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EDITORIAL

Acomiadem el 2009 amb el sentiment de tristesa i el regust amarg que ens ha deixat la mort

prematura de Jaume Vives, regidor de Cultura i Patrimoni Cultural de Badalona i vicepresident del

Museu, fidel subscriptor d'aquesta revista des del mateix moment de la seva aparició, l�any 1979, i Amic

del Museu des de fa més de 25 anys, quan les seves inquietuds juvenils el van conduir a participar en

entitats culturals catalanes. El seu nom ja ha quedat lligat per sempre al Museu i, per temps que passi,

no el podrem oblidar.

En l�aspecte museogràfic, el 2009 ha significat un pas important en el camí de l�ampliació i

transformació del Museu que esperem poder mostrar al públic a final del 2010, en el context dels actes

de Badalona Capital de la Cultura Catalana. El Museu s�ha beneficiat d�un programa de Fons d�Inversió

Local �tal com s�anunciava en l�editorial de l�any passat� que ha fet possible portar a terme una

intervenció d�envergadura a les Termes i el Decumanus, ja connectats i convertits en un gran i únic

espai: s�hi ha instal·lat una passarel·la que permet recórrer i contemplar les restes, s�ha traslladat el

laboratori d�arqueologia, cosa que ha permès la creació d�un nou espai per a exposició i, en paral·lel,

s�hi ha anat fent intervencions arqueològiques que han posat al descobert noves restes i han aportat

noves dades sobre l�aspecte i els usos de la zona en època romana. També s�ha realitzat una millora

notable en l�edifici del Museu, amb la substitució d�un dels ascensors i l�ampliació del recorregut, que

inclourà el subsòl i la terrassa.

Quedarà pendent, per a l�any que ve la museografia del conjunt Termes-Decumanus que ja s�està

projectant i que es podrà mostrar, com hem apuntat, a finals del 2010, gràcies a la inversió, que s�acaba

de fer pública, d�un segon Fons d�Inversió Local, que també permetrà la remodelació total del vestíbul -

cosa que obligarà a tancar el Museu durant uns mesos- i la renovació d�alguns elements de la sala d�actes.

No ens cansarem de repetir la importància de totes aquestes intervencions: es tracta d�ampliar i

modernitzar, però sobretot d�acabar obtenint un Museu d�una envergadura, en tots els sentits, superior

a l�actual, que ha de situar definitivament Badalona en el mapa de les principals ciutats romanes del

país, de visita obligada per a escolars i estudiosos, però també per a tot el públic, amplíssim, que tingui

interès en el tema.
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Després de tantes novetats, amb prou feines queda espai per fer balanç del programa anual, que s�ha

desenvolupat, creiem, de forma plenament satisfactòria. La Magna Celebratio, que ha complert cinc anys,

ha continuat ampliant el seu poder de convocatòria, tant a dins com a fora de la ciutat i ens ha portat ni més

ni menys que sis nous títols de la col·lecció "Baetulo quotidiana". Les exposicions �Aniversari del final

de la Guerra Civil; 40 anys de l�Escola Pau Gargallo; La medicina en temps dels romans; Tàpies, cartes a

la Teresa; Fem Museu, objectes i documents donats al Museu; 7è Premi de pintura Menarini; 11 del Grup,

60è aniversari del Grup de Belles Arts i Joaquim Sarriera, 100 anys d�un artista del collage� han tingut la

bona acollida habitual, i han inclòs una incursió a Barcelona, al Teatre Romea, on el Museu va muntar una

petita mostra sobre Enric Borràs amb motiu de la representació de Terra Baixa. L�enorme èxit de les Nits

d�Estiu va deixar sense entrada moltes persones, a les quals demanem paciència, mentre fem tots els

possibles perquè no es repeteixi la situació. Les visites al patrimoni han incorporat un nou espai, el Parc

de Ca l�Arnús, en col·laboració amb Medi Ambient, i les sortides culturals han gaudit com sempre del favor

del públic. En el moment de tancar l�any, els Amics del Museu ja han rebut el nou carnet, amb una imatge

renovada, més adient als nous temps, que té com a protagonista, això sí, la nostra Venus de sempre.
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Amb el desembarcament, l�any 218 aC a
Emporion, l�actual Empúries, de l�exèrcit romà amb Publi
Corneli Escipió, conegut com l�Africà, al capdavant amb
el ferm propòsit de conquerir la ciutat de Cartago Nova i
tallar la connexió amb el seu cabdill cartaginès Hanníbal
que es trobava lluitant amb el seu exèrcit en el mateix cor
de l�Imperi romà, va començar el que acabaria per ser la
romanització d�Hispània i la seva incorporació a l�Imperi
com una província més. Derrotats els cartaginesos, Roma
va entendre que havia de procedir a incorporar Hispània al
seu Imperi per fer-lo més fort i, així, el que va començar
l�any 218 aC, que es coneixeria com la segona guerra

púnica, va acabar l�any 19 aC amb una Hispània totalment
conquerida i romanitzada, incorporada a l�Imperi romà.
Amb la romanització, els pobles ibèrics, que ocupaven la
franja de la costa mediterrània, concretament des del sud
de França fins a l�Andalusia occidental, van passar a
formar part d�una nova estructura social, es van integrar a
un nou model d�organització administratiu i polític, i,
encara que a en l�àmbit particular guardaren alguns del
seus costums, la seva integració en l�organització romana

va comportar una integració total i va causar la pèrdua de
la seva llengua i els seus costums.

En el que és ara el municipi de Badalona, abans de l�arribada
del romans, hi havia un assentament ibèric localitzat en el
turó d�en Boscà, un lloc estratègic ubicat entre les rieres de
Canyet i Pomar. El seu origen es determina cap a la meitat del
segle IV aC. El poblat estava envoltat per una muralla, de la
qual avui dia es conserva alguna petita resta, i una torre
rectangular de defensa. Aquest tipus de construccions eren
típiques dels pobles ibèrics: assentaments fortificats en
posicions elevades per poder tenir una preferència visual en
la seva defensa en cas d�atac. 

Respecte a l�escriptura dels ibers que habitaven en el turó
d�en Boscà, en podem dir ben poca cosa, ja que les restes
arqueològiques d�epigrafia ibèrica que conservem dels
jaciments són minses i ja d�època romana. No són textos
llargs, sinó paraules curtes i a vegades fragmentades,
esgrafiades sobre ceràmica, així com epigrafia funerària en
esteles de pedra.

