de la individualitat de l’artista creador, que practicaven els artistes més
coneguts de la Colla del Safrà: Isidre Nonell, Joaquim Mir,
Ricard Canals, Juli Vallmitjana, Ramon Pichot, Joaquim Sunyer i Adrià Gual.

Salt cap a París
L’atracció per l’ambient artístic de la ciutat de la llum, París,
no va impedir que Torent recalés primer a Madrid talment
com va fer Picasso. Allà va col·laborar en la revista Arte
Joven, impulsada per Francisco de A. Soler i per Picasso,
amics d’Els Quatre Gats. No hi va publicar cap il·lustració,
tot i que a l’exemplar del primer de juny de 1901, va aparèixer un retrat de Torent a llapis, signat per Ricardo Baroja,
germà del famós escriptor i també col·laborador de la revista,
Pío Baroja. Mesos més tard, la revista madrilenya Blanco y
Negro, al número del 23 de novembre de 1901, va publicar un
dibuix a color a tota plana, A la caída de las hojas, de Torent.
Després d’aquestes experiències, va viatjar a París. Fontbona
i Sala, en el seu estudi, assenyalen que l’etapa com a pintor
parisenc va començar de la mà de Pere Manyac «qui l’introduí, com a molts dels companys vinguts de Barcelona, en el
mercat artístic francès». Entre els artistes que van relacionars’hi, hi havia Hermen Anglada-Camarasa, que el va retratar
en el quadre Eveli Torent tocant la guitarra.
A la capital del Sena, entre 1902 i 1913, va exposar anual ment al Saló dels Independents i al Saló de Tardor, i més
esporàdicament al Saló Nacional de Belles Arts. També es
coneixen exposicions individuals a la galeria de Berthe Weill
al març de 1904 i a la casa Otto al febrer de 1907.
En aquesta etapa, Torent va cultivar el gènere del retrat, molt
possiblement per fer front a les mancances econòmiques, i
també va realitzar il·lustracions per a llibres. Entre els encàrrecs,
potser com a resultat d’alguna visita a Barcelona, a l’agost de
1907, va publicar dos dibuixos a L’Esquella de la Torratxa.
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A París, va relacionar-se amb el controvertit escriptor Laurent
Tailhade. Fruit d’aquest contacte, va publicar unes il·lustracions en el diari anticlerical La Raison i a l’Assiette au Beurre
el 1903. Hi apareixien imatges de la Bretanya, un indret de
l’estat francès al qual, segons el seu antic company d’Els
Quatre Gats Josep Rocarol, el nostre biografiat havia anat
«mig a peu mig caminant». Segurament, va tornar-hi diverses vegades tal com es pot desprendre d’una sèrie de quadres
fets amb tinta i guaix el 1909.
Per tal de fer-nos una idea de l’evolució artística del biografiat, dues de les seves obres més celebrades, L’Église verte i
Adoration du Christ, exposades respectivament al Saló dels

Retrat d'Eveli Torent tocant la guitarra obra Anglada Camarassa a 4 Gats
de Casas a Picasso
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Independents de 1903 i 1904, van motivar el crític Louis
Vauxcelles a subratllar la seva ingenuïtat, que titllava de quasi
bàrbara, la seguretat del dibuix, l’exactitud de les reflexions
de la llum i la impressió de veritat que desprenien. El mateix
crític, arran de l’exposició a la casa Otto, segons va traduir
d’una revista francesa el setmanari badaloní, Gent Nova el 23
de febrer de 1907, deia: «seguint les séves aficions s’en vingué á Fransa, recorrent-la per tots indrets, sense altres recursos que’ls seus pinzells, que no sempre l’hi ha proporcionat
lo més precís pera viurer en els set o vuit anys qu’está entre
nosaltres». El definia com a «jove colorista» i destacava els
quadres L’Església verda i Adoració del Sant Crist com a
manifestacions de misticisme, així com La filla d’Andalusia,
La dona del clavell, La gitanilla i altres obres costumistes
rurals, i també marines.
L’any 1910, camí de Buenos Aires, Torent va tornar a
Barcelona i va exposar a la seva ciutat natal, Badalona, una
vasta antologia d’olis, aquarel·les i dibuixos al Centre
Badaloní, a l’agost de 1910. Les cròniques locals de Gent
Nova, a càrrec de J. Climent, i d’Acció, per part de Marc Giró,
coincidiren a destacar la qualitat d’Eglise d’Emeraude. Climent va fer notar, a més, la bella factura dels quadres bretons,
però no li van fer el pes les obres amb temes que anomenava
«tipus espanyol». Giró va ser més contundent en les seves
notes d’art: «esperavem del senyor Torent una cosa mellor
que aquelles teles abocetades i aquelles altres d’époques molt
anteriors, incorrectes i tot de dibuix algunes d’elles. [...] I si
be considerada en conjunt no’ns plaguè del tot l’exposició
Torent agafada en detall hi trobàrem algunes obres ben dignes
d’esser admirades». Entre elles, a més de la citada primer de
tot, hi havia el «Sant Crist» i «retrat de madame X»».

Periple internacional
En la dècada dels anys deu, la trajectòria artística i vital de
Torent va desenvolupar-se en diferents països. Va exposar a la
sala Faianç Català de Barcelona al març de 1914 on, segons
el diari La Publicidad, va presentar una gran «diversidad de
géneros» i obres de diferents èpoques. Entre les obres, hi
havia un retrat del músic Enric Morera.
Uns mesos més tard, el 31 d’octubre, el setmanari lerrouxista
badaloní Juventud Rebelde va informar que Torent apareixia
en importants publicacions periòdiques dels Estats Units com
a artista reputat. Per aquella època va immortalitzar el president dels Estats Units, Woodrow Wilson, i el monarca
britànic Jordi V, entre d’altres personatges famosos. L’any
1919, per mitjà d’una carta seva, es coneix la seva adreça a
Nova York, 459 Manhattan Ave.9
Amb motiu d’una nova exposició de Torent a Badalona, al
Centre Badaloní, al maig de 1924, el setmanari El Eco de
Badalona va dedicar-li una sèrie de tres articles: dos de previs a la inauguració i un per a la crítica de l’exposició.
En el primer article, el 31 de maig, se citava que Pompeu
Gener havia escrit sobre ell a la revista Mercurio de Nova
Orleans, i s’anunciava la propera exposició.
En el segon article, el 14 de juny, es reprodueixen uns paràgrafs de Laurent Tailhade, extrets de la revista parisenca Vers
et Prose de l’any 1912, i un paràgraf de Plus Ultra de Nova
York del febrer de 1919: «Figuran obras de Evelio Torent en
las colecciones de S.M. el Rey don Carlos de Portugal, d’A.
De Rotschild, Baronesa James de Rotschild, de Mr. Eug.

Descaves, Mr. Olivier Sanicere, Mr. Anatole de Monzie,
Senador y Ministro de la Marina, de los Srs. de Aldao, Sr. de
Urquijo, Conde de Penteado, etc., etc.»
En el tercer article, el 26 de juny, dedicat a l’exposició Torent,
obra d’un vell conegut, Marc Giró, s’assenyala que l’artista
«després de correr la Ceca, la Meca i la Vall d’Andorra,
d’haver-se’n vist de totes i d’haver donat cap a múltiples activitats, sembla haver abandonat definitivament les seves inquietuts de rodamon», fent bona la dita catalana «Roda el Mon, i
torna al Born». Giró va escriure que «l’impresió de conjunt de
l’exposició no pot ser més favorable», però va puntualitzar que
«existeixen algunes, poques afortunadament, incorreccions».
Les seves crítiques se centraven en el fet que «segueix en Torent
donant mostres d’aquella varietat de procediments que ja li
retreiem anys enrera», i «algunes incorreccions de dibuix que
salten a la vista». Subratlla que «el Crist com l’Església ens
semblen molt ben tractades i admirablement resoltes, tan en lo
que fa referencia al color, com a la técnica i als plans de perspectiva; de lo de la Bretanya hi ha de tot, com en la vinya del
Senyor», i cita d’aquests darrers: Esperant els pescadors,
Segadors i Prop «Le Pardon». Fa especial referència al quadre
intitulat Manuelita, «un prodigi de dibuix i de color i de técnica; i, petiteta i tot com es, es fa mirar, remirar i admirar», i
també a un altre d’un cavaller basc, i finalment esmenta quadres
amb paratges lluminosos de les «Illes Daurades» (potser les
Illes Balears?), i les obres Sabines, Els Tells i Private Park.
El setmanari badaloní El Heraldo de Badalona, el 6 de gener
de 1926, va dedicar la seva «Pàgina de Arte» a Eveli Torent.
Hi va reproduir quatre quadres que la revista parisenca Vers
et prose va qualificar d’obres d’art: Esperando la pesca, Un
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alcalde de Bretaña, Private Park i El Cristo del Milagro.
L’article citava que Torent havia estat per motius artístics a
Nova York, París, Londres, Rio de Janeiro i la Bretanya.
Després de tants viatges, Torent va estabilitzar-se com a professor de dibuix a l’Escola Elemental del Treball de
Badalona, dirigida per Àngel Sampere, una figura amb qui
compartia afinitats en l’àmbit de la maçoneria.10

El setmanari granollerí La Gralla va informar el 26 de gener
de 1930, la incorporació com a professor de dibuix i pintura
al Col·legi Municipal de Segona Ensenyança, d’Eveli Torent,
de família granollerina i amb experiència prèvia a l’Escola
del Treball de Badalona. A Granollers, segons va deixar escrit
l’escultor Josep Algueró, alumne seu als anys trenta, Torent,
a més d’impartir classes al col·legi, també ho feia a l’Escola
del Treball, a les nits. Tanmateix les targetes de presentació
conservades de Torent, portaven, fins al desembre de 1931,
«profesor de la Escuela Elemental del Trabajo de Badalona y
del Instituto de Estudios Superiores de Granollers».11
L’any 1934 Torent va realitzar, per encàrrec de l’Ajuntament
de Badalona, un retrat a l’oli del comandant Fermín Galán,
afusellat després de la rebel·lió fallida de Jaca contra la dictadura de Primo l’any 1930, per ser exposat al saló de plens
de Casa Consistorial.
Des de finals dels anys vint, als estius, com veurem més
endavant —i a partir d’una primera visita l’any 1922— es
desplaçava anualment amb la seva dona a Eivissa, a la torre
d’en Rovira, una torre de defensa circular, que va adquirir
a Sant Antoni de Portmany, enfront de l’illot de sa
Conillera.

Evelí Torent. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa
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La vinculació amb la maçoneria
La major part de la informació sobre la pertinença a la
maçoneria i les activitats que hi desenvolupava Eveli Torent,
es troba en l’expedient que va realitzar sobre ell el Tribunal
de Represión de la Masoneria y el Comunismo d’època franquista. L’expedient es conserva a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola a Salamanca.12

Sense que es puguin precisar els inicis de la vinculació de
Torent amb la maçoneria, es tenen dades que va estar afiliat
abans de tornar a residir a Barcelona als anys vint del segle
XX, a la lògia nord-americana Nino-Bixio de Nova York, que
formava part del Gran Orient Espanyol (GOE). En la correspondència de Torent referida a assumptes maçònics, s’extreu
que va ser elevat a grau 32» el 26 de desembre de 1919, i en
una carta de l’any 1921, afirma que va ser testimoni durant
vuit anys de les incidències entre lògies nord-americanes del
GOE i la Gran Lògia de Filadèlfia.

En el butlletí núm. 1 de la GLE, al març de 1923, va reproduir-se una conferència seva sobre el simbolisme, en què afirmava que «el perfecto Masón, no debe contentar-se con la
forma, debe buscar descubrir la idea que el Símbolo repre senta», i deia finalment que «el Masón que no manifiesta
interés alguno por todo aquello que no son sus opiniones
políticas y que pretende que su Logia y la Masonería lo ayuden para hacer prevalecer sus opiniones, no debe, ni puede
jamás entrar en los Capítulos y tampoco es mucho de desear
en las Logias Simbólicas».

Després de la seva etapa a Nova York, Torent va afiliar-se a
la lògia Liberación de Barcelona, el 20 d’octubre de 1920.

Va entrar a formar part del Suprem Consell espanyol integrat per
membres del GOE i la GLE, el 6 de març de 1925 com a Gran
Mestre de grau 33.13 Al gener de 1927, va ser nomenat segon vigilant de la lògia Redención de Barcelona, i un any després,
primer vigilant. La seva trajectòria va continuar amb diferents
càrrecs i contactes amb els principals maçons de l’Estat, que van
ser recollits minuciosament en l’expedient repressor franquista.

En una carta de Torent adreçada al Gran Mestre del GOE,
Augusto Barcia, datada el 28 d’agost de 1921, apareix el seu
domicili habitual a Barcelona, plaça Medinacelli 1 bis, i a
l’encapçalament imprès dels fulls, la seva presentació
maçònica: grau 32», garant d’amistat de la lògia Fènix de
Barcelona, membre honorari de la lògia Galieo Galilei de
Nova York, representant a l’Assemblea General de Madrid
de la lògia Nino Bixio de Nova York (ambdues lògies nordamericanes formaven part del GOE), membre de la Fed eració del Gran Orient d’Espanya.
Va afiliar-se a la lògia Lealtad l’any 1922, i el 8 de febrer de
1923, va rebre el títol de grau 33, el més elevat de la maçoneria regular, per part de la Gran Logia Espanyola (GLE),
segons el Ritus Escocès Antic i Acceptat.
Va ser primer vigilant de la lògia barcelonina, ritualista i
filosòfica, Helios, sota l’obediència de la GLE, l’any 1923.

Un aspecte curiós és la vinculació amb l’illa d’Eivissa. En la
seva residència estival a la torre d’en Rovira, coneguda com
la Cova dels Faraons van tenir lloc algunes «tingudes»
maçòniques. En concret, el 17 de juliol de 1928, Torent, com
a garant d’amistat amb la lògia Redención de Barcelona, va
impulsar la formació del Triangle Sol Naciente que va esdevenir lògia (amb almenys set mestres reunits), el 1933, amb
el núm. 22 del GOE. 14 Segons l’estudi de Mariano Planells
sobre la maçoneria a les Pitiüses, Torent va pintar a les parets
de la torre: «estatuts, ritus Escocès Antic i Acceptat,
emblemes, mobles, inscripcions, seients, símbols fins el
sostre que estava pintat a semblança del cel simbolitzant
l’apertura de la masoneria fins l’infinit».15
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Es dóna la circumstància que l’illot de sa Conillera, davant d’on
tenia la seva residència, és l’únic lloc de l’hemisferi nord on
s’observa una conjunció astral completa, fenomen astronòmic
que comparteix amb l’illa de Pasqua a l’hemisferi sud.

Planells va anotar també que Torent, conegut a l’illa amb el
sobrenom d’es Conde Pallaret, va fer amistat amb l’historiador i clergue eivissenc, Isidor Macabich.

Títol atorgat a Eveli Torent per la Gran Logia Española com a gran mestre de grau 33
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Els darrers anys de la seva vida
La rebel·lió militar que va donar inici a la Guerra Civil va sorprendre Torent a Eivissa, que va quedar sota comandament
dels revoltats. Aquest fet va donar lloc a una situació equívoca sobre la seva situació d’adhesió a la República.
El Diari de Barcelona, portantveu d’Estat Català , el 20
d’agost de 1936, va publicar l’article «Un senyor eivissenc
s’oferí al feixista comandant Mestres». L’article reproduïa
una carta trobada al comandant rebel, un cop els republicans
van recuperar el control de l’illa i que Eveli Torent li havia
escrit el 24 de juliol. La carta felicitava el militar com a
encarregat de la comandància d’Eivissa, i afegia textualment:
«VIVA ESPAÑA!!! Grito que doy con toda la fuerza de mis
pulmones, mientras miro ondear hermoso el emblema de
nuestra querida Patria en lo alto de la torre».
El Diari de Barcelona, el dia 22 d’octubre, va publicar un nou
article sobre el «cas Torent»: «Justa i necessària rectificació.
El ciutadà Eveli Torent és un conseqüent republicà de neta
història». L’article va permetre a Torent —de nou a Barcelona
un cop realitzada l’expedició republicana a les Balears—
poder explicar-se després de la darrera informació publicada.
Torent afirma voler solucionar l’equívoc perquè té un «delicat estat de salut, així com també el de la meva companya».
Explica que la carta va fer-la per salvar onze companys
presoners dels militars que estaven a punt de ser afusellats al
castell de l’illa. Per això, ell que «es trobava a cinc hores de
la capital i sense facilitats de comunicació» on té un «Museu
d’art antic que he bastit a la Torre», va enviar una carta al nou
comandant militar que ell recordava com un «home d’Es querra, anticlerical i antimilitarista». Posteriorment va anar a

veure el comandant que, després d’una breu entrevista, va
alliberar els onze detinguts. Prossegueix que, quan va saber
per un pagès que les Milícies Catalanes havien desembarcat a
Eivissa, va presentar-se davant dels comandaments republicans, que li van estendre un salconduit i una llicència
d’armes. El dia 30 d’agost, va ser cridat pel Comitè Antifeixista d’Eivissa i els va donar explicacions per la carta trobada
a l’excomandant Mestres, ensenyant-los com a prova una
carta de gratitud cap a ell del doctor Joan Medina, un dels
alliberats. Finalment, Torent assenyala que ell té «un historial de més de quaranta anys de lluita per la Llibertat, la Igualtat, la Fraternitat i el Treball».
Al mes de desembre, el dia 6, La Gralla, va informar que
Torent havia visitat la redacció i que s’incorporaria novament
a la plaça de professor que ocupava a Granollers.
En acabar la Guerra Civil, l’any 1939, Torent va ser empresonat a la Model de Barcelona pels franquistes per formar part
de la maçoneria. Allà el va retrobar el seu vell amic Josep
Rocarol, «tot carregat de sarna». Torent va sortir de la presó,
però va morir ben aviat, el 4 d’octubre de 1940.

Notes
1. Agraeixo al Dr. Joan Villarroya, Núria Casals, Montserrat
Carreras i Margarida Abras la seva col·laboració en la realització d’aquest article.
2. Sobre la família Torent, vegeu Arxiu Històric Comarcal del
Vallès Oriental (Granollers): Dossier Eveli Torent Marsans,
dades del padró (1850); El Congost (8/07/1894, 15/07/1894),
El Eco de Badalona (27/12/1868).
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3. Sobre els estudis universitaris, vegeu Arxiu de la Universitat de Barcelona (dades proporcionades per Núria Casals).
4. Jardí, Enric. Historia de Els 4 gats; Ráfols, J.F. Modernismo y modernistas; Fontbona, Francesc; Sala, Lluïsa.
Eveli Torent. Un artista a Els Quatre Gats; Palau i Fabre, J.
Picasso i els seus amics catalans.
5. Fontbona, Francesc; Sala, Lluïsa. Op. cit.; Jardí, Enric. Op.
cit; Ráfols, J.F. Op. cit.
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EL MONUMENT A
VICENÇ DE ROCA I PI
SÍLVIA ROSÉS I CASTELLSAGUER

E

rigit com un estendard en el tram central de la
Rambla, una de les artèries més populars i idiosincràtiques de
la nostra ciutat, trobem el monument a Vicenç de Roca i Pi,
silenciós i callat davant de les successives generacions de
badalonins que han ramblejat amunt i avall, aliens a la
història que s’amaga darrere d’aquest conjunt escultòric.
Vicenç de Paül de Roca i Pi (1780-1952) va arribar a ser un
adinerat comerciant marítim que va esdevenir un membre
notable de la burgesia catalana finisecular. Ja en la seva
maduresa, va optar per traslladar la seva residència de la capital catalana al carrer de Mar, de Badalona. El fet d’haver mort
sense descendència, juntament amb la vocació per la
filantropia que va cultivar els darrers anys de la seva vida, va
donar lloc a un testament curiós alhora que beneficiós per a
la nostra ciutat, amb el qual s’iniciava una història que a dia
d’avui encara resta per concloure.1
El testament deixava ben clar que, un cop morts els seus dos
germans, Raimunda i Joaquim, volia que totes les seves
riqueses es destinessin a pal·liar les penúries dels pobres de
Badalona. Durant els últims anys de la seva vida, tota persona
mancada de recursos trobava oberta casa seva, on se li facilitava
un plat de brou de gallina i medecines. Fins i tot van donar, a

Retrat de Vicenç de Paül de Roca i Pi. Museu de Badalona. Arxiu Josep M.
Cuyàs i Tolosa.
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un grup de noies de famílies pobres, una casa a cada una, juntament amb una joia, a fi i efecte que els servís com a aixovar de casament. Això explica que el carrer que van crear
totes aquestes cases arrenglerades se’l bategés com a carrer
de la Caritat, que encara avui existeix amb aquest mateix nom
en el centre de Badalona.
En el testament demanava que es destinés el seu patrimoni a
atendre tots aquells badalonins que ho necessitessin, proveintlos d’aliments bàsics i medecines, i donant-los atenció mèdica.
Per tal de gestionar aquesta escomesa, va nomenar tres patrons
amb la funció de protegir els seus béns i que vetllessin perquè
aquests fossin destinats d’acord amb la seva voluntat. Aquests
patrons sempre havien de ser el rector i el vicari de la parròquia
de Santa Maria de Badalona i l’hereu corresponent de la
família Rosés. Tan sols en el cas que algun d’ells no estigués
interessat a exercir el càrrec de patró, l’Ajuntament podria
intervenir-hi i aportar-hi un de substitut.
Malgrat haver quedat tot per escrit en el seu testament, després
de la mort de Raimunda i de Joaquim, va generar-se un conflicte d’interessos que s’havia de perllongar durant 9 llargs i
difícils anys. A la mort de tots els germans de Vicenç de Roca
i Pi, inclosa una amb el nom de Mercè, la jove d’aquesta, Maria
Ventura i Abadal, vídua de Joaquim Prat i Roca, va reclamar tot
el patrimoni familiar per a ella i la seva descendència. 2 Va
deixar ben clar que lluitaria per tal de no permetre que una fortuna com la que estava en joc quedés per als pobres de
Badalona, sinó per al seu gaudi particular. Era una fortuna que
incloïa com a propietats més destacades, uns terrenys prou generosos al Passeig de Gràcia de Barcelona, una finca al carrer de
Cucurulla i una altra al de Petritxol, a la mateixa capital.
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El que va començar sent un enfrontament legal entre els
administradors del llegat i els nebots de Vicenç de Roca i Pi
va acabar esdevenint un motiu d’unió de tota la ciutat de
Badalona, que va lluitar unànimement per aconseguir la victòria del que creien que els pertocava moralment i legalment.
Fins i tot personalitats com Evarist Arnús i Antoni Ferratges
(marquès de Mont-roig), diputat a corts a la ciutat de Madrid,
van participar -i van ser decisives- en aquesta dura batalla.
Durant 9 anys els administradors van haver de fer nombrosos
viatges a la capital espanyola per reclamar i defensar l’última
voluntat del testador. A fi i efecte que tothom estigués assabentat dels esdeveniments, es realitzaven reunions per iòdiques en el Teatre Zorrilla. Hi assistien des de les personalitats més notables fins a les més humils, ja que aquella era
una lluita en la qual tots i cadascun dels badalonins se sentien
implicats. Alhora, El Eco de Badalona, la publicació periòdica més popular del moment, publicava en gairebé cada un
dels seus números les darreres novetats del plet de Madrid,
com si es tractés dels capítols d’una novel·la.
I va ser el dia 31 de desembre de 1886 quan El Eco de
Badalona, després d’uns darrers números agònics i d’insu portable incertesa, notificava que el plet havia estat guanyat.
Transcorregut tant de temps de lluita, els badalonins van unirse una vegada més, però, aquest cop, per organitzar una festa
que duraria 3 dies. Una celebració que va rebre, significativament, el nom de «la festa dels pobres».3
El dissabte dia 8 de gener de 1887 es van repartir ajuts extres
per als pobres, que consistien en bonificacions per a una lliura de carn, arròs, un pa de tres lliures i una pesseta. El diu menge dia 9 va iniciar-se el dia amb un fort repic de cam -

panes, que obria pas a una desfilada de la banda militar d’Albuera pel carrer de Mar fins a la Casa Consistorial. Seguidament, totes les corporacions i comissions van dirigir-se a
l’estació per tal de rebre el diputat Ferratges i Evarist Arnús,
juntament amb la resta de persones que tornaven de Madrid i
que havien contribuït a la victòria del plet contra la família
Prat i Abadal. Posteriorment va haver-hi una multitudinària
manifestació cívica, que va passar pels carrers més impor tants de la ciutat, en la qual tots els estaments hi eren representats. Ja al migdia, va celebrar-se el banquet oficial en el
local del Teatro Español, al qual van assistir delegats de totes
les associacions i representacions existents a la vila. Després
de les serenates a la Casa Consistorial de mans dels músics i
societats corals de la població, va iniciar-se un gran ball d’etiqueta en els salons del Casino La Febre i un altre de públic
i multitudinari en el Teatro Español.

Torquat Tasso i Nadal (1852-1935)4 va ser un destacat escultor del tombant de segle i un dels màxims representants de
l’escultura catalana a Amèrica del Sud. Un cop finalitzats els
estudis a l’escola de Llotja de Barcelona i després d’haver

Arran de la feliç cloenda del plet judicial i duts per l’esti mació dels badalonins per Vicenç de Roca i Pi, va néixer la
idea de construir un monument dedicat a la seva persona. Fins
i tot es va plantejar la possibilitat de canviar el nom del carrer de Mar, on ell havia viscut, pel de carrer de Roca i Pi, fet
que finalment no es va produir. Alhora, Evarist Arnús va fer
donació d’una font que es va col·locar al carrer de Sant Bru
—on encara es pot veure, just al costat de l’entrada de la que
havia estat la seva torre—, amb la inscripció A Roca y Pi. E.
Arnús. 16 enero 1887.
El projecte del monument va anar a càrrec de l’arquitecte
municipal Joan Baptista Pons Trabal. L’escultor Torquat
Tasso es va responsabilitzar de les figures, mentre que Mas i
Tarrach van realitzar els capitells.

Projecte de Torquat Tasso Nadal i Joan Baptista Ponts. Trabal per al
monument a Vicenç de Roca i Pi. Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. Fons Municipal
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iniciat els seus passos artístics al taller de Rossend Nobas, va
tenir l’honor de ser pensionat per tal de completar la seva
formació a la ciutat de Roma. La plenitud de la seva carrera
va desenvolupar-se a la ciutat de Buenos Aires on, durant 32
anys, va exercir de professor de modelatge a la universitat
de la capital argentina. Malgrat que gran part de la seva

activitat va centrar-se a Amèrica, abans de marxar va deixarnos uns bons exemples de la seva destresa escultòrica.
Aquest és el cas del fris lateral esquerre de l’Arc de Triomf
de Barcelona o de tres estàtues i diversos relleus a l’edifici
del Tribunal de Justícia de la mateixa ciutat, entre molts
d’altres projectes.