LES INSCRIPCIONS IBÈRIQUES 
A LA CIUTAT DE BAETULO

FERRAN TORRA I PORTELL



Una vegada fundada la ciutat de Baetulo a principis del segle
I aC, els ibers varen baixar del turó per integrar-se a la nova
ciutat romana. Varen mantenir la seva llengua en l�àmbit
familiar, però adoptaren el llatí com a llengua de relació amb
l�administració fins que, a poc a poc, es va anar diluint i es va
deixar de parlar. 

En termes generals, la llengua ibèrica és una llengua no
indoeuropea, caracteritzada per ser aglutinant,1 sense res a
veure amb les llegües indoeuropees. De moment no se li ha
trobat cap filiació lingüística i encara no es pot traduir ja
que es pot llegir però no se sap el significat dels mots. Pel
que fa a la pròpia escriptura, es distingeixen tres tipus de
signaris: a) nord-oriental, al qual pertanyen les restes
trobades a Baetulo, b) el signari sud-ibèric i c) el tartessi,
del qual deriven els dos anteriors.

El investigadors sustenten la teoria que els pobles
paleohispànics eren anepigràfics,2 i entre aquests, els que
ja tenien una tradició en l�escriptura abans d�entrar en
contacte amb civilitzacions que mostraven un major
bagatge cultural, van seguir tenint una producció
epigràfica. Ara bé, en aquells altres als quals mancava
aquesta tradició, la proliferació epigràfica es va donar com
a conseqüència directa d�haver tingut  contactes amb
aquestes civilitzacions. En el cas del ibers del turó d�en
Boscà desconeixem, per falta d�una quantitat raonable de
restes epigràfiques, si abans de l�arribada dels romans ja hi
havia una tradició en l�escriptura; però el que resulta
significatiu és constatar que gran part de restes que
conservem amb escriptura ibèrica és d�època romana.
Sabem de casos en què l�adquisició de l�hàbit de l�ús de

l�escriptura es va produir molt aviat, en canvi va haver-hi
pobles que no van produir mai una activitat epigràfica, com
vascons o càntabres. 

Tenint en compte l�existència de les restes epigràfiques que
es conserven en el Museu de Badalona, el present treball
pretén ser un recull de totes les inscripcions ibèriques
trobades a Baetulo fins al dia d�avui, i que no inclouen,
com és obvi, totes aquelles restes amb inscripcions
ibèriques que puguin formar part de col·leccions privades o
de les quals no es té coneixement, o totes aquelles que
estiguin en procés d�identificació i catalogació. La gran
majoria de les inscripcions que es recullen aquí, exceptuant
les inèdites la lectura de les quals s�interpreta per primera
vegada en aquest article, es troben publicades en diferents
articles i ressenyes en revistes i llibres3 especialitzats sobre
epigrafia paleohispànica. Amb aquest article, pretenc que
tothom que desitgi obtenir una visió de l�estat actual de les
inscripcions ibèriques pròpies de Baetulo descobertes fins
ara, pugui consultar-les en una sola publicació. El recull
consisteix, en un primer pas, a agrupar les inscripcions
segons el suport epigràfic en què es troben: ceràmica, pedra
(esteles funeràries), ploms i monedes, i en un segon pas, fer
una anàlisi de quina lectura i interpretació han estat objecte
durant el seu estudi en els diferents articles i llibres on han
aparegut. Per a les peces inèdites, la lectura que es dóna no
te comparació ja que és la primera.

La recollida de les inscripcions ibèriques s�ha fet en el Museu
de Badalona,4 lloc on es troben registrades i guardades totes
les peces trobades fins ara en els jaciments arqueològics. Per
tal de facilitar la consulta de les inscripcions ibèriques de
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Baetulo, a més d�organitzar el treball estudiant les
inscripcions agrupades per la naturalesa del suport on estan
fixades, per a cada inscripció s�han realitzat unes entrades
conceptuals que donen una informació completa de les
diferents anàlisis, tant cronològiques, arqueològiques com,
sobretot, d�estudi epigràfic sobre la inscripció. Aquests
camps son els següents: 

1. Número de registre segons el mètode de 
classificació emprat pel Museu de Badalona. 

2. Fotografia o dibuix.
3. Jaciment on ha estat trobada la peça.
4. Datació de la peça trobada, que ens marcarà 

també la data de la inscripció.
5. Detall de l�estudi de la inscripció. Al costat de 

la inscripció s�acompanya el codi de referència 
que té en el MHL.5 Si la inscripció encara no 
havia estat descoberta, aquest apartat apareixerà
en blanc. 

Per últim, cal tenir en compte que hi ha part de les
inscripcions que no es mostren completes, tant perquè falta
algun tros del material on es troben fixades, com perquè és
impossible fer-ne una lectura a causa del mal estat del
material. Així, per tal de ser curosos en la seva
transliteració, quan ens trobem amb alguna inscripció que
presenta deficiències de lectura o simplement que està
mancada de part de la inscripció, farem servir uns signes
diacrítics6 per marcar aquests defectes. Aquests signes son
els que segueixen:

] Inscripció incompleta pel principi.

[ Inscripció incompleta pel final.

[-] i [--] Caràcters perduts. Cada guió equival a un signe.

[---] Nombre indeterminat o superior a dos caràcters
perduts per als quals no és possible una restitució.

+++ Resta d�algun signe per al qual no és possible
determinar de quin caràcter es tracta. Cada creu es
correspon amb una lletra perduda.

1. Ceràmica

A. Núm. reg. 3780
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Descripció: tapadora de ceràmica comuna amb una marca en
el fons intern que conté epigrafia ibèrica.
Dimensions: 5,5 x 12 cm.
Jaciment: trobada a Baetulo, ciutat romana, exactament en el
c/ Sant Josep i de Rosés. 1976. Cala B, estrat II (SJR/79-311).
Datació: segle I aC.
Inscripció: dintre de cartel·la rectangular, hi ha signes ibèrics
que, segons Panosa (1999), hem de llegir [iun] i que hauríem
d�interpretar com una forma d�escriptura lligada. Aquesta
unitat estaria formada pels següents signes ( ,   ,

) i denotaria la marca del propietari o fabricant.

B. Núm. reg. 11361 (inèdita)

Descripció: possible vas bicònic. Fragment sense forma de
vas de ceràmica grisa. 
Dimensions: 6 x 4,6 cm.
Jaciment: trobada a Baetulo, ciutat romana, exactament a la
plaça de Font i Cussó. 2002. QF-747- 294/284.
Datació: aproximadament entre els anys 40 i 30 aC.
Inscripció: podem distingir ( ) [ti], i amb una mica de
reserva ( ) [ke]; els signes que es poden preveure en la
zona trencada no mostren un traç que ens faci intuir cap signe
conegut. Per tant, amb la transliteració dels dos primers,
obtenim el següent resultat: [tike++].