Vista frontal del monument amb el pedestal original. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa. Fotògraf Àngel Toldrà Viazo, [191?]
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El diumenge 20 de novembre de 1892, dins d’un programa
festiu, va tenir lloc la col·locació de la primera pedra del
monument a Vicenç de Roca i Pi. 5 El lloc escollit va ser el
de la intersecció del carrer del Temple amb l’actual Via
Augusta, aleshores en projecte, que s’havia d’anomenar
passeig de Roca i Pi. A les 12 del migdia, i amenitzat per la
Banda Arnús, es va col·locar la primera pedra sota la qual
s’hi va posar una moneda de plata amb el bust d’Alfons XIII
i algunes monedes de bronze amb el bust d’Alfons XII, juntament amb els darrers números d’El Eco de Badalona i
d’El Ateneo Obrero. L’acte va concloure amb la lectura de
quatre poemes -dels quals va destacar «La Caritat» de Frederic Soler (Serafí Pitarra), llegit pel mateix autor- i amb un
banquet multitudinari al Teatro Español, amb més de trescents comensals.
Però aquest projecte d’ubicació del monument, al final no va
prosperar, probablement pel fet que la urbanització del que
havia de ser el passeig de Roca i Pi avançava amb molta lentitud i, a més, calia pagar indemnitzacions als propietaris dels
terrenys on s’havia d’erigir l’escultura, diners que finalment
es van poder destinar a la construcció del monument, un cop
es va haver decidit que es col·locaria al bell mig de la Rambla.
El procés de construcció del monument, amb un cost total
de 8.119,49 pessetes,6 va durar gairebé 2 anys, que van culminar amb l’acte d’inauguració, el dia 15 d’agost de 1894,
inclòs dins del programa de la Festa Major de la vila. 7 Erigit al mig de la Rambla, quedava, doncs, alçat el monument
a Vicenç de Roca i Pi, entorn del qual els badalonins desenvoluparien, durant diverses dècades, la seva vida quotidiana
i sobretot festiva.

Procés de desmuntatge del monument, l'any 1936. Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa. Fotògraf: Francesc Domingo
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Torquat Tasso va escollir un estil de tendència clarament realista i amb reminiscències romàntiques, però apuntant ja cap a
un moviment que estava començant a despertar a Catalunya:
el modernisme. L’escultor va tractar el personatge amb una
gran dignitat, però sobretot destacant-ne el fort sentiment de
caritat, tret que el va fer tan estimat pels badalonins del segle
XIX. És per això que Torquat va acompanyar l’estàtua de
Roca i Pi amb dos nens pobres, els quals agafa amb tendresa
i afecte. Tots tres personatges estan aixecats damunt d’un
pedestal monumental, al qual l’escultor afegeix unes garlandes clarament relacionables amb el modernisme.
Durant 42 anys el conjunt escultòric de Vicenç de Roca i Pi
va ser testimoni silenciós de l’esdevenir de la vida de la ciutat de Badalona, observador de com aquell passeig marítim
anava canviant d’aspecte i es consolidava com un nucli de
trobada important per a tota la ciutat. I així va ser fins a l’any
1936, en què el monument va haver de ser retirat i parcial ment escapçat.

Procés de desmuntatge del monument, l’any 1936. Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa. Fotògraf: Francesc Domingo
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Pels volts del mes de juliol de 1936, després de la festivitat
de Sant Jaume, estava projectat de celebrar la Fira Comercial i Industrial, que s’havia d’emplaçar al passeig de la
Rambla. A aquest fet es va afegir el debat popular, vigent
des de feia temps, en el qual es qüestionava si la ubicació
del monument era la més escaient, ja que tallava el passeig
i impedia una visibilitat de tota l’avinguda. A més a més, cal
tenir en compte que l’estil modernista havia passat de moda
i els gustos artístics del moment anaven per un altre cantó,
més orientats cap a una major contenció afectiva i decorativa. Ens trobem, doncs, en un moment artístic en el qual la
línia ondulant i el protagonisme ornamental del modernisme

està perdent terreny enfront d’un monumentalisme pompós,
de reminiscències marcadament classicistes o, en el millor
dels casos, en favor d’una geomètrica i funcional sobrietat.
Com expressa una veu anònima en El Eco de Badalona:

idoni seria el de la intersecció entre la Rambla i el carrer d’en
Prim. D’altres creien que havia d’anar al mateix carrer de
Roca i Pi, actual Via Augusta, on originalment s’havia projectat de situar l’escultura.

«No tenim res a dir en què desaparegui el monument
que la gratitud del nostre poble aixecà en el passeig
del mar al benefactor dels pobres de Badalona, en
Vicenç de Paul Elias de Roca i Pi. Avui, tant l’estil —
no creiem que tingui estil— d’aquell monument com
tampoc el lloc on està emplaçat, són adients. La nostra corporació municipal fa bé en que desaparegui
aquell monument, sobretot ara, en què es vol arranjar
el passeig, el qual quedava truncat amb un obstacle
erigit al bell mig d’aquella magnífica via ciutadana.»8
Afortunadament, el monument no va desaparèixer però sí que
es va desmuntar i retirar, amb els consegüents desperfectes i
perjudicis que això va ocasionar al conjunt escultòric, a fi i
efecte de deixar espai per a la realització de l’esmentada fira.
Malgrat tot, l’Ajuntament va manifestar la intenció de buscarli un emplaçament millor un cop acabada la celebració de
l’esdeveniment, que finalment no es va produir com a conseqüència de l’esclat de la Guerra Civil, per la qual cosa, el
monument a Roca i Pi va restar guardat a la Torre Arnús
durant uns anys.
El 1943, després d’una certa pressió popular i d’una aferrissada insistència dels patrons del Llegat Roca i Pi, va replantejar-se la seva recol·locació, i es van desenterrar alhora els
antics debats sobra la ubicació i l’estil «passat de moda»
d’aquella obra artística. Alguns opinaven que el lloc més

Detall del monument ja desmuntat. Museu de Badalona. Arxiu Josep M.
Cuyàs i Tolosa
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Josep Fradera, arquitecte municipal del moment i, per tant,
responsable d’aquesta tasca, va decidir que l’emplaçament
més escaient seria un lateral del Paseo del Caudillo, nom amb
què es coneixia aleshores la Rambla, coincidint amb el final
del carrer del Carme. Alhora, després de batallar durant més
de 20 anys contra l’estil artístic del conjunt escultòric, va
encapçalar també una tasca que justifica ell mateix com «una
obra de reparación y justicia»:
«Dentro de estos difíciles y estrechos límites [referintse a les dificultats econòmiques per les quals travessava l’Ajuntament durant la postguerra] se procurará
reducir todo lo posible la voluminosa masa del primitivo pedestal, y será suprimida la enfadosa hojarasca
de que iba provisto, enteramente reñido con la moderna sobriedad de líneas.»9
D’aquesta manera, l’esmentat arquitecte va desempallegar-se
del pedestal original, juntament amb les decoracions modernistes de tipologia vegetal, per erigir-ne un de nou amb
unes línies més sòbries i austeres. Malauradament, en reduir
la grandària i l’alçada del pedestal, va trencar llastimosament
l’harmonia de proporcions de tot el conjunt. Les dimensions
de les escultures havien estat pensades, inicialment, per ser
vistes a una alçada determinada. Per això, la destresa de l’escultor Torquat Tasso el va dur a efectuar unes alteracions
anatòmiques de les tres figures amb la intenció que,
col·locades en el seu lloc definitiu, l’ull humà les apreciés del
tot proporcionades.
Vista del nou pedestal. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
Tolosa
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Aquest va ser un detall important que sembla que Fradera no
va tenir en compte. Com a conseqüència, va provocar que les

escultures dels dos nens i sobretot la de Vicenç de Roca i Pi,
es percebin actualment com a camacurtes i capgrosses.
Malgrat que el monument a Vicenç de Roca i Pi ens ha arribat parcialment escapçat i alterat en el seu conjunt, continua
sent en l’actualitat un dels elements més característics i
emblemàtics del centre de la nostra ciutat. Arran de la seva
reconstrucció, l’arquitecte Fradera va dissenyar una zona
enjardinada al voltant, creant-hi així un marc escaient a la
qualitat de l’obra.
Com a record de la generosa tasca que Vicenç de Roca i Pi va
desenvolupar a la ciutat de Badalona, resta un conjunt
escultòric i, el que és més important, la Fundació Llegat Roca
i Pi: una residència per a la gent gran de Badalona. Tal i com
ell va voler, els seus béns i propietats han estat sempre destinades a la beneficència i al subsidi dels més necessitats. Un
Llegat amb més de cent anys de trajectòria, una institució que
des de mitjan segle XIX fins a l’actualitat ha estat profundament arrelada i estretament vinculada al curs polític i social
de la ciutat de Badalona. Però tot això ja forma part d’una
altra història.
Notes
1. Manuel Lafont Thomas (notari). «Testament de Vicenç de
Roca i Pi». Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, Manual
de Protocols, núm. 35, 1852, p. 401-408.

Vista lateral del monument a Roca i Pi amb l'entorn enjardinat, als anys seixanta del segle XX. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges

2. «Copia auténtica del fallo dado por el Tribunal Supremo á
favor de los pobres de esta villa», El Eco de Badalona,
28.05.1887, núm.21, p. 1.
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3. Consulteu el número especial d’ El Eco de Badalona,
15.01.1887, núm. 2 i 22.01.1887, núm. 3.
4. Per a més informació sobre l’artista Torquat Tasso i sobre
el seu context artístic, remeto a Subirachs, Judit. L’escultura
del segle XIX a Catalunya. Del Romanticisme al Realisme,
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, i a
Elias, Feliu. L’escultura catalana moderna, Barcelona: Editorial Barcino, 1928.
5. Antoni Llampallas Alsina (notari). «Escritura de actas levantadas a requerimiento de D. Enrique Llobateras Prat como
alcalde constitucional de esta Villa para hacer constar la colocación de la primera piedra del monumento que se ha acordado levantar a la memoria de D. Vicente de Roca y Pi»,
Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de
Badalona). Fons Municipal, Sèrie Obres i Urbanisme. Monuments, Monument a Roca i Pi.
6. «Presupuesto para el monumento a Roca y Pi», Arxiu
Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de Badalona). Fons
municipal. Sèrie Obres i Urbanisme. Monuments, Monument
a Roca i Pi.
7. El Eco de Badalona, 15.08.1894, núm. 33.
8. «Un monument que desapareix», El Eco de Badalona,
11.07.1936, núm. 28, p. 2.
9. Fradera, J. «El Monumento a Roca y Pí», Revista de
Badalona, 20.03.1943, núm. 79, p. 2.
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TRES CONTRACTES D'OBRES A
LA BADALONA MODERNA (CAN
CANYADÓ, CAN PEIXAU I CASA DE
PAU FERRER, ÀLIES SERRA)
CARLES DÍAZ MARTÍ

E

l coneixement de la Badalona moderna no ha
avançat en els darrers anys com la corresponent a d’altres
períodes. La producció historiogràfica ha estat escassa. Si
ja l’any 1990, en un curs organitzat pel Museu de
Badalona, M. Dolors Nieto afirmava, referint-se a l’edat
moderna, que «encara avui sabem massa poques coses de la
història de la nostra ciutat»,1 d’aleshores ençà no s’ha millorat
significativament, tal com es pot comprovar en les referències bibliogràfiques dedicades a aquest període en la darrera
actualització de la història de la nostra ciutat.2
Malgrat algunes aportacions recents, com la de la immi gració francesa al principi del segle XVII, 3 les referències
bàsica segueixen essent els estudis de Josep Maria Cuyàs i
Tolosa, especialment les quatre monografies següents: La
Badalona del segle divuitè (1936), Badalona en las
postrimerías del siglo XVIII y en los albores del XIX
(Estancias de don Rafael de Amat y de Cortada en «Can
Pexau») (1948) i els volums cinquè i sisè de la seva Història
de Badalona, editats els anys 1975 i 1980 respectivament. 4