Aquesta forma està ben documentada en altres inscripcions
del corpus d�epigrafia ibèrica existent a dia d�avui. Moncunill
(2007),7 en la seva tesi doctoral, recull exemples que
contenen aquesta forma en posició sufix o infix.

Però el que resulta interessant és la possibilitat que aquesta
<t> representi la marca de femení que destaca Velaza (2006).8

En el seu article, proposa que la diferència Ø- / t- entre dues
formes lèxiques iguals podria respondre al fet que la t- fos
marca per la construcció del femení en ibèric. Els exemples
proposat son diversos: leis / ti-leis, olor / t-olor, ortin / t-
ortin, aun / t-aun, en són alguns. Velaza també ressalta que
hi ha altres exemples que, per problemes de lectura o de
segmentació, s�han d�estudiar amb certes reserves en valorar-
hi una possible igualtat lèxica. Un d�ells és el cas de ker/ti-
ker. Podría ser el nostre [ti-ke +[ una forma amb <t> que
marqui el femení? Només la seva lectura completa podria
indicar-nos-ho, cosa que no serà possible per la falta de la
resta de la inscripció.
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C. Núm. reg. 3840

Descripció: bol de Campaniana B, forma Lamboglia 3/Morel
7541a1 amb un grafit ibèric al fons extern, realitzat després
de la cuita. 
Dimensions: 5,8 x 7,2 cm.
Jaciment: trobada a Baetulo, ciutat romana, en una zona
indeterminada.
Datació: Segle I aC.
Inscripció: en un principi, la lectura podria ser ba bo encara
que també podríem llegir bo ba. Que sigui una o altra depèn
de com orientem la inscripció a l�hora de llegir-la, si a dalt o
a baix. Ara bé, considerant l�existència de la paraula
ukeibabo, que pertany a un plom trobat a Emporion, estudiat
per Sanmartí (1988),9 podem decantar-nos per la primera
lectura [babo]. Si segmentem el terme trobat en el plom
d�Emporion: ukei-babo, s�hi aprecia una coincidència lèxica
amb el nostre [babo].

Orduña (2005)10 considera que la forma general ba- té un
possible caràcter de prefix verbal i ho exemplifica amb
inscripcions recollides en MHL, com ba-biteraataki
(B.7.38), ba-tirakariteritan (C.1.24). En canvi, la forma
genèrica -bo,11 la defineix com un sufix nominal que també
pot mostrar-se com un infix: kutu-o-ike (F.9.7), nkears-bo-
iltir (X.0.108).

D. Núm. reg. 4510

Descripció: bol de tipus campaniana B Lamboglia 1.
Fragment de vora i fons de ceràmica amb una inscripció en el
fons extern esgrafiat després de la cuita.
Dimensions: 5,3 x 4 cm.
Jaciment: trobada a Baetulo, ciutat romana. 1984. Torre
Vella. Es. 268.
Datació: Segon quart del segle I aC.
Inscripció: ]+ui[ el primer signe començant per l�esquerra
és parcial i l�he representat amb la [+]. Pel traç, tant podria
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ser ( ) [l] com també ( ) [tu]. En la fitxa de la peça
arqueològic del Museu de Badalona, la transliteració figura
com [lui] i la (+) queda definida com el signe ( ). 

D�altra banda, no he aconseguit trobar en la bibliografia
actual cap publicació que parli d�aquesta inscripció.

E. Núm. reg. 7143

Descripció: bol de campaniana B, Lamboglia 2. Fragment de
ceràmica amb una inscripció en el fons extern.
Dimensions: diàmetre 8,5 cm x alçada 0,3 cm.
Jaciment: trobada a Baetulo, ciutat romana, en un lloc
indeterminat.
Datació: Segle II-I aC.
Inscripció: La transliteració ens dóna ]bas (Panosa 1999).
En canvi, en la fitxa del Museu de Badalona, es translitera
com [-im]. Examinat amb cura, podria ser una terminació
d�un nom llatí si considerem els dos signes (  , ), propis

de l�alfabet llatí, però, si els enquadrem dintre del signari
ibèric tenim la lectura ]bas.

Els registres lèxics datats fins a l�actualitat mostren aquest
segment ]bas com un prefix verbal (Orduña 2006) o
simplement es considera un prefix (Velaza 1996). En canvi,
en la inscripció que aquí tractem s�intueix una forma sufixada
des del moment que hi ha la possibilitat que, en el tros que
falta, hi hagués grafiats signes ibèrics. Per tant, en aquest cas,
estaríem davant una nova posició per a aquesta partícula, fet
que implicaria que tant podria funcionar com a sufix o prefix
i li confereix, al meu parer, una naturalesa més nominal que
verbal contràriament al que considera Orduña (2006).

F. Núm. reg. 3421

Descripció: bol de ceràmica campaniana B-oïde Morel 2323a
amb una inscripció en el fons intern, feta després de la cuita.
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Dimensions: alçada 5,1 cm, diàmetre 15,6 cm, diàmetre de
fons 11,7 cm.
Jaciment: trobada a Baetulo, ciutat romana, en un lloc
indeterminat.
Datació: segle I aC.
Inscripció: segons la fitxa de la peça del Museu de Badalona
hauríem de llegir [ki] ( ); però perquè fos [ki], la marca
que intersecciona amb ( ) hauria de travessar per complet
el signe, cosa que no passa. Si ens hi fixem bé, veurem que es
tracta de ( ) i, per tant, hem de llegir [ka] en el primer
signe. D�altra banda, s�observa a continuació de (  )
una incisió que presenta tota la fermesa del traç de ( ), i en
conseqüència estaríem davant de [s]. Així, doncs, la
inscripció completa que ens trobem en aquest bol seria [kas].

G. Núm. reg. 7259

Descripció: fons de ceràmica campaniana B-oïde Lamboglia
5 amb una inscripció en el fons. 
Dimensions: 6 cm x 5 cm.
Jaciment: trobada a Baetulo, ciutat romana, al Clos de la
Torre.
Datació: primera meitat del segle II aC.
Inscripció: la inscripció està disposada en forma de cercle
seguint l�anella del peu extern, i els signes es mostren rectes
i clars encara que poc profunds.