A partir d’aquesta darrera data, el treball més destacat és,
sens dubte, la visió general que M. Dolors Nieto dedica a
l’edat moderna a la història general de Badalona. 5
Tot i que no forma part del meu àmbit de recerca principal, el
descobriment casual de tres documents a l’Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona (AHCB) sobre temàtica badalonina i
el seu indubtable interès m’han fet decidir a estudiar-los. Es
tracta de tres contractes d’obres en masies i cases badalonines
que són transcrits en l’apèndix documental. L’objectiu és
aportar un gra de sorra, mitjançant l’estudi de documentació
inèdita, al coneixement dels segles moderns de la nostra ciutat, perquè, com vaticinava Nieto en el curs esmentat, «si no
anem clavant estaques en la nostra història sempre estarem
parlant de generalitats i prou».6
El contracte d’obra és una tipologia documental en què dues
parts, el contractant i el contractista, es comprometen, davant
notari, a complir un conjunt de pactes i condicions referents
a la construcció, reparació, agençament o reforma de la tota81

litat o d’una part de qualsevol tipus d’edifici o obra civil, com
cases urbanes, masies, palaus, monestirs, esglésies, ponts,
hospitals, etc. En aquest tipus de documents s’especifica el
conjunt d’actuacions que el contractista, generalment un
mestre de cases, es compromet a dur a terme, mentre que el
contractant s’obliga al pagament de les obres. La vessant
econòmica i jurídica del contracte inclou, a banda del preu
dels treballs, la forma de pagament, els avalistes, la intervenció de diferents treballadors (manobres, picapedrers, pintors,
escultors, etc.), les penalitzacions en cas d’incompliment en
el termini d’acabament, els peritatges per part d’experts (normalment dos mestres de cases, un per cada part) i altres
clàusules habituals en tot tipus de contractes.
La part més interessant, però, dels contractes d’obres és la
que fa referència a la descripció dels treballs arquitectònics,
ja que constitueix una font de primer ordre per al coneixe ment històric de la construcció objecte del contracte i que
complementa la informació que es pot obtenir tant a partir
d’altres documents (instruments de compra-venda, inven taris, àpoques, peritatges, llibres o registres de les obreries,
descripcions de viatgers, etc.) com de l’anàlisi arqueològica.
Òbviament les dades a extreure depenen del nivell de detall
del document conservat. Si bé en algunes ocasions només és
possible la datació de la construcció i la identificació de l’arquitecte o mestre de cases, en d’altres es poden conèixer els
materials utilitzats, les dependències de l’edifici, les dimensions dels treballs a realitzar (parets, finestres, escales, etc.),
les tècniques constructives, etc.7
En relació a Badalona, disposem de la transcripció de quatre
instruments notarials amb una gran riquesa d’informació
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arquitectònica. El 14 d’octubre de l’any 1550 Ferrer de Santcliment, senyor de la casa de Badalona, firmà capítols amb
Antoni Arbell, mestre de cases i ciutadà de Barcelona, sobre
la construcció de la torre rodona de defensa que hi havia
davant de la façana de la seva casa, coneguda com a Torre
Vella.8 L’inventari dels béns de Pere Bernat Codina, realitzat
el 2 de març de 1584, permet conèixer les diferents dependències, amb una gran quantitat de detalls, de la torre Codina. 9
Molt interessant també és el dictamen que els arquitectes Josep
Martí Amat i Juli Amat realitzaren per al batlle i els regidors de
la vila sobre l’estat de la parròquia de Santa Maria de Badalona.
El document, datat a 23 de maig de 1753, detalla el conjunt
d’actuacions necessàries per «reparar lo estrago i dany actual de
dita iglésia i sagristia».10 Les obres previstes, però, no es van dur
a terme. Pocs anys més tard, el 20 d’agost de 1758, en un nou
peritatge, els arquitectes Josep Juli i Francesc Renart reco manaven la demolició de la parròquia. 11 Aquest fet va comportar l’enderrocament de l’antic temple, d’estil romànic, i la
construcció de l’actual. En els quatre documents hi ha una gran
profusió de dades valuoses sobre la Torre Vella, la torre Codina
i l’antiga església de Santa Maria de Badalona.12
Amb l’anàlisi d’uns altres tres contractes d’obres trobats, es
pretén un coneixement més profund del patrimoni de la nostra ciutat, en la línia d’un altre treball publicat sobre el monestir de Sant Jeroni de la Murtra a partir d’una descripció
inèdita.13 La situació actual dels tres edificis és ben diferent.
Dels dos que han pogut ésser identificats sense marge de
dubte, la masia de Can Canyadó encara subsisteix, mentre
que Can Peixau fou enderrocada. De la tercera, la casa que
Pau Ferrer, àlies Serra, tenia a Badalona, no se’n pot estar
segur fins que nova documentació permeti identificar-la amb

alguna de les masies o cases que formen part o havien format
part del terme municipal.
Casa de Pau Ferrer, àlies Serra
El primer document, per ordre cronològic, té per objecte la casa
del pagès badaloní Pau Ferrer, àlies Serra. A diferència dels
altres dos casos, en què la coincidència del cognom del propietari i el mas ha permès una ràpida identificació amb Can
Canyadó i Can Peixau, no hi ha constància de cap mas Ferrer o
mas Serra als segles moderns en la bibliografia badalonina. 14
L’àlies possiblement sigui motivat pel fet que el contractant
hagués anat a residir al mas de la seva muller, el nom de la qual
és desconegut, ja que era habitual que la pubilla imposés el seu
cognom al marit i als seus descendents en aquesta circumstància, de manera que el cognom original quedava com a àlies. En
cas que aquesta suposició fos certa, el nom de solter del contractant hauria estat Pau Serra i s’hauria esposat amb una
pubilla Ferrer, per la qual cosa l’edifici referit seria Can Ferrer.
Per tal d’investigar aquest llinatge, s’ha consultat el fogatge
més proper a la data del contracte, que és el corresponent a
l’any 1553. En el buidat de Josep Maria Cuyàs només apareix
una persona cognomenada Serra. Es tracta de Francesc Serra,
àlies Banús, enquadrat en el veïnat de Llefià. També surten
Xiraud Ferrer i la vídua Ferrana, habitants en llogarrets del
mateix veïnat.15 Tanmateix, cap d’aquestes tres persones és
inclosa en l’edició del fogatge de Josep Iglésies. 16 En el
fogatge de 1497, gairebé un segle anterior al contracte d’obres, no hi consta cap Ferrer i tan sols Jacme Serra.17 Per tant,
amb les reserves necessàries, tot sembla indicar que hi havia
una família Serra a Badalona en el segle XVI, probablement
al veïnat de Llefià, o sigui, a ponent del nucli principal o

Sagrera. Significativa en aquest sentit és la presència de Pau
Serra en una reunió dels habitants de la vila que tingué lloc
l’any 1574.18
Això no obstant, la desaparició dels cognoms Serra i Ferrer
en la documentació dels segles posteriors fa sospitar que el
mas devia canviar de propietaris i, molt probablement, també
de nom.19 La recerca dels cognoms Serra o Ferrer entre la
documentació publicada sobre masos de Badalona en època
moderna no ha permès solucionar la incògnita, ja que no hi
surten. No sabem què va passar amb la casa de Pau Ferrer,
àlies Serra, amb posterioritat al contracte d’obres de 1593 ni,
per tant, quina família o llinatge, mitjançant compra o com a

Can Llagosta masia situada a l’actual carrer de Francesc Layret. Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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resultat d’una herència, donà el nom amb què fou conegut
després l’edifici. Per entendre millor la situació, es posa com
a exemple el cas de Can Butinyà. El nom actual de la masia
correspon al dels propietaris que la compraren l’any 1720.
Tanmateix, anteriorment havia estat coneguda en diferents
períodes com a mas Canyet, mas Rosselló i mas Rovira. 20 Si
es trobés un document referit al mas Rosselló i no es conegués
la llista de propietaris o noms de la masia, no es podria atribuir
de cap manera a l’actual casa senyorial de Can Butinyà, llevat
que alguna altra dada ho permetés.
Malgrat que no es pot atribuir amb seguretat la casa de Pau
Ferrer, àlies Serra, sí que es poden apuntar algunes hipòtesis
a partir del propi contracte d’obres, la finalitat del qual és la
construcció d’una torre amb merlets i ballesteres. Aquest fet
restringeix significativament les possibilitats. Les úniques
masies amb torre de les quals no es coneixen els propietaris
al final del segle XVI o principi del XVII són Can Llagosta,
Can Bofí Vell i la Torre Mena. De Can Llagosta, situada al
peu del camí reial, a l’espai actualment ocupat pel Teatre
Principal, i enderrocada l’any 1957, se sap que fou adquirida
pel corder Andreu Sayol a Carles Mas el 10 de maig de 1748.
L’edifici comptava amb torre de defensa i matacans. 21 Can
Bofí Vell és un mas recentment rehabilitat, amb torre quadrada de 5,42 metres, merlets, gàrgoles i espitlleres. Josep M.
Cuyàs la datava al segle XVI. 22 Com en el cas de Can Bofí
Vell, no es coneixen els propietaris de la Torre Mena a l’edat
moderna. Tanmateix, se’n té constància ja al 1640. De l’antiga edificació, amb torre de defensa, separada de la casa i amb
accés mitjançant pont llevadís, no en queda res, ja que fou
substituïda per l’actual l’any 1880. 23 De les tres cases candidates, només la Torre Mena està situada a l’antic veïnat de
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Llefià, tal com estaven censats els Serra i els Ferrer que
apareixen en el fogatge de 1553. El fet que hi hagués l’escut
senyorial dels Mena a l’entrada del jardí no implica en absolut que aquesta família fos propietària de la casa a final del
segle XVI. De fet, el cognom Mena no apareix, per exemple,
ni al fogatge de 1553 ni a la documentació badalonina a cavall
dels segles XVII i XVIII,24 la qual cosa fa pensar que els Mena
adquiriren la casa forces anys després del contracte d’obres.
Tot i que no es pot descartar la Torre Mena, tampoc no es pot
fer amb les altres dues cases esmentades, Can Llagosta i Can
Bofí Vell, ja que no és una dada segura que la casa fos al veïnat de Llefià. Igualment podria tractar-se d¡alguna altra masia
badalonina que fos enderrocada més endavant en la seva totalitat o només la seva torre de defensa. Cal tenir present que, a
banda dels enderrocs recents a causa del creixement de la ciutat, en el segle XVIII moltes torres de defensa foren suprimides
perquè no fossin usades contra el poder establert.25
Apuntades les hipòtesis sobre la identificació del mas que
Pau Ferrer, àlies Serra, posseïa a Badalona al final del segle
XVI, cal parar atenció al contracte d’obres que el propietari
signà amb Joan Blanes, mestre de cases de Sant Andreu de
Palomar, el dia 28 de maig de 1593 (doc. 1). El preu acordat,
40 lliures, el més alt dels tres contractes d’obres estudiats,
palesa el poder econòmic del contractant.
Tot sembla indicar que la torre contractada devia ser quadrada, de 4,8 a 5,6 metres de costat. Segons el contracte, havia
de tenir voltes de pedra o rajola, embigades, i sostres, i a la
part superior, un terrat. No queda clar en el document el nombre de pisos que havia de tenir la torre. Com a mínim, però,
dos, ja que s’ordenava l’obertura d’una finestra «al sostre més

alt». Per sobre de la primera volta fins al terrat, s’havia de
construir una escala de cargol de rajola i guix. S’inclogueren
dos elements defensius a la part superior: merlets i
ballesteres. Els treballs comprenien també l’emblanquina ment de tota la torre, tant la part interior com l’exterior. Es
tracta, per tant, d’una típica torre de defensa, com d’altres
encara avui existents, caracteritzades per una planta baixa i
dues plantes superiors comunicades per una escala de cargol.
Exemples ben propers, a Badalona mateix, són els de Can
Canyadó i Can Bofí Vell.26
El mestre de cases, Joan Blanes, intervingué com a expert en
la construcció. La mà d’obra (dos o tres manobres) i els diferents materials (pedra, guix, calç, sorra, fusta, bastides) són
aportats pel contractant. En terminologia actual, es podria dir
que el mestre de cases havia de realitzar la direcció d’obra.
Nogensmenys, Joan Blanes prometé «fer la damunt dita obra
bé y degudament com a bon mestre pertany». Tot el que era
necessari per a l’obra, treballadors i material, ho posava Pau
Ferrer, àlies Serra. El coneixement, Joan Blanes.
Un altre detall interessant que s’extreu del document és la
forma de pagament de les 40 lliures d’honoraris del mestre de
cases. Només 15 lliures, o sigui un 40%, es pagava en
metàl·lic als 8 dies de començar a treballar. La resta era satisfeta en vi, concretament 6 o 7 cargues de claret, 2 de blanc i
6 de vermell. El total, entre 14 i 15 cargues, equival a més de
1.700 litres de vi. Queda força clar, per tant, que Pau Ferrer,
àlies Serra, es dedicava intensament al conreu de la vinya.
Les obres havien de dur-se a terme durant el mes de maig de
1593 i es va incloure una clàusula que habilitava el contractant a fer judicar els treballs.

La construcció de torres de defensa respon a una situació
d’inseguretat manifesta. En aquest sentit, és força significativa la concentració a la segona meitat del segle XVI dels
casos documentats a Badalona, la Torre Vella i el monestir
de Sant Jeroni de la Murtra,27 al qual cal afegir ara la casa de
Pau Ferrer, àlies Serra. Tradicionalment s’ha atribuït aquesta inseguretat a l’existència d’atacs de pirates del nord
d’Àfrica. De fet, es documenten incursions els anys 1527,
1564 i 1568, així com badalonins morts o presos per la pirateria fins al principi del segle XVIII. 28 Tanmateix, no s’ha
comentat un altre aspecte que va contribuir decisivament a
una situació generalitzada d’inseguretat i que posava de
manifest la incapacitat de les institucions d’assegurar l’ordre públic al Principat. Ens referim al bandolerisme, que va
tenir un període d’auge justament a la segona meitat del
segle XVI. No sabem fins a quin punt aquest fenomen va
afectar els habitants de Badalona. Tot i que tenia una
incidència major a la zones frontereres i muntanyenques,
l’autoritat recelava dels nombrosos vagabunds en localitats
tan properes com Mollet o Mataró. 29 Difícilment, per tant,
Badalona es va poder aïllar d’aquest estat d’inseguretat i
manca d’ordre públic, procedent tant de l’exterior com de
l’interior de Catalunya.
Can Canyadó
El segon document correspon a la masia de Can Canyadó.
Aquest edifici, que des del 1974 forma part del patrimoni de
la ciutat com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), fou
objecte de restauració l’any 1988 després de ser adquirit per
l’Ajuntament de Badalona. Des dels anys seixanta, els seus
voltants han estat objecte d’urbanització, que ha estat l’origen
d’un populós barri que ha pres el nom de la masia.
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La primera menció documentada de la família Canyadó correspon a la darreria del segle XV. El 5 de maig de 1483 Guillem
Avinyó i la seva muller donaren una peça de terra a Bernat
Canyadó. La peça estava rodejada per terres del donatari, a
ponent de la riera de Pomar. A partir d’aquesta data, hi ha
força referències d’aquesta família de pagesos propietaris,
sobretot testaments i capítols matrimonials, que permeten
resseguir la seva línia successòria. De fet, els Canyadó

habitaren el mas fins ben entrat el segle XIX. El darrer
propietari amb aquest cognom fou Pau Salavert Canyadó,
familiar de la Inquisició, el testament del qual fou publicat
l’any 1814.
El propietari en firmar-se el contracte d’obres era Jeroni
Canyadó, que també apareix a la documentació com a Jeroni
Canyadó del Mas. Era fill d’Antoni Canyadó, de qui heretà

Can Canyadó. Museu de Badalona. Arxiu d'imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas Suñol
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per testament datat el 22 de gener de 1582. Jeroni Canyadó es
casà amb Montserrat, matrimoni del qual nasqueren Jeroni,
Francesc, Pau, Eulàlia, Mònica, Elisabet i Marianna. Testà el
6 de maig de 1615.30
Can Canyadó és una típica masia catalana amb teulada a dues
vessants i torre de defensa adjacent. Forma part del grup II,
segons la classificació de Lluís Bonet en el seu exhaustiu
estudi de les masies del Maresme.31 En haver estat restaurada
la masia al final de la dècada de 1980, es disposa d’un important volum d’informació arquitectònica, la qual cosa permet
contextualitzar amb precisió les obres que Jeroni Canyadó
encarregà al mestre de cases Joan Andinyach el 17 de març de
1595 (doc. 2). La descripció següent es focalitza en la masia
abans de la seva restauració, ja que, òbviament, aquesta ha fet
desaparèixer la funció residencial i rural que havia tingut
anteriorment. Així ens apropem molt més a la masia de final
del segle XVI.32
A la façana principal de Can Canyadó hi ha un elegant portal
dovellat i cinc finestres, dues a la planta baixa i tres a la planta superior. En entrar a l’edifici, el primer que es troba és una
estança d’uns 30 m 2 amb funcions de rebedor i que permet
accedir a les diferents dependències. A la dreta comunica amb
la planta baixa de la torre per una porta, a la llinda de la qual hi
ha inscrit l’any 1648. A l’esquerra hi ha la cuina-menjador, amb
campana de la llar i forn de pa com a elements més interessants.
Des del rebedor també hi havia comunicació amb la cort i
amb el pis superior, mitjançant una escala, sota de la qual,
al costat de la cuina, hi havia el rebost. Un element molt
interessant, situat a la paret que separa la cuina de l’escala,
és un espiell de 1613, segons la inscripció del seu peu .

Descobert l’any 1989, durant el procés de restauració, té funcions de ventilació.33 A banda del seu innegable valor artístic,
destaquem el fet que es realitzà en temps del mateix Jeroni
Canyadó, que 18 anys abans firmà el contracte d’obres. A
prop de l’escala, hi ha una habitació que donava accés al
graner, que ocupava tota la part posterior de la masia. Una de
la dues finestres s’utilitzava per introduir-hi el gra.
Al pis superior hi havia una sala gran i cinc habitacions. De la
sala gran, força espaiosa, cal destacar els festejadors de les
finestres. Com en el rebedor de la planta baixa, un portal
comunica la sala gran amb el primer pis de la torre, on també la
llinda té inscrit l’any 1648. La tasca de restauració efectuada a
final dels vuitanta va convertir els antics dormitoris i el graner
en sales d’exposicions, tallers i aules amb l’objectiu que Can
Canyadó fos un espai cultural de participació ciutadana.
Un dels elements més destacats de l’edifici és la torre. D’una
alçada aproximada de 12 metres, està dividida en tres nivells,
cadascun amb la seva finestra, i el terrat. La finestra del peu
de la torre està protegida per una reixa de forja datada al segle
XVII. Està proveïda d’un bon nombre d’elements defensius:
matacans, merlets, troneres, gàrgoles en forma de canó i
espitlleres. Una estreta escala de cargol permet l’accés des del
primer pis de la torre fins al terrat. La planta baixa, per tant,
quedava aïllada de la resta de la torre i només s’hi podia
accedir des del rebedor. Completa el conjunt, el celler, de
construcció més recent, separat del cos principal de la masia
per un pati tancat.
Quins foren els treballs requerits a Joan Andinyach, mestre de
cases de Teià, l’any 1595? En primer lloc, s’ha de tenir en
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compte que foren actuacions força diverses, que devien correspondre a un conjunt de reformes per tal de millorar la casa
en un context de bonança econòmica per part dels Canyadó,
que hi invertiren la xifra no gens menyspreable de 25 lliures.
El primer treball encarregat fou l’obertura a la façana principal de les tres finestres del pis superior i una de les dues de la
planta baixa. No hi ha dubte que corresponen a les actuals,
com es desprèn de les dimensions: 6 pams d’ample i 9 d’alçada la finestra gran (1,2 x 1,8 metres) i 4 pams d’ample i 6
d’alçada, les dues petites (0,8 x 1,2 metres). Quant a la finestra
inferior, no hi ha cap dada que ens permeti distingir quina de les
dues és. En tot cas, Jeroni Canyadó ordenava que s’enreixés.
S’havia de modificar també la disposició d’algunes parets
interiors. Concretament, eliminar-ne una que hi havia a l’entrada. El qualificatiu de «mitjansera» que s’empra en el document porta a pensar que dividia el rebedor de la masia. També
se sol·licitava el tancament d’una paret que era al mig del
graner i el menjador, i la construcció d’un portal de guix i
rajola. A quina paret i portal es pot estar referint el document?
Tot i que s’ha considerat que l’estança que hi ha a l’esquerra
del rebedor, entrant a la masia, és la cuina-menjador, el document diferencia clarament entre cuina i menjador. Davant
l’evidència que la cuina del document és la cuina-menjador
de les descripcions contemporànies, a causa de la presència
del forn i la campana, l’única opció per al menjador és l’espai que queda a l’altre costat de l’escala d’accés al pis superior. De fet, en aquest lloc és on hi havia l’única entrada al
graner des de la casa. Aquest accés, però, no hi és actualment,
ja que va ser modificat en la restauració i ara es realitza des
de l’escala d’accés al pis superior. 34 Per tant, tot sembla
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indicar que l’obertura d’aquesta comunicació va tenir lloc
arran del contracte d’obres de 1595.
Una altra tasca encarregada a Joan Andinyach fou la d’elevar
tot el sostre de la planta baixa des de «la paret de la cuyna fins
a la paret de la torra», o sigui, l’espai actualment ocupat pel
rebedor. Una dada molt important, i que implica força conseqüències per a la datació de la torre, és que l’alçada a la qual
s’havia d’elevar el sostre era el nivell del primer sostre de la
torre. És obvi, doncs, que la torre ja existia aleshores.
El mestre d’obres també havia de construir una escala de guix
i rajola que pugés de l’entrada a la sala del primer pis. Els dos
primers graons, però, havien de ser de pedra. Amb tota probabilitat ocupava l’espai de l’actual. Desconeixem, però, com
s’hi pujava amb anterioritat, ja que el document no ens en diu
res. Finalment, s’havien d’emblanquinar les parets del
rebedor i de la sala a paleta.
Quant als materials emprats, Joan Andinyach havia d’aportar
la pedra, mentre que Jeroni Canyadó hi posava la resta (guix,
calç, rajola, sorra, etc.). El pagament es fraccionà en tres
parts: 8 lliures en començar les obres, 8 lliures a mitja feina i
9 al final. La despesa de menjar i beure del mestre i els
mossos ajudants anava a càrrec del contractant. La previsió
era que els treballs finalitzessin al mes de juny, la qual cosa
suposava una durada propera als tres mesos.
El conjunt de transformacions, en el cas força probable que es
duguessin a terme, va representar un canvi important de Can
Canyadó, ja que comportà l’obertura de quatre finestres a la
façana principal, canvis en la distribució de l’espai interior,

elevació de sostre i construcció de l’escala per accedir al pis
superior. Ja es va posar al descobert, en les actuacions de
restauració de la masia, l’existència de senyals que palesaven
reformes durant la història de l’edifici (línies d’anteriors
cobertes, portes i finestres tapiades, etc.).35
Una de les dades més valuoses del contracte d’obres és l’esment de la torre. El fet que, com s’ha indicat més amunt, hi
hagi dues inscripcions de l’any 1648 a les dues llindes de les
portes d’accés del rebedor i sala gran a la torre, ha induït a
alguns historiadors a datar la torre a mitjan segle XVII. Tanmateix, del document de 1595, en el qual s’esmenta «el
primer sostre de la torra», es conclou que aquesta ja existia.
Si es parla del primer sostre, és evident que n’hi havia més
d’un. No es pot estar segur de si aleshores la torre ja estava
acabada en la configuració actual (tres pisos més terrat), però
la lògica defensiva així ho fa pensar. Tindria sentit fer
reformes interiors, obrir finestres i emblanquinar parets si la
torre estigués a mig fer?
La nostra opinió avala l’afirmació de l’arquitecte de la restauració, Salvador Droch, segons la qual ja a finals del segle XV
Can Canyadó comptava amb una torre adossada i que la data
de 1648 de les llindes dels portals d’accés corresponen a les
obertures d’aquests portals. En cap cas, però, a la data de la
torre.36 El descobriment de peces de ceràmica del segle XVII
a la volta de la planta baixa de la torre no invalida que la torre
fos anterior a aquest segle. El més versemblant és que durant
les reformes de 1648 o en algunes altres d’aquest segle, es
refés la volta i s’aprofités per omplir els espais buits amb
aquest tipus d’objectes defectuosos. Tot i que a partir del contracte d’obres no es pot datar la torre amb precisió, o sigui,

saber a quin segle correspon, creiem, però, que ja no es pot
defensar la seva construcció a la dissetena centúria.
Can Peixau
El darrer contracte d’obres correspon a Can Peixau. Aquesta
casa, enderrocada l’any 1957, estava situada a l’espai delimitat pels actuals carrers de Font i Escolà, Baldomer Solà,
Miquel Servet i Galileu. La seva història és una de les més
riques de la ciutat, com ho demostren a bastament les
troballes arqueològiques que s’hi feren en excavacions,
sobretot les dutes a terme als anys trenta per Joaquim Font i
Cussó i abans de l’enderrocament, per Josep M. Cuyàs.
En primer lloc, una estela funerària ibèrica del període comprès entre el 150 aC i el 75 aC, actualment exposada al Museu
de Badalona.37 Del període romà es trobaren, entre d’altres
elements, l’escultura d’un togat d’un monument funerari
(final del segle I aC), una necròpolis d’inhumació (en fun cionament entre els segles III i VI d C) amb un fragment de
sarcòfag decorat amb una escena esculpida de tres joves
hebreus al forn de Babilònia (segle IV d. C) i un mosaic
romà.38 Les restes de les primitives edificacions porten a la
conclusió que hi hagué una important vil·la romana, inicialment construïda al segle II aC, però reconstruïda en primer
lloc entre els segles I i II dC i finalment al segle IV. 39
A l’època medieval Can Peixau fou un dels feus senyorials
més importants de Badalona. Ho posa en evidència la capella adjacent de Sant Salvador, l’existència de pagesos propis
de la casa, l’imponent torrassa rodona d’origen medieval, que
es pot veure en una il·lustració del final del segle XVIII i de
la qual ens parla el baró de Maldà, i la pròpia denominació de
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la casa com a «torre de Badalona», també present en el contracte d’obres. La primera referència documental de Sant Salvador de la Capella és de 1125 i se’n conserven una imposta
i capitells que es daten, com a molt tard, al segle X. A la baixa
edat mitjana, la casa fou adquirida per ciutadans barcelonins.
La successió de propietaris coneguts arrenca amb Pere de
Vilar (1312) i continua amb les famílies Aversó, Pelegrí,
Vilafranca i Albert.40

Can Peixau. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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Ja a l’edat moderna, els Albert vengueren Can Peixau al mercader Arnau Ros (1565). En el document de compra-venda,
transcrit per Josep M. Cuyàs, 41 s’explicita que l’heretat es
trobava en estat de destrucció. No se’n saben les causes. És
de suposar, per tant, que l’antic nucli habitat medieval desaparegué i la casa quedà com un mas dispers més, bé que d’importants dimensions, a l’hàbitat rural de Badalona. Per matrimoni, la finca passà als Peixau, que donaren el nom amb el

qual es coneix la casa des d’aleshores fins a l’actualitat. El
propietari l’any 1628, quan es contractà la reparació de la
sínia al mestre de cases Joan Cairó, era Agustí Peixau, ciutadà
honrat de Barcelona. D’ell se sap que participà activament en
la política municipal barcelonina durant els anys anteriors a
la guerra dels Segadors.
Als Peixau els succeïren els Santjust, els Cortada i els Amat.
Un dels membres d’aquesta família, Rafael d’Amat i de Cortada, conegut com a baró de Maldà, en fou el propietari a cavall
dels segles XVIII i XIX. En el seu famosíssim dietari Calaix
de sastre, el baró de Maldà descriu les seves jornades a la
torre badalonina. Són memorables les descripcions de les
festes locals, especialment la de Sant Anastasi, un dels motius
principals dels seus desplaçaments des de la capital catalana.
La propietat passà per herència a la família Càrcer, que
emprengué la urbanització de la finca al final de la dècada de
1910. Fou el principi del final d’aquest element del patrimoni
històric de la ciutat.42 El 1957 Can Peixau fou enderrocat per
construir-hi naus industrials. Segons s’ha comentat, «mentre
els manobres enderrocaven les parets, anaven apareixent
fragments gòtics procedents de la primera etapa de la
masia».43 En ple franquisme, no hi va haver protestes.44
Quant a la casa, la seva fisonomia va canviar molt des del
temps del baró de Maldà, en què encara hi senyorejava una
torrassa de 83 escalons, fins al segle XX, tal com es pot
observar en fotografies de 1908. Pel seu interès per acostarnos a la masia del contracte d’obres de 1628, deixem que el
propi baró la descrigui al final del segle XVIII: «la torra dita
d’en Peixau a quatre vents y sas parets són blancas ab uni -