A la fitxa del Museu de Badalona, es translitera la inscripció
com a [karkankake] seguint l�estudi fet per Panosa (1999).
Tal com diu Moncunill Martí (2007),12 l�últim signe es mostra
dubtós, però el translitera com a [karkankati]; Untermann13

proposa [Karkankato].

Tal com he tingut l�oportunitat d�observar la inscripció en el
Museu de Badalona, em decanto per l�opció d�Untermann.
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La diferència entre [-ti] i [-to] és la grandària del signe de
cadascun, mentre que per a [-ti] tenim ( ) per a [-to]
trobem ( ) Doncs bé, el signe que apareix en la inscripció
es mostra curt d�alçada, fet que em porta a creure que la
transliteració és [Karkankato]. Segons Panosa (1993),14 no
hi ha paral·lels d�aquesta inscripció en l�actualitat i proposa
que es tracti d�un compost antroponímic. 

H. Núm. reg. 10605

Descripció: fons d�un plat de ceràmica campaniana B o B-
oïde.
Dimensions: 6 x 3,6 cm.
Jaciment: trobada a Baetulo, ciutat romana, a la plaça de
Font i Cussó. 
Datació: aproximadament entre els anys 40 i 30 aC.
Inscripció: segons Panosa (1999), és una inscripció

indeterminada que es pot llegir [lku], [lr], [kum], [rm].
Personalment, em decanto per la segona: [lr] perquè, en una
lectura d�esquerra a dreta, crec que els signes estan ben
identificats.

I. Núm. reg. 4603

Descripció: plat de terra sigillata itàlica forma Goudineau 1.
Dimensions: 15 xm de diàmetre x 5, cm d�alçada.
Jaciment: trobada a Baetulo, ciutat romana, al carrer de
Lladó, 45-53.
Datació: darrer quart del segle I aC.
Inscripció: sembla que la lectura podria ser [luni]. Aquesta
forma està present en lèxics com [silunini],[Kebelsilunin],
recollits en la tesi doctoral de Moncunill (2007). Potser
podríem extreure una segmentació com [si-luni-ni] o
[Kebel-si-luni-(n)].
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2. Esteles funeràries

2.1. Estela de Can Peixau
Fins al dia d�avui són tres les esteles funeràries que s�han
trobat en les excavacions arqueològiques realitzades a la
ciutat de Badalona. La més antiga es va trobar l�any 1929 a
l�antic barri de Llefià, actualment el Raval, concretament en
la vil·la de Can Peixau. És un bloc monolític de pedra de
Montjuïc15 decorada amb una roseta de sis fulles i tres puntes
de llança amb una inscripció a la part superior. Aquest
monòlit es va trobar reutilitzat com un banc a l�entrada d�una
casa (Comas, Padrós, Velaza, 2001).

Respecte a la interpretació de la inscripció que hi apareix,
s�ha de dir que actualment hi ha dues lectures que disten
bastant entre si. En la fotografia (núm. 11), on he variat el
contrast de la brillantor i la textura de forma expressa, es pot
observar la resta del traç de la incisió feta en la pedra, una
mica malmesa pel pas del temps i dels possibles usos donats,
i això ens pot ajudar una mica més sobre quina posició
prendre davant les dues teories d�interpretació existents, o per
contra, si n�hi pot haver alguna més, com tot seguit veurem.
Les dues lectures fins ara publicades són: CAIO (Guitart,
1976) interpretant que es tracta d�un nom romà Caius; i
l�altra és la de tikaio* (Untermann, 1990)16 i (Panosa, 1999),17

encara que últimament s�ha donat una nova lectura que
corregeix les anteriors: akanos (Moncunill Martí, 2007).18

Per tant, estaríem davant de tres lectures per a una mateixa
inscripció. Tant Guitart com Untermann coincideixen en la
interpretació correcta de dos dels signes ibèrics,
concretament: , , transliterats cadascun com a [ka] el
primer i [o] el segon. D�altra banda, encara que també
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la fotografia de contrast, s�observa un traç ( ) o sigui [s].
Per tant, tenint en compte el que hem explicat fins aquí,
estaríem davant una forma: -kanos. Ara bé, què passa amb el
primer signe? Mentre Guitart no llegeix cap signe Ø,
Untermann llegeix [ti] i Moncunill Martí recull, en la lectura
corregida, el signe [a]. Aquesta vocal ens donaria una nova i
crec que definitiva lectura que anul·laria les altres dues, en
mostrar-se més estable en la lectura dels signes. 

2.2. Esteles del cardo maximus

Són esteles trobades durant les excavacions del juliol del
2001 realitzades a la zona comercial del fòrum, situada
en el subsòl de la plaça de Font i Cussó de Badalona,
concretament en el lloc de confluència entre el cardo

maximus -un dels carrers principals de la ciutat romana
orientat de nord a sud- i el decumanus maximus -l�altre
carrer principal, creuat perpendicularment pel cardo

maximus. Doncs bé, les excavacions es van centrar en la
part del col·lector del cardo maximus, i mentre es feien es
van trobar les dues esteles funcionant com a tapa del
propi col·lector. Els constructors romans varen utilitzar
les dues esteles funeràries ibèriques entre altres materials
de pedra per fer la coberta del col·lector. Aquestes dues
més la de Can Peixau formen fins avui el corpus total
d�esteles funeràries trobades a la ciutat romana de
Baetulo.

Les esteles trobades en el col·lector del cardo maximus

estan molt ben estudiades en l�article publicat per Comas,
Padrós i Velaza (2001),19 que inclou una descripció del

coincideixen a llegir [i] ( ), s�ha d�afirmar que no és [i] sinó
[n] ( ) si tenim en comte la fotografia de contrast
(fotografia núm. 11), on s�aprecia que el signe ibèric a llegir
és ( ) i no ( ). 

De moment, sense comptar amb la lectura d�akanos,
analitzem les de Caio i tikaio*. Fent una segmentació dels
dos termes per comparar les coincidències lèxiques, trobem
les següents sèries: Ø-Caio i ti-Kaio. Sabent ja que la lectura
correcta és [na] i no [i], tenim per als dos casos una lectura
comuna:-Kano. Però, aprofundint més, cap d�aquestes dues
interpretacions ha tingut en compte la falta d�un signe al final
de la inscripció. Cert és que amb prou feines es veu, però en
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context històric que envolta les dues esteles i un
excel·lent estudi epigràfic, argumentant molt bé la seva
més que possible traducció.