formes balcons de empit, sinch a la part de mar o a mitgdia y
tres aixís mateix a més de altra figurat de color blau a la part
de ponent, ab petits òvuls sobre de cada balcó. Corónan a la
mencionada torre d’en Peixau malets de rajola pintats de
blau, igualment que dalt a la torre rodona que té al costat, a
la que se hi puja per escala estreta de caragol; blanca dita
miranda, com la casa, tot lo que al uns 25 o 30 anys se ha
renovat, pues que antes tot lo tros de paret de la part de mar
quedava arruïnat».45
Per alguna raó que és desconeguda, la sínia de l’hort de Can
Peixau estava espatllada l’any 1628. En el contracte d’obres
s’utilitzen expressions prou clares respecte a l’estat de la sínia,
com «esbalmada», «cruixida» i «parcialment desfeta». És clar,
doncs, que necessitava una reparació per acomplir la seva funció, que és extreure aigua d’un pou, generalment poc profund,
fins a un safareig proper mitjançant la força d’una bèstia. Per
aquesta raó es va acordar amb el mestre de cases Joan Cairó
un conjunt de treballs perquè la sínia fos operativa (doc. 3).
En primer lloc, s’havia de realitzar una neteja per eliminar la
brutícia i les pedres que impedien un bon funcionament, tant
de la sínia com de la pastera, que és el recipient que rep
l’aigua dels catúfols de la roda de la sínia i que, mitjançant
una canal exterior o subterrània, permet la conducció de
l’aigua fins al safareig. En segon lloc, s’havien de dur a terme
tasques de reparació i elevació de les parets, que es devien
trobar parcialment enderrocades. En aquest sentit, la pastera
havia d’alçar-se uns 90 cm respecte al nivell en què es trobava abans del contracte. Consegüentment, també havien d’elevar-se les seves parets perquè s’ajustessin a la roda. També
les parets del brocal de la sínia havien de ser agençades.
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Finalment, se sol·licitava que es construïssin dues columnes
de pedra, les dimensions de les quals havien de ser 80 cm de
gruix, 1 metre de llargada i l’alçada corresponent a la paret de
la roda de la pastera. La finalitat d’aquestes dues columnes,
que solien situar-se a la part posterior de la sínia, era servir de
suport a una biga horitzontal per on passava i se subjectava
l’arbre de la màquina.
De l’hort de Can Peixau en tenim referències del baró de
Maldà: «hem exits al hort y havent-hi una bomba per tràuer
aigua de un pou, sent ésta espatllada, lo Juan Ventura ha probat
de fer-la anar» (23 de maig de 1802).(46) Sembla, per tant, que
la sínia de principi del segle XVII no es conservava aleshores,
ja que es devia haver substituït per algun enginy hidràulic.
Com en el contracte d’obres de Can Canyadó, el mestre de
cases tenia la comesa d’aportar tota la pedra necessària i
transportar-la fins a Can Peixau. En canvi, la resta de material, com la calç, la sorra i la fusta, anava a càrrec del contractant. Quant a la mà d’obra, havia de ser pagada i alimentada
pel mestre de cases. Tanmateix, Agustí Peixau els havia de
proveir llit. El preu acordat fou de 20 lliures barcelonines.
No s’explicita el termini d’acabament de les obres. No
obstant això, un mes i mig després, el 27 d’agost de 1628,
Joan Cairó reconegué haver rebut 30 lliures d’Agustí Peixau
(doc. 4). El pagament, superior al que havia estat estipulat per
les dues parts en el contracte, atenyia tant les despeses de la
reparació com els manobres. No s’aporten dades de la raó
d’aquest increment de la retribució del servei, tenint en
compte que anteriorment s’havia pactat que la mà d’obra era
assumida pel contractista.
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Conclusions
L’estudi de tres contractes d’obres de tres masies badalonines
al final del segle XVI i principi del XVII ha aportat un conjunt de dades força valuoses. En primer lloc, la fortificació,
mitjançant la construcció d’una torre de defensa, d’un mas no
identificat, que s’uneix a d’altres realitzades en anys propers
(Torre Vella, Sant Jeroni de la Murtra). Reforça, per tant, la
segona meitat del segle XVI com a un període en què es reaccionà davant una situació d’inseguretat.
El contracte d’obres de Can Canyadó, sens dubte el més ric
dels aportats en el present treball, proveeix precisió en la datació d’alguns elements d’aquest edifici que, afortunadament,
forma part del patrimoni de la ciutat. Per exemple, les
finestres de la façana principal, que foren executades pel
mestre d’obres Joan Andinyach. També s’ha pogut identificar
la localització del menjador al final del segle XVI. Un altre
aspecte especialment interessant que es desprèn del document
és que la torre és més antiga del que les inscripcions de les
llindes de les portes que hi comuniquen havien fet suposar.
Finalment, la reparació de la sínia de Can Peixau ha posat de
manifest el mal estat d’un element imprescindible per a l’hort
d’aquesta masia i la necessitat de contractar un especialista.
Com s’ha comentat a l’inici, s’ha intentat posar un gra de
sorra en la historiografia de la Badalona moderna. Un bon
nombre de documents són a l’espera d’omplir els grans buits
que encara resten.

Apèndix documental
1
1593 maig 28. Barcelona
Pau Ferrer, àlies Serra, pagès de Badalona, contracta a Joan
Blanes, mestre de cases de Sant Andreu de Palomar, la
construcció d’una torre a la seva casa per un preu de 40
lliures barcelonines.
AHCB, Fons notarial, IX, caixa 5.

Die veneris XXVIII mensis ma[dii] 1 anno a nativitate
Domini MDLXXXXIII.
En nom de nostre Senyor Déu sia, amén.
Sobre lo preu fet y altres cosas devall scrites per y entre
Pau Ferrer, àlias Serra, pagès de Santa Maria de Badalona,
bisbat de Barcelona, de una part, y mestre Joan Blanes,
mestre de casas, de la parròquia de Sant Andreu de Palomar,
del dit bisbat de Barcelona, de part altra, són estats fets, fermats, pactats y iurats los capítols de concòrdia, pactes y avinensas següents:
Primerament lo dit mestre Joan Blanes pren a preu fet del
dit Pau Ferrer, àlias Serra, una torra en sa casa, la qual promet
fer d’esta manera, ço és, demunt la casa del dit Serra, tres
canes o tres canes y mija si serà menester y si·s porà fer, mentre2 que no·s haie de llevar res del preu que dit Serra li ha de
donar3 per dit preu fet. La qual torra se ha de fer la volta

grosa4 de pedra o rajola, del que serà millor, més ha de fer un
sostre, anbigar de sobre de la volta y, demunt lo sostre, lo terrat, entenent que lo sostre y lo terrat tot ha de ésser una cosa
iuntada. Ítem promet de fer un caragol de rajola y guix que ha
de parar demunt de la volta de la5 torra que ha de fer nova fins
al terrat y ha de fer los marlets a la dita torra que seran menester y ab sas ballesteras de rajola. 6 Ítem ha de assantar una
finestre en la matexa torra, al sostre més alt, mes ha de
amblanquir la torra, axí dins com de fora, ço [é]s7 de baix fins
alt del emblanquiment que serà millor. Y dit mestre Joan
Blanes promet fer la demunt dita obra bé y degudament com
a bon mestre pertany de así per tot lo mes de 8 juny9 primer
vinent, donant-li dit Serra tot lo que serà menester per dita
obra. Y és concordat que feta tota la dita obra que dit Serra la
puga fer iudicar a ses despeses,10 del dit Serra, y si no estarà
ben feta, alashoras dit Blanes sia obligat en pagar los gastos
y fer la obra que estigue bé.11
Ítem és convengut y concordat per y entre ditas parts que
lo dit Serra li haie de donar, com de present donar promet, 12
dos menobres, y tres com serà menester, y donar-los la despesa a ell y als dits manobres, ço és de menjar y beure bé y
degudament, tant los dias faynés com los dias de festa, mentres estaran en dita obra; y més li ha de donar tot lo que serà
menester per dita obra, axí pedra, gitx, cals, arena, fusta,
bastidas y tots altres arreus; mes li promet donar a ell, dit
mestre Blanes, per tots traballs y mans de dita obra quaranta
lliures barcelonesas pagadores, ço és a cap de vuyt dies que
haurà traballat en dita torra, quinze lliures, y las restants li ha
de pendre vi vermell y claret y blanch a raó, ço és, lo claret
XXXVI sous13 càrrega; lo blanch, a tres lliures; y lo vermell,
a trenta sous càrrega, y han de pendra, ço és, de claret la bóta
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detinguda de sis o set càrregas; y blanch, duas càrregas; y de
vermell, sis càrregas. Y haçò14 prometen attendre y complir la
huna part a l’altre y así endesemps sens dilació alguna y ab
restitució y esmena de tots danys et cetera.

inar i tancar parets interiors, pujar un sostre i la construcció d’una escala interior.

Fiat cum scriptura tercii et cetera. Obligamus bonorum
alter alteri large et cetera. Iura modo.15

Die veneris XVII mensis martii anno anativitate Domini
MDLXXXXV.

Testes sunt discretus Petrus Llobera, causidicus civis, et
Paulus Marcet, scriptor Barchinone.

Sobre la obra devall escrita per y entre Hierònym
Canyadó, pagès de la parròquia de Badalona, de una part, y
mestre Joan Andinyach, mestre de cases de la parròquia de
Sant Martí de Tayà, bisbat de Barcelona, de part altra, són
estats fets los capítols de concòrdia, pactes y avinènties
següents:

1. Un forat a l’original a partir de la segona lletra del mes impedeix
la seva identificació. S’ha escollit madii en lloc de marcii, perquè només en
el primer cas el dia resultant és divendres. — 2. mentre, al ms. mantre. —
3. donar, al ms. nar. — 4. grosa, al ms. grosas. — 5. la interliniat. — 6. y
ha de fer los marlets a la dita torra que seran menester y ab sas ballesteras
de rajola escrit al marge esquerre, separat del text inicial. La marca que
permet conèixer on s’ha d’inserir el text és ? i està situada darrera de terrat. — 7. Forat al ms. que ocupa la primera lletra de la paraula. — 8.
Segueix maig ratllat. — 9. juny interliniat. — 10. despeses, al ms. despes.
— 11. El text comprès entre del dit Serra fins a estigue bé, escrit al marge
esquerre, separat del text inicial. La marca que permet conèixer on s’ha
d’inserir el text és ? i està situada darrera de despeses. — 12. Segueix de
ratllat. — 13. sous interliniat. — 14. haçò, al ms. hacò. — 15. El text comprès entre Fiat cum fins a Iura modo escrit al marge esquerre.

2

AHCB, Fons notarial, IX, caixa 5.

Primerament lo dit mestre Joan Andinyach promet que de
ací a la festa de Sant Joan del mes de juny primer vinent farà
y fabricarà en la casa de dit Canyador, en l’enfront de la casa
a la part de mar, tres finestres de pedra barda picades, la una
de sis pams de amplària y nou de alsària; les altres dues, de
quatre pams de amplària y de alsària de sis. Les quals
finestres se tenen de fer al primer sostre y la pedra que serà
menester ha de pagar dit mestre Andinyach 1 y també una
finestra baix en l’antrada y ficar-hi una rexa. Y la pedra ja la
té dit Canyador.

1595 març 17. Barcelona

Ítem ha de2 llevar la paret mitjensera de la entrada de baix
fins dalt.

Jeroni Canyadó, pagès de Badalona, contracta a Joan
Andinyach, mestre de cases de Teià, un conjunt d’obres a
la seva casa per un preu de 25 lliures. Les obres inclouen
l’obertura de quatre finestres a la façana principal, elim-

Ítem ha de tancar la paret que és en mitg del graner y del
menjador y fer-hi un portal de guix y rajola. Y dit Canyador
li ha de donar tot lo menester, exceptada la pedra3, ço és guix,
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cals, rajola y arena y també ha de alsar lo sostre axí com diu
de la paret de la cuyna4 fins a la paret de la torra de alsada del
primer sostre de la torra. Ítem ha de fer una scala de guix y
rajola que pujarà de la entrada fins a la sala. Los dos primers
graons baix han de ser de pedra y també ha de enblanquinar
les parets de la entrada y de la sala a paleta.
Ítem lo dit Hierònym Canyadó per la dita obra li promet
donar vint-y-sinch lliures barceloneses pagadores, ço és, en
comensant la dita5 obra VIII lliures y a mija faena, VIII lliures, y les restants VIIII lliures en haver acabada dita obra y
també li ha de fer la despesa de menjar y beure a ell y als mossos
que seran menester.

1. que la pedra que serà menester ha de pagar dit mestre Andinyach està
situat al marge esquerre, separat del text inicial . La marca que permet
conèixer on s’ha d’inserir el text és ? i està situada darrere de sostre. — 2.
Segueix fer ratllat. — 3. pedra, al ms. preda. — 4. cuyna, al ms. cunya. —
5. dita interliniat. — 6. Segueix promet ratllat. — 7. totes y sengles coses
demunt dites està situat al marge esquerre, separat del text inicial . La
marca que permet conèixer on s’ha d’inserir el text és | i està situada darrera de endesemps. — 8. Segueix les coses ratllat i interliniat. — 9. y ab
obligatió de llurs béns et cetera està situat al marge esquerre, separat del
text inicial. La marca que permet conèixer on s’ha d’inserir el text és ? i està
situada darrera de request.— 10. d’ells y interliniat. — 11. incuem interliniat. — 12. El text comprès entre E per ço les dites parts fins a y ab jurament llargament està situat al final del text, separat del text inicial. La
marca que permet conèixer on s’ha d’inserir el text és ?o i està situada darrer de menester. — 13. Segueix obligatione personarum et bonorum ratllat.

6

E per ço les dites parts permeten attendre y complir la una
part a l’altra y endesemps totes y sengles coses demunt dites7
sens dilatió alguna8 ab restitució y smena de tots y qualsevol
danys, damnatges e interessos que l’altre d’ells ne puga
soportar o sustenir en juí y fora juí sobre los quals ne sia
creguda la part que farà dites despeses de sa simple paraula y
simple jurament, ningun altre linatge de proves demanat o
request, y ab obligatió de llurs béns et cetera9 y·n fan y fermen scriptura de terç continuada en lo llibre dels terços del
honorable regent la vegueria de Barcelona, obligant-ne, per
ço, les persones y béns d’ells y10 de l’altre d’ells incuem11 y ab
jurament llargament.12
Fiat cum omnibus obligationibus, renuntiationibus 13
scriptura tertii obligando personas et bona vicissim. Et ideo
nos dictas partes et cetera.
Testes sunt Petrus Coll et Gavinus Prima, scriptores,
Barchinone habitatores.

3
1628 juliol 11. Barcelona
Agustí Peixau, ciutadà honrat de Barcelona, contracta a
Joan Cairó, mestre de cases barceloní, la reparació de la
sínia de la torre que posseeix a Badalona per un preu de
20 lliures barcelonines.
AHCB, Fons notarial, IX, caixa 5.

Compte de la obra y feina ha de fer per lo senor Agustí
Pexau a la torra de Badalona mestre Joan Cairó, mestre de
cases, tot a sos gastos de dit Cairó.
Primo li té de paradar tot lo que és espallat dintra de la
sínia, y esbalmat y cruxit, y alsar la pastera de dita sínia quatre palms y mix del que vui està, y dexar-la ben escanada y
reparada y a bon punt de cervir l’aigua y llansar-la al safarex.
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Ítem se an de alsar las parets de la 1 pastera que sien al
igual de asentar la roda y posar las noras de la pastera, y las
parets del brocal de la sínia fins ahont sia menester.

y firmat de dit senor Paxau y de mà de Juan Rox, de voluntat
de dit Cairó.
Agustí Pexau.

Ítem a de fer dos pilars de pedra de grux de quatra palms
y sinc de llarc de la matexa alsada de la paret de la roda de la
pastera.
Ítem a de tràurer tota la brutísia y pedres y altres coses
mogudes de dintra de la dita sínia, que vinga a restar neta de
tot lo que per temps y a caigut fins al ferm, tornant a paradar
tot lo que és desfet.

Yo, Joan Roix, firmo, lo sobradit mamorial per Joan
Cairó, mestra de casas.
1. La darrera lletra de la interliniada. — 2. lo interliniat.

4
1628 agost 27. Barcelona

Ítem a de aplegar dit Cairó la pedra per a fer la dita obra
y encense-lo2 aplegar dita pedra entorn de dita sínia o en terres de dit senor Pexau y entorn de dita torra y dit Cairó l’a de
portar a la dita obra.
Ítem dit senor Pexau a de donar tot lo demés sea de menester a peu de obra, so és cals, arena, fusta, cabasos y cordes
y llits per a dormir a tots los que traballaran.
Ítem dit senor Pexau se obliga y promet donar a dit Cairó
vint lliures de fer tot la dita feina y li promet fer-li portar la
farramenta allí y fer-la tornar así acabada dita feina. Y io, dit
Joan Cairó, me oblic a fer-li la dita feina que estiga bé y degudament a tots meus gastos de despesa de menjar y bèurer y
pagar tots lo iornalers seran menester per a aiudar-me a fer
dita feina y fer a tots la despesa de pa y vi y de tots pastatjes,
del qual preu fet prometo io, dit Cairó, no demanar millora
alguna, sinó que·m tinga per pagat de dites vint lliures y per
la veritaty se fa la present escriptura avui, a 11 de juliol 1628,
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Joan Cairó, mestre de cases de Barcelona, reconeix haver
rebut 30 lliures barcelonines d’Agustí Pexau, ciutadà
honrat de Barcelona, per les obres de reparació de la
sínia de la torre que posseeix a Badalona.
AHCB, Fons notarial, IX, caixa 5.

Die dominico vigesimo septimo mensis augusti anno a
nativitate Domini MDCXXLIII.
Sit omnibus notum quod ego, Joannes Cayró, magister
domorum civis Barchinone, confiteor et in veritate
recognosco vobis, magnifico domino Augustino Pexau, civi
honorato Barchinone, presenti, quod modo infrascripto
dedistis et solvistis mihi triginta libras monete Barchinone
et sunt tam ratione {..} 1 sive del preu fet per et inter me et
vos inito et concordato in super operibus per me pro vobis
factis in sinia turris 2 quam vos habetis in termino de Bitu-

lona, barchinonensis diocesis, quam etiam pro tigno sive
manobra.
1. S’indica amb {..} un espai en blanc al manuscrit. — 2. Segueix d
ratllat.
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LA FABRICACIÓ D'OBJECTES D'OS
A BAETULO:
ESTUDI ARQUEOZOOLÒGIC DE
LES RESTES DOCUMENTADES A
FONT I CUSSÓ
LÍDIA COLOMINAS

L’

os segueix sent una matèria important en el
món romà a l’hora de fabricar objectes, ja siguin d’ús personal, relacionats amb el joc, objectes que formen part de la
decoració de mobles o objectes per treballar amb el teixit.
Tots aquests artefactes han estat àmpliament estudiats i se
n’han establert, fins i tot, tipologies. En canvi, d’on s’obté la
matèria primera amb la qual es produeixen, els processos de
treball realitzats per tal d’aconseguir-los i la seva implicació
econòmica, no s’han tingut en compte en la gran majoria de
casos. Aquesta manca d’anàlisi ha provocat que ara no sapiguem on estaven situats els tallers de producció o sobre quines restes animals es fabricaven, tot i que coneixem cadascun
d’aquests objectes.
En aquest sentit, i a partir de l’estudi de les restes d’animals
recuperades en un jaciment arqueològic, podem arribar a
documentar l’existència de tallers de fabricació d’objectes
d’os, ja que aquesta activitat es pot arribar a evidenciar a partir de les deixalles que produïen.

Aquest és el cas del conjunt de restes que es va recuperar
durant la campanya d’excavació de l’any 1997 a l’illa E, sota
el subsòl de la plaça Font i Cussó. En aquesta illa, situada al sud
del decumanus maximus i a l’est del cardo minor (Figura 1),

Figura 1. Planimetria del jaciment de Font i Cussó
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es va documentar un nivell on es van recuperar un total de
489 restes de fauna i 35 ossos treballats. Aquest material és el
que presentem a continuació.
Algunes consideracions, sobre les qualitats mecàniques
de l’os
L’os d’un mamífer està format per diferents teixits i la
substància fonamental d’aquests teixits és una trama proteica constituïda, essencialment, de fibres de col·lagen que li
dóna elasticitat i el mineralitza. Els ossos llargs estan for mats per teixit esponjós en les seves extremitats i una cavitat medul·lar en la seva part central. En canvi, en els ossos
plans hi ha, bàsicament, teixit esponjós (Horard-Herbin,
Vigne, 2005). Aquesta diferència en la composició fa que
tots els ossos no es puguin utilitzar de la mateixa manera, ni
tampoc serveixin per a la fabricació dels mateixos objectes.
Així, doncs, els fabricants d’objectes d’os —tant els d’època prehistòrica com històrica— seleccionaven els ossos que
havien d’utilitzar en funció de l’objecte que havien de fabricar. En aquesta selecció hi podia influir l’espècie, la part
anatòmica, l’edat o el sexe de l’animal.
L’existència d’aquesta selecció és la que ens assenyala si les
restes són les deixalles resultants de la fabricació d’objectes
d’os. A partir d’aquí, aquest treball se centra en l’estudi d’aquesta selecció per tal d’arribar a documentar quines espècies s’utilitzaven, quines parts dels animals s’escollien i per
què, amb l’objectiu d’arribar a conèixer la importància i la
implicació econòmica d’aquesta activitat en el conjunt de
les pràctiques socials.
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Criteris de selecció taxonòmics
Entre les 489 restes de fauna recuperades al jaciment Font i
Cussó, s’ha documentat una importantíssima selecció respecte a dues espècies concretes: el porc amb 288 restes (58,9%)
i el bou amb 161 restes (31,1%). (Figura 2) La suma de les
restes de les dues espècies corresponen al 90% del nombre
total de restes.
Amb un percentatge molt inferior, també s’han documentat
restes d’ovicaprí (4,9%), d’au (0,4%) i de conill (0,4%). La
presència d’aquestes restes, però, és totalment testimonial i es
poden vincular a deixalles de consum, tant pel nombre com
per les fractures que presenten o per les traces de processament evidenciades.
A part de les espècies esmentades, també s’han documentat
restes d’èquid (2,2%) i 9 de les quals corresponen a la part
distal esquerra de l’extremitat anterior d’un mateix individu
adult, ja que s’han evidenciat connexions entre elles.

Figura 2. Percentatge de les espècies documentades, O/C:
ovis/capra, SUDO: Sus domesticus, BOTA: Bos taurus, ECQA:
Equus caballus, ORCU: Oryctolagus cunniculus, AVIS: au

Malgrat el poc nombre de restes d’èquid, es creu que corresponen a deixalles de fabricació d’objectes d’os com les restes
de porc i de bou. Sabem que no són restes de consum, perquè
totes són d’una part anatòmica de baix contingut carni i no
presenten traces de processament ni termoalteracions, ni
estan fracturades.
Aquesta representació taxonòmica està mostrant que, a Font i
Cussó, les espècies que gairebé només es van utilitzar per a la
fabricació d’objectes d’os van ser el porc i el bou.
En època romana i en contextos urbans, s’ha documentat que
els animals que més es consumien de manera general eren,
precisament, el porc i el bou (p.ex.: Rodet-Belarbi, Yvinec,
1990; Horard-Herbin, Vigne, 2005). Aquesta representació
mostra que, com que aquestes espècies eren les més consumides, l’accés a les seves restes seria relativament fàcil i es
podien utilitzar per a aquesta manufactura. Per aquesta mateixa raó es documenten tan pocs ossos de cavall, perquè era un
animal que no es consumia habitualment en aquestes cronologies i l’accés a les seves restes suposaria més dificultats, la
qual cosa implicaria que no fos un tàxon habitual a l’hora
d’utilitzar els seus ossos per a la fabricació d’artefactes.

Criteris de selecció anatòmics.
A Font i Cussó s’ha documentat una nombrosa selecció de certes parts de l’esquelet i d’alguns ossos, relacionats amb espècies
concretes. En aquest sentit i pel que fa a les restes de Bos taurus,
s’ha pogut evidenciar que hi ha una selecció dels metàpodes i
del crani (Figura 3) L’alta representativitat de les costelles vindria produïda per l’elevat grau de fragmentació que presenten.
En les restes del crani, s’hi ha documentat la presència de
parts molt concretes com el còndil occipital, el bulb timpànic, fragments de banyes i l’os palatí. És a partir d’aquesta
última part del crani que s’ha pogut establir, com a mínim, la
presència de 6 individus adults d’entre dos anys i mig i vuit
anys. També se n’ha documentat un d’uns divuit mesos i un
altre de menys de sis mesos d’edat.
Si ens centrem en els metàpodes, aquests ossos mostren una
gran àrea regular amb una cortical densa que fa possible l’extracció de barnilles per a la confecció d’agulles de cap, de

Però, també pot indicar una utilització específica de les restes
de cavall s per a aquesta activitat concreta, ja que aquesta
espècie és la més adequada per les característiques dels seus
ossos com a matèria primera; en canvi, els ossos d’ovicaprí,
l’altra espècie consumida, resulten massa prims per elaborar
objectes d’os (Fernández, 2003).
Figura 3. Representació esquelètica de les restes de Bos taurus
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cosir, de punxons, d’espàtules o de parts cilíndriques per a la
fabricació de frontisses per a cofres i armaris; altres frag ments poden ser utilitzats per elaborar daus i fitxes. Tots
aquests artefactes s’han documentat a Font i Cussó, igual que
metàpodes sencers preparats per ser utilitzats i altres que ja
se’ls hauria serrat l’epífisi.
Per fabricar una frontissa a partir d’un metàpode, primer
s’han de serrar les epífisis transversalment i deixar només la
diàfisi de l’os que s’anirà tornejant fins a aconseguir una
superfície totalment esfèrica i polida, i desapareixent totalment l’aspecte original de l’os. Durant aquest procés es pot
arribar a perdre fins a 10 mm de la cortical original (Deschler-erb, 1997). Posteriorment, es practiquen una sèrie de perforacions per on s’introdueixen una sèrie de clavilles inserides tant a la tapa com a les parets de la capseta per poder-la
obrir i tancar (Figura 4)

Figura 4. Obtenció d'una frontissa a partir d'un metacarp de Bos
taurus
Figura 5. Obtenció de barnilles per poder fabricar agulles, punxons
o espàtules, a partir d'un metacarp de Bos taurus.
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Els ossos més usuals per a la fabricació d’una agulla, d’un
punxó o d’una espàtula, són els metàpodes, tot i que també es
poden utilitzar altres ossos llargs depenent de la mida i del
gruix que es vulgui aconseguir, com poden ser tíbies, fèmurs o
radis. El procediment que cal seguir consisteix en serrar les epífisis transversalment per, posteriorment, fracturar la diàfisi longitudinalment i obtenir diferents porcions allargades d’os. D’aquestes porcions —a través del raspat, tornejat i polit— s’obtenen unes barnilles que constitueixen el cos dels futurs artefactes. Si el que es vol fabricar és una agulla de cosir, es practica una o vàries perforacions en un dels extrems, mitjançant
una barrina o un perforador d’arc, per després retocar el forat
cisellant-lo o llimant-lo (Pedreira, 1995/96). Si el que es vol és
una agulla de cabell, una vegada obtinguda la forma desitjada,
es procedeix al seu acabat fins a la possible decoració final
(Rascon et alii, 1995), de la mateixa manera que si es vol un
punxó o qualsevol altre artefacte que es pugui fabricar, sobre la
base d’una d’aquestes barnilles (Figura 5)