Les esteles es conserven en el Museu de Badalona, igual
que la de Can Peixau, i les seves corresponents
inscripcions són les següents:

Fent un síntesis de l�article,20 seria important ressaltar
que la seqüència [?lbe-] sembla que és una simplificació
de [n?lbe-] i, atesa la possibilitat de la seva pronunciació
com a [na], tant de [nm] com de [?], podríem trobar una
equivalència amb [nalbe], nom personal que es troba en
un plom d�Empúries.

Quant als sufixos [-ar] i [-?i], cal dir que acompanyen
sovint noms de persona, actuant amb tota seguretat com
a marcador de cas de genitiu o datiu. Segons la
documentació epigràfica estudiada, per tant, seria
plausible entendre aquesta inscripció, tal com proposen
Comas, Padrós i Velaza (2001), com Per a Nalbebiur.

La segona estela presenta una estructura una mica més
complexa, ja que té afegit el lèxic [ebanen] al final de la
inscripció. Aquest terme ha estat molt ben analitzat per
Velaza (1994)21, que, en el seu article, el contraposa al
terme [teban], essent la grafia <t> el marcador de femení
que el diferencia del primer en no tenir-ne <Ø>. Proposa
per al primer el significat de fill i per al segon el de filla. 
Per a aquesta inscripció, Comas, Padrós i Velaza (2001)
ens proposen la següent transcripció: (De o per a) Bantui,

fill de Nalbebiur. 
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3. Monedes

S�entén per seca el taller on es fabrica moneda per ser posada
en circulació. El terme procedeix de l�àrab. Sikka, que
significa encuny, peça d�acer on és entallada la figura que

cal imprimir a una moneda o medalla. Les monedes
ibèriques encunyades en aquests tallers portaven una llegenda
en alfabet ibèric que mostrava el lloc on estava ubicada la
seca, però els investigadors encara avui dia no es posen
d�acord a relacionar algunes de les seques amb els nuclis de
població on podien estar localitzades.

A la nostra ciutat, les excavacions realitzades han posat a
la llum un total de 171 monedes ibèriques amb la llegenda
de Baitolo. En aquest recompte, no tenim presents les

monedes de col·leccions privades, museus, subhastes ja
que no se�n sap la procedència. De les 171 monedes
trobades en els jaciments, 133 han estat localitzades a la
ciutat romana de Baetulo, altres 4 han estat trobades al seu
territori, mentre que 35 s�han descobert fora de la ciutat
romana. El fet que el 78% del total s�hagi trobat a la pròpia
Baetulo fa pensar als estudiosos que la seca de Baitolo

s�ha de correspondre amb la ubicació de la ciutat de
Baetulo (Padrós 2001).

La seca de Baitolo té sis emissions i totes elles porten la
llegenda, sempre a la part del revers de la moneda i amb
alineació horitzontal, de Baitolo, el nom del
poblat ibèric que els romans van adoptar com a Baetulo.
Els signes corresponen al signari ibèric nord-oriental.
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La cronologia per a la datació de les primeres emissions
de moneda de la seca Baitolo s�ha fet tenint en compte
tres paràmetres:22 a) la pròpia fundació de Baetulo, que
va tenir lloc al voltant del principi del segle I aC, sabent
que la seca Baitolo s�ha localitzat a la pròpia ciutat
romana, b) el fet que en el turó d�en Boscà, l�assentament
ibèric que fou abandonat pels seus pobladors al voltant
de l�any 100 aC per integrar-se a la nova ciutat romana,
no s�hagin trobat monedes i c) que els nivells més antics
on s�han trobat monedes de la seca de Baitolo són els del
proveïment d�aigua del poblat, datat entre el 90 i el 80
aC. Amb aquests tres paràmetres, els investigadors
proposen que la primera emissió es va fer entre els anys
100 i 80 aC. Amb aquesta cronologia es rectifica la
proposada anteriorment per Villaronga, que situava les
primeres emissions, sobretot les cinc primeres, al final
del segle II aC, i la sisena a principis del segle I aC
(Padrós, 2002).

En totes elles l�anvers està definit per un cap viril
mirant cap a la dreta; en algunes emissions el cap
porta una diadema o una diadema amb ínfules, i en
altres, de nova emissió, el cap és barbat. En canvi, el
revers és més canviant en funció del valor que tingui
la moneda; tant podem trobar el cos d�un dofí per a
les monedes que tenen el valor de sextant, o la part
davantera d�un pegàs en les que tenen valor per als
quarts, o un genet amb palma cap a la dreta per als
valors d�unitat (Padrós, 2002).

4. Plom

Existeix un estudi complet del plom a càrrec de Comas,
Padrós i Velaza (2002).23 És un estudi que situa el plom en el
context de la seva troballa i posteriorment hi ha un comentari
epigràfic. El plom fa una mida de 5,9 cm d�ampla i 6,9 cm de
llargada, i té una perforació circular a l�extrem superior amb
dues cartel·les rectangulars incises en una de les cares. A cada
incisió hi ha una inscripció que, en tots dos casos és la
mateixa, amb l�única diferència que, mentre una està impresa
en posició directa, l�altra ho està en posició inversa.

El possible ús d�aquesta peça el podríem buscar en una funció
identificativa, o sigui que fos emprada com a etiqueta per
identificar la procedència de l�objecte, la propietat o potser el
contingut. Fins i tot s�ha especulat amb la possibilitat que
pogués funcionar com un segell per poder marcar objectes de
ceràmica, o lacrar escrits o documents. La dificultat de poder
definir realment quina era la seva funcionalitat s�esdevé pel
fet que no s�ha trobat cap paral·lel amb el qual es pugui
establir una comparació.

Segons Comas, Padrós i Velaza, la lectura es mostra sense
discussió com a [aiuniltum] tota vegada que, en la seva
segmentació aiun- i -iltun, es reconeixen dues formes molt
conegudes com a formadores d�antropònims,24 El fet que
sigui un nom personal invita a creure que pot fer referència al
propietari de l�objecte o de la fàbrica on s�havia produït i que
es penjaria a la manera d�una etiqueta.
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5. Conclusions

A mode de cloenda, cal dir que de totes les
inscripcions analitzades aquí no podem extraure gaire
informació, ja que la major part de l�epigrafia en
suport de ceràmica estudiada és fragmentària o
abreviada. L�única inscripció que podem comptar com
sencera és la núm. reg. 7259, on podem llegir
[Karkankato], que es creu que és un antroponímic.
En general, podem afirmar que l�epigrafia estudiada
en aquest article, basant-nos sempre amb els
coneixements que es tenen d�aquesta llengua fins al
dia d�avui, apunta cap a la consideració de noms
propis que fan referència a propietat o fabricació. 

D�on podem extreure més conclusions, sense oblidar
que l�ibèrica és una llengua que encara no té
traducció, és de l�epigrafia realitzada sobre pedra,
concretament de les esteles sepulcrals, on les fórmules
emprades per emulació de les romanes sembla clar
que anuncien del nom del difunt i del seu patronímic.
Respecte al suport petri, cal dir que és
substancialment una mostra d�influència romana
(Velaza, 1996). Les inscripcions sepulcrals són les
més significatives. Segons els investigadors, les
inscripcions més antigues sobre pedra mostren una
decoració encara indígena, ja que el text es troba
escrit en el mateix camp ornamental sense que

s�apreciï l�existència del camp epigràfic, o sigui,
d�una àrea del suport destinada a ser gravada per la
inscripció (Velaza, 1996). També es considera
producte de la influència romana la utilització del
patronímic en la fórmula onomàstica, com per
exemple en una de les esteles trobades a Baetulo,
exactament en el cardo maximus (fotografia núm. 13),
on podem llegir: "(De o per a) Bantui, fill de

Nalbebiur". Aquesta fórmula contrasta amb les
inscripcions de les altres dues esteles trobades en els
jaciments de la ciutat romana de Baetulo i
conservades al Museu de Badalona on no apareix la
utilització del patronímic. De tot això, podem extraure
que el ibers utilitzaren la seva llengua i l�alfabet per
copiar models i patrons que introduïren els romans. 

En definitiva, els ibers no foren grans productors de
textos si ens atenem a les restes que s�han descobert
en els jaciments, i no parlo solament dels ibers de
Baetulo, sinó de forma genèrica de tots el pobles ibers
que habitaven les costes del Mediterrani i part de
l�interior. Tal com he dit en la introducció, es creu que
la major part desenvoluparen l�escriptura a partir de
l�entrada en contacte amb civilitzacions que ja tenien
una tradició epigràfica consolidada. Fenicis, grecs,
romans són pobles que contactaren amb els ibers i
pobles paleohispànics i van provocar que en aquests
proliferessin les produccions escrites. L�escriptura es
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va convertir en una necessitat si tenim en compte que
els contactes amb aquests pobles eren motivats per les
relacions comercials. Així, doncs, els afers econòmics
de les colònies fenícies de Gades o Malakka, fundades
cap al segle XII aC, amb els pobles indígenes
meridionals de la Península Ibèrica, van
desencadenar l�adopció per part d�aquests de l�alfabet
púnic, que adaptaren a les seves necessitats
lingüístiques, amb el signari conegut com el tartessi.
El signari tartessi va originar la varietat sud-ibèrica i
posteriorment la nord-oriental. Tampoc no hem
d�oblidar el signari grecoibèric, originat en les
actuals províncies d�Alacant i Múrcia com a
conseqüència d�una adaptació de l�alfabet jònic25 pels
ibers de la zona. Un gran exemple d�aquest signari és
el conegut plom d�Alcoi.

Resumint, podem dir que, en els llocs on abans de
l�arribada dels romans ja hi havia una certa producció
epigràfica, com en el cas d�Empúries o de Sagunt, es
va produir l�assimilació de nous suports on escriure;
però, d�altra banda, en llocs on l�epigrafia semblava
no haver existit fins a l�arribada del romans,
l�existència de textos en ibèric coincideix amb els
primers exemplars en llatí com és el cas de Tarraco.
Sembla que, amb la romanització, començaren a
desenvolupar un cert corpus epigràfic en llengua
ibèrica que existia amb anterioritat; en el cas de

Baetulo, és molt atrevit dir que no hi havia, abans de
l�arribada dels romans, una producció epigràfica,
encara que fos minsa; el que sí és segur és que les
restes amb inscripcions ibèriques excavades en els
jaciments coincideixen cronolò-gicament amb la
producció epigràfica llatina. 

Notes

1. Les paraules estan constituïdes por masses de lexemes y
afixos, cada un amb un significat referencial o gramatical
ben definit. Aquest terme fou creat per Wilhelm von
Humboldt el 1836 per classificar les llengües tenint en
compte la seva morfologia.

2. Sense inscripcions o escriptura.

3. Tota la bibliografia en la qual podrem trobar cadascuna de
les inscripcions tractades aquí la podem trobar en la
bibliografia d�aquest article.

4. Tota la bibliografia en laqual podrem trobar cadascuna de
les inscripcions tractades aquí la podem trobar en la
bibliografia d�aquest article.
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5. Untermann. Monumenta Linguarum Hispanicarum. III.

Die iberischen Inschriften aus Spanien. En endavant MHL.

6. Aquests signes són emprats de forma unànime pels
estudiosos de l�epigrafia o paleografia, per tant no són
creació meva i l�únic que faig és limitar-me a utilitzar-los
per convenció. Cal dir que aquests signes han estat extrets
de la tesis doctoral de Moncunill. Lèxic d�inscripcions

ibèriques (1991-2006), dirigida pel professor Velaza.

7. Moncunill. Lèxic d�inscripcions ibèriques (1991-

2006). Tesi doctoral, Barcelona 2007.

8. Velaza. "Tras la huella del femenino ibérico: una
hipótesis de trabajo", dins Palaeohispanica 6. Rev. Sobre

lenguas y culturas de la Hispania antigua. Institución
Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza,
2006, p. 247-254.

9. Sanmartí. "Una carta en lengua ibérica, escrita sobre
plomo, procedente de Emporion", dins Rev. Arque.
Narb.1988, p. 95-113.

10. Orduña. Segmentación de textos ibéricos y

distribución de los segmentos. Tesi doctoral, UNED,
2006, p. 178

11. Orduña (2006), p. 61.

12. Op. cit. en 7.

13. Untermann (1990).

14. Panosa. "Nuevas inscripciones ibéricas en
Catalunya", dins Cumplutum, 4, p. 175-222

15. Villaerroya (dir.). Història de Badalona. Badalona:
Museu de Badalona, 1999, p. 26.

16. Untermann, MHL, C. 8.1.

17. Panosa. La escritura ibérica a Catalunya y su

contexto socioeconómico (siglos V-I a.c.), Vitoria, 1999.

18. Op. cit. en 7.

19. Palaehispanica, revista sobre lenguas y culturas de

la hispania antigua, 1-2001, Institución Fernando el
Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, 2001.