Aquest predomini o quasi exclusivitat de la utilització dels
metàpodes de Bos taurus, també es pot relacionar amb el fet
que és una part de l’animal, juntament amb les falanges, que
se separa durant la primera fase del processament de l’animal,
perquè aquesta zona té un molt baix contingut carni. A més,
els metàpodes no s’arriben a fracturar durant el seu processament com altres ossos llargs —la tíbia o el radi— que també
presenten una superfície regular i una cortical adequada per a
fabricar artefactes, però que si presenten un alt contingut
carni. En aquest sentit, els metàpodes es podrien utilitzar, perquè seria una part que se separaria de l’animal abans de l’esquarterament i que no s’aprofitaria per a la venda de carn.
Aquesta selecció també podria estar motivada per les característiques físiques d’aquest os, ja que és el més adequat per
la seva densitat i ens mostra una producció específica per a
aquesta activitat especialitzada.
Cal destacar el fet que s’han documentat cinc connexions
entre els metàpodes i les falanges primeres, vuit connexions
entre falanges primeres i segones, i dues connexions entre
falanges segones i terceres. Aquest fet mostra que aquestes
restes en connexió formaven part d’un mateix individu i que
la part distal de l’extremitat es va dur en connexió fins al
taller o al lloc de treball.

drets i 24 tercers molars inferiors esquerres. Si ens fixem en
el tercer molar superior, també s’evidencia aquesta correlació
pel que fa a nombre d’individus, perquè s’han documentat 8
tercers molars superiors drets i 11 tercers molars superiors
esquerres. També cal remarcar el fet que s’han pogut arribar
a documentar tres connexions entre mandíbules i maxil·lars, i
que aquest fet demostra que es duia el cap sencer de l’animal
i no només les mandíbules o els maxil·lars.
En aquestes dues parts anatòmiques s’han documentat unes
pautes de fracturació molt homogènies que no tenen cap relació amb les fractures que es produeixen per al consum ali mentari. De manera sistemàtica, la mandíbula es fractura
transversalment entre el tercer i segon molar, i entre els premolars i el diastema, quedant dividida en tres fraccions; un
cop s’ha separat del crani, se la fractura per la branca. Una
altra fractura evidenciada és la produïda longitudinalment en
el corpus de la mandíbula. La finalitat de la fractura realitzada entre els premolars i el diastema sembla ser la de poder
accedir a les canines per poder-les extreure senceres, com es

En el cas de les restes de Sus domesticus, s’ha documentat
una selecció molt important del crani —en concret dels
maxil·lars— i de les mandíbules (Figura 6)
El Nombre Mínim d’Individus calculat a partir del tercer
molar inferior, ens demostra la presència, pel cap baix, de 25
individus, ja que s’han identificat 25 tercers molars inferiors

Figura 6. Representació esquelètica de les restes de Sus domesticus
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pot apreciar en la tercera imatge de la Figura 7. De la mateixa manera, sembla que la finalitat de la fractura realitzada
entre el tercer molar i l’angle de la mandíbula (primera imatge de la Figura 7), és obtenir la fracció més gran possible de
la part plana de la mandíbula.
De la mandíbula del porc es podien obtenir les canines i la
part que correspon a les galtes; part molt plana de la qual s’ha
documentat, en altres jaciments, l’obtenció de plaquetes per
a la fabricació de capsetes i fitxes de joc (Horard-Hervin,
Vigne, 2005)
Els ullals han servit de suport per a la fabricació de penjolls,
arracades i petits objectes decoratius des del neolític fins a
l’època romana (Gostencnik, 2001). També s’ha documentat
durant el neolític, la utilització d’aquesta canina com a eina
per raspar objectes de fusta o per foradar, afilant la part on es
produeix el desgast de la dent (Maigrot, 2005).

Criteris de selecció d’edats
Depenent de l’edat de l’animal, els ossos poden variar de
mida, de forma i de densitat, i també pot variar la seva utilització com a matèria dura en funció de l’estadi de creixement
en què es trobin. En aquest sentit, ha semblat convenient
documentar si també hi ha una selecció d’edats, com s’ha evidenciat tant pel que fa a espècies com a parts anatòmiques.
Pel que fa a les restes seleccionades de Bos taurus per a la
fabricació d’artefactes, totes corresponen a individus adults
de més de dos anys. Tots els metàpodes presenten les epífisis
fusionades i els fragments de crani les sutures fusionades.
Totes les restes d’èquid —tant l’extremitat anterior distal
esquerra com les dues ulnes— també corresponen a individus
adults i tenen una edat mínima de més de vint mesos.

A Font i Cussó s’ha documentat un aplic en forma de gos i un
penjoll amb forma de fal·lus, que sembla que la matèria dura
utilitzada per a la seva fabricació podria ser l’ivori. Caldrà
realitzar, però, un estudi més exhaustiu per poder arribar a
afirmar-ho amb tota seguretat.

Figura 7. Pauta de fracturació de la mandíbula de Sus domesticus
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Figura 8. Obtenció d'una plaqueta a partir de la part plana de la
mandíbula de Sus domesticus

Com que les restes de Sus domesticus corresponen a frag ments de mandíbules, l’edat s’ha establert a través del desgast
evidenciat en el tercer molar inferior i diferenciant entre: l’estadi d’erupció de la dent (S); l’estadi en què ja ha sortit, però
no té desgast (SD); quan comença a tenir un desgast incipient
(DI), quan aquest desgast es troba en totes les cúspides (DM)
i quan el desgast és notable (DN). A cada estadi de desgast se
li ha atribuït un interval d’edat aproximat (Payne, 1973) que
permet poder arribar a acostar-nos a l’edat de la mort.
S’ha pogut documentar (Figura 10) que hi ha un predomini
dels exemplars amb una edat compresa entre els dos i els quatre anys, però que, globalment, el 79,6% dels individus eren
adults en el moment de ser sacrificats i tenien més de divuit
mesos; només el 20,4% tenia una edat al voltant dels disset
mesos i un únic individu tenia una edat inferior a sis mesos.

Figura 9. Obtenció de penjolls i aplics a partir d'ullals de Sus
domesticus

En aquest sentit, es documenta una selecció d’individus
adults —bovins, suids i èquids— amb una preferència cap
aquelles parts anatòmiques totalment formades. Probablement, la causa d’aquesta preferència és, perquè els ossos
que estan fusionats tenen la mida màxima a la qual poden
arribar, són més densos que els ossos d’animals joves i són
més adequats per a la fabricació d’artefactes. Pel que fa a les
canines de Sus domesticus, la selecció es produeix quan són
d’una mida més gran, però, a la vegada, no tenen un desgast
pronunciat. Aquesta selecció d’individus adults mostra una
possible producció i/o sacrifici específic per a aquesta activitat, ja que normalment, quan el sacrifici està orientat
exclusivament al consum alimentari es produeix en una
edat no tan avançada i en el moment d’òptim carni de l’animal, que acostuma a ser en edat jove.

Figura 10. Estadis de desgast documentats pel tercer molar inferior
de Sus domesticus.
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Criteris de selecció sexuals
L’últim factor que s’ha tingut en compte ha estat la possible
selecció de sexes a l’hora de poder arribar a documentar el
grau de selecció practicat.
A vegades, arribar a precisar el sexe és difícil, perquè hi ha
pocs elements de l’esquelet que ens el mostrin. En canvi, sí
que ho fan les canines en el cas dels carnívors, suids i èquids;
les banyes dels cèrvids i bòvids i la pelvis dels bòvids.
L’altre mètode que s’utilitza per determinar el sexe és el de la
biometria. A partir de la comparació de diferents mesures
com l’amplada i l’allargada màxima de la diàfisi dels metacarps, es pot arribar a establir el dimorfisme sexual entre les
espècies, perquè els mascles acostumen a ser més grossos i
robustos que les femelles.

xes mesures del jaciment romà d’Aloria (País Basc). En
aquest jaciment l’autora va arribar a diferenciar entre mascles
i femelles, a partir de l’elevat grau de dimorfisme sexual
documentat: les femelles correspondrien a les dues mesures
més petites que veiem a la gràfica i les mesures restants
correspondrien a mascles (Figura 11) El que s’ha pogut evidenciar en comparar les mesures de Font i Cussó amb les
d’Aloria és que en el jaciment de Badalona es documenta una
variabilitat interespecífica més important, però totes les
mesures corresponen a mascles i la majoria de mida petita,
perquè les mesures es troben en l’interval de 54-60 cm pel
que fa a l’amplada màxima proximal. Aquesta selecció d’individus mascles pot arribar a mostrar una preferència pels
ossos més robustos.

Aquest mètode és el que s’ha utilitzat per a les restes de Bos
taurus de Font i Cussó. S’han comparat les mesures de l’amplada màxima proximal (Bp) dels metacarps amb les matei-

Pel que fa a les restes de Sus domesticus, l’establiment del sexe
s’ha realitzat a partir de l’aspecte extern de les canines, ja que
varien notablement depenent de si corresponen a mascles o a
femelles. S’han documentat un total 19 canines inferiors dretes que corresponen totes a macles i 23 canines inferiors

Figura 11. comparació de les mesures Bp dels metacarps de Bos
taurus de Font i Cussó i Aloria.

Figura 12. Canina de mascle (superior) i canina de femella (inferior)
de Sus domesticus.
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esquerres que corresponen a vint-i-un mascles i a dues
femelles, entre les dues unitats estratigràfiques. En aquest
cas, l’evident selecció d’individus mascles ve causada, perquè l’element que es vol explotar és precisament la canina.
Com es pot veure en la Figura 12, la canina més adequada és
la dels mascles si el que es vol és explotar l’ivori.
Conclusions
A partir dels resultats exposats, es pot afirmar l’existència
d’un taller de fabricació d’objectes d’os a Baetulo. A través
de l’estudi arqueozoològic de les restes recuperades a l’illa E,
s’ha documentat una selecció molt important de material,
referent a espècies, parts anatòmiques, edats i sexe dels animals; i això mostra la selecció d’aquestes restes per a l’activitat del treball de l’os.
Aquesta selecció es caracteritza per les propietats físiques
pròpies de cada os i de cada espècie, i l’objectiu és l’obtenció
de suports vàlids per a la fabricació de determinats objectes i
instruments de treball. És necessari, però, estudiar totes les
restes de fauna recuperades en aquesta excavació per poder
contrastar aquesta informació amb l’estudi de les deixalles de
consum i de processament. D’aquesta manera es podran
determinar les espècies destinades al consum alimentari a la
ciutat de Baetulo. Aquesta selecció evidenciada per la fabricació d’objectes d’os, s’hauria de correlacionar amb les diferents activitats econòmiques relacionades amb la producció
d’animals que duien a terme els carnissers, els pelleters, els
fabricants de cosmètics...
Els ossos s’obtindrien d’animals sacrificats i a l’escorxador
és on es desfarien d’aquelles parts dels animals que no utilit-

zessin (les vendrien o les donarien), però que són útils i indispensables per als fabricants d’objectes d’os. I, és per això que
es documenten parts anatòmiques de baix contingut carni
com el cap o la part distal de les extremitats. Pel mateix motiu
es documenten ossos del mateix animal com la part distal de
l’extremitat anterior d’èquid o les falanges de boví. En època
romana i en un context urbà, els animals més documentats
són els suids i els bovins, perquè eren els més consumits. No
s’ha d’oblidar, però, la selecció d’animals adults documentada.
En aquest sentit, ens trobem davant d’una activitat especialitzada que es trobaria immersa dins de l’entramat artesanal urbà
i formant part del circuit econòmic general, ja que en un cert
grau, dependria del consum de carn realitzat. Es caracteritzaria
per ser una activitat desenvolupada a petita escala (Beal, 1983)
i es poden arribar a documentar tallers en cada centre urbà.
També s’ha documentat l’existència de xarxes comercials que
permeten el comerç d’aquests objectes. S’ha constatat que les
frontisses recuperades en el jaciment Augusta Raurica no es
van fabricar amb els ossos dels animals consumits allà. Per
això es planteja la possibilitat que aquests objectes manufacturats s’haguessin importat (Deschler-erb, 1997). Durant
aquestes cronologies l’artesanat hauria viscut un període
d’expansió gràcies al desenvolupament d’una economia de
mercat i al perfeccionament del torn, eina indispensable per a
aquesta activitat (Horard-Hervin, Vigne, 2006)
Per a aquestes cronologies s’han documentat possibles tallers
de fabricació d’objectes d’os a la ciutat hispanoromana de
Complutum (Pedreira et alii, 1995/96), al jaciment de Herrera de Pisuerga (Pedreira et alii, 1995/96) o al jaciment de
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l’Església de Santa Maria de Beja ( Rascón et alii, 1995), pel
que fa a la península ibèrica. També s’han localitzat deixalles
procedents d’aquesta activitat a Lucus Augusta i a Asturica
Augusta (Fernández, 2003). Se sap de l’existència de més
tallers a França (Beal, 1983), a Itàlia (Clair, 1996) i a Anglaterra (MacGregor, 1985), entre altres països.
Tot plegat ens indica que és necessari l’estudi sistemàtic de les
restes de fauna recuperades en cronologies d’època romana per
poder arribar a documentar activitats com la que s’ha evidenciat al jaciment de Font i Cussó: la fabricació d’objectes d’os.
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