20. Comas, Padrós Velaza (2001).

21. Velaza. "Iberisch -eban, -teban", Zeitschrift für

Papyrologie und Epigraphik, 104, (1994), p. 142-150.

22. Padrós. "El protagonisme de la moneda ibèrica a les
ciutats romanes tardorepublicanes: Baetulo i la seca de

Baitolo" VI Curso d�història monetària d�Hispània,
MNAC, 2002, p. 109.
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23. "Un plomo con doble inscripción ibérica localizado
en Baetulo", p. 327-331, dins Palaeohispanica. Revista

sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua.
Institución Fernando el Católico, Excma. Diputación de
Zaragoza, 2002.

24. Op. cit. en 20.

25. Variant del grec que es parlava a les colònies gregues
a l�Àsia Menor.
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Ens plau moltíssim aportar en el present treball
una influència de Badalona en la construcció de Sant Jeroni
de la Murtra. És perfectament sabut que Sant Jeroni de la
Murtra és un monestir jerònim situat a la demarcació de la
parròquia de Santa Maria de Badalona i que, actualment,
pertany al municipi de Badalona. Ara bé, una qüestió és la
pertinença a una unitat religiosa, com una parròquia, o
política, com un ajuntament, i una altra de ben diferent és la
vinculació que es crea al llarg de la història entre el monestir
i la població de la qual forma part.

En aquest sentit, cal tenir ben present que si ara, a l�inici del
segle XXI, Barcelona és més gran i populosa que Badalona,
la desproporció era molt més gran durant les edats mitjana i
moderna. Si actualment la capital catalana multiplica
aproximadament per 7,5 la població de Badalona,1 pel cap
baix aquesta magnitud augmenta fins a 30 durant els segles
XV, XVI i XVII, en els quals la nostra vila no va sobrepassar
el miler d�habitants.2

La comunitat de Sant Jeroni de la Murtra, lògicament, es
vinculà molt més a la capital catalana, on hi havia el centre
econòmic, polític i judicial del país, les institucions de govern
i el mercat de tot tipus de productes, que a una població, com
la badalonina, majoritàriament pagesa i dispersa en diferents
nuclis. Com la gran majoria de monestirs, Sant Jeroni tenia
desplaçat un dels seus monjos, el procurador, a Barcelona,
des d�on representava la comunitat en els afers de tipus
judicial i econòmic.

De la capital catalana procedia la majoria dels benefactors de
Sant Jeroni de la Murtra. A tall d�exemple, no tan sols el
fundador, Bertran Nicolau, era mercader barceloní, sinó que
establí que els consellers de la ciutat de Barcelona fossin
patrons i protectors del cenobi.3 De la ciutat comtal venia
gran part dels professionals especialitzats que la comunitat
necessitava per a la seva activitat quotidiana, com notaris,
metges, mestres de cases, etc. No ha d�estranyar, doncs, que
si algun topònim s�associava aleshores amb el cenobi
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jerònim, fos el de Barcelona. No ho diem perquè la
documentació oficial no es faci ressò de la pertinença del
monestir a la parròquia de Badalona, sinó perquè en la
documentació no oficial, més propera a la percepció personal
que es devia tenir, apareix majoritàriament «la Murtra de
Barcelona». Per exemple, el capítol segon del llibre tercer de
la història de l�orde de Sant Jeroni, en què José de Sigüenza
narrà la fundació del monestir, té per títol «La fundación del
monasterio de San Jerónimo del Valle de Belén, que llaman
ahora la Murtra de Barcelona».4

Vol dir això que la vinculació amb els badalonins medievals
i moderns era inexistent? Ben segur que no. Però cal buscar-
la a un nivell diferent, i documentalment més difícil de trobar,
ja que els grans esdeveniments i els fets més remarcables
tenien origen a Barcelona. De la capital del Principat venien,
per exemple, els reis i els virreis que es vincularen a la
comunitat.5 És ben significatiu que l�intent frustrat d�unió de
la rectoria de Santa Maria de Badalona al monestir durant els
segles XV i XVII va haver de dirimir-se lluny de la nostra
població, ja que l�esmentada rectoria estava en possessió dels
canonges de la catedral barcelonina.6

Les relacions, per tant, entre la comunitat jerònima i els
badalonins s�han de trobar a un nivell més quotidià.
Relacions que en comptades ocasions devien documentar-se i
que, per tant, no consten. Alguns casos coneguts en la
bibliografia són les prèdiques d�alguns religiosos a la
població durant la quaresma,7 el proveïment de carn8 i la
processó de la imatge del Sant Crist pels carrers de la vila en
temps de sequera.9 També hi ha documentats dos badalonins
que professaren a la Murtra: Pere Lledó i Francesc

Casamada.10 En el present treball aportem una altra
interrelació, que se suma a les anteriors, vinculada a la
construcció del monestir: el proveïment de pedra calcària per
a l�elaboració de calç.

La calç a Sant Jeroni de la Murtra
Quan la comunitat de Sant Jeroni de Montolivet compra la
casa de la Murtra l�any 1416, adquireix un edifici que no
serveix directament per als usos monàstics. Per tant, una de les
tasques més importants que haurà d�afrontar és la realització
d�obres amb l�objectiu que la casa tingui tots aquells elements
característics d�un monestir �església, capítol, refetor,
cel·les, claustre� i que possibiliten el seguiment d�una regla
monàstica fonamentalment contemplativa.

No disposem actualment d�un coneixement profund de quina
va ser l�evolució del procés constructiu. La no-conservació de
documentació específica sobre la realització de les obres,
com un llibre d�obra, i la inexistència de treballs arqueològics
globals han impedit avançar en un coneixement que es basa
majoritàriament, pel que fa als segles XV i XVI, en les dades
aportades pel cronista de la comunitat, Francesc Talet. Sabem
l�any en què van ser bastides o acabades algunes
dependències o elements del monestir �refetor, claus de
volta del claustre, etc.�, però són dades insuficients per
poder entendre en conjunt el desenvolupament de la
construcció. Un altre obstacle, no menyspreable, és que ens
movem en el camp de les hipòtesis respecte a com era la casa
comprada pels monjos a Joan Safont, la casa de la Murtra.11

Quant als materials per a la fàbrica del monestir, la pedra de
Montjuïc fou molt important. En consta l�ús al claustre,12 al
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refetor, al sortidor, a la sagristia, a l�església i a l�Obra Nova.13

També s�ha documentat pedra nummulítica de Girona a les
columnes i capitells que separen els arcs apuntats del
claustre.14 D�altra banda, es pot observar l�ús de maons en els
contraforts del claustre més propers a l�església. El guix, la
rajola, la teula i la calç són altres materials o elements
auxiliars que es poden veure en diverses parts del monument15

i que també han deixat rastre en la documentació. Per
exemple, en el contracte entre el mestre de cases Jaume
Alfonso i la comunitat jerònima per a la construcció de voltes
en el claustre, s�especifica que «lo dit prior e convent hagen
a llur despesa donar al dit Jácmen Alfonso calç, guix, reiola,
teula, cayró e fusta, truyelles e tot só que necessari serà per la
dita obra» (1478).16

No és un cas aïllat. El monestir elaborava amb mitjans propis
alguns materials per a les obres, com la calç, la rajola o les
teules. Així es desprèn de les nombroses ocasions en què el
cronista fa referència a fornades d�aquests materials. El seu
ús continuat devia aconsellar disposar de la infraestructura
necessària per a la seva producció en el mateix centre
monàstic. 

Centrant-nos específicament en la calç, són abundants les
notícies en què el cronista Francesc Talet dóna referències de
fornades de calç realitzades per la comunitat. Cal
contextualitzar correctament aquestes referències en el sentit
que estan escrites per un frare que va consultar la
documentació administrativa a l�arxiu monàstic al principi
del segle XVII.17 Per tant, molt possiblement la llista sigui
defectiva, ja que no devia registrar-se sempre o bé alguna
vegada no es va informar a la crònica. S�han recollit en la

taula I les 38 notícies localitzades, que corresponen
aproximadament a una cinquantena de fornades en un període
d�aproximadament 140 anys.18

TAULA I � Fornades de calç (1460-1604)

ANY Nº FINALITAT P. ANY Nº FINALITAT P.
1460-1463 2 Obres 51 1541-1542 1 � 240
1464-1466 1 � 61 1541-1542 Ind Venda 241
1466-1468 1 Corral de tàpia 65 1545-1548 1 � 264
1469-1472 1 � 70 1548-1551 1 Obres 270
1472-1475 1 � 73 1554-1557 2 Torre de Montcada 294

i venda
1478-1471 1 Obres 83 1557-1560 1 Paret 307
1481-1483 Ind Venda 89 1573-1576 Ind Obra Nova 378
1483-1486 2 Venda 94 1576-1579 1 Venda 392
1486-1489 1 � 97 1582-1585 2 � 450
1489-1491 1 Obres 102 1585-1588 Ind Torre de Montcada 453
1498-1501 1 Obres 114 1585-1588 Ind Tous* 455
1501-1504 2 Porteria 121 1589-1590 2 Obres 468
1504-1407 2 Venda i obres 124 1590-1592 2 � 473
1507-1508 1 Cuina i infermeria 134 1592-1595 3 Torre prioral 481
1520-1523 1 Tous* 167 1592-1595 1 Tous* 489
1523-1526 2 Sala del castell de 178 1595-1598 Ind Venda 498

Tous* i obres
monestir

1529-1532 1 Cap de l�església 192 1598-1601 Ind Venda 507
1538-1541 1 � 234 1601-1604 5-6 Obres i venda 512

515
1538-1541 1 Venda 238 1601-1604 1 Tous* 512

La importància de la calç en l�economia del monestir queda
ben palesa en la gran quantitat de fornades documentades i en
les paraules del cronista.19 No tan sols la producció pròpia
estalviava despeses respecte a la compra a un tercer �«trobe
que fonch un corral de tàpia, que aguera costat molt si ell no·l
fera ab tants avansos, com fonch fer una fornada de cals,
rejola y teula, en què aforrà molts gastos» (p. 65)�, sinó que
la seva venda permetia ingressos que esdevenien una font de
diner que equilibrava els comptes �«Per fer estas cosas y
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obras importants que avem dites, no era possible que y bastàs
la renda ordinària; y axí, de força, se avia de tenir alguna
indústria y trassa en traure dinés de alguna part, o la casa avia
de restar molt endeutada. Y perquè no vingués en aquest
últim, feren algunes fornades de cals, rejola y teula en lo forn
major, y en lo xiquet ne feren altre de cals» (p. 88-89).

Les propietats de la calç n�han fet al llarg de la història un
material fonamental en la construcció. Mesclada en unes
determinades proporcions amb aigua i sorra, la massa
resultant, el morter de calç, s�ha utilitzat per lligar i solidificar
la resta de materials constructius, com les pedres o les rajoles.
A la fotografia I es pot observar l�ús de calç entre els carreus

Fotografia I - Morter de calç en els contraforts del claustre de Sant Jeroni. Fotografia: Carles Díaz Martí.
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dels contraforts del claustre de Sant Jeroni de la Murtra.
Actualment, però, aquesta funció la desenvolupa
majoritàriament el ciment, que va substituir progressivament
la calç durant la dècada dels seixanta del segle passat. El fet
que la calç hagi tingut al llarg de la història una gran
diversitat d�usos �revestiment i pintura de parets, sulfatació
de vinyes, desinfecció, adobament de pells, elaboració de
sabó, etc.� és un exponent del seu valor econòmic. Consta la
seva utilització des de l�antiga Mesopotàmia, en el VI
mil·leni aC.20

La calç apareix, per tant, en tots els estudis on s�analitzen
llibres d�obra conservats. Per exemple, fou el producte amb
una despesa major de tots els que s�utilitzaren en la
construcció d�una sala al Palau Reial Menor de Barcelona21 i
també consta a bastament documentat en els edificis civils i
eclesiàstics construïts a Girona durant el segle XV.22

La calç es produïa mitjançant la cocció a temperatures
elevades de pedra calcària. En aquestes condicions, a uns
1000ºC, el carbonat càlcic de la pedra calcària es
descompon en diòxid de carboni i òxid de calci, que rep el
nom de calç viva. Mitjançant la reacció amb aigua, la calç
viva s�apaga, de manera que l�òxid de calci es converteix en
hidròxid de calci. Aquest darrer compost, en contacte amb
el diòxid de carboni present a l�aire, desencadena el procés
de recarbonatació, o sigui, que apareix novament carbonat
càlcic, com a la pedra calcària original. L�avantatge de la
recarbonatació és doble: d�una banda, és un procés lent i
progressiu; de l�altra, reconstitueix, a partir d�una pasta
amorfa, l�estructura pètria inicial i dóna, així, la solidesa
característica al morter.23

Per tant, per obtenir calç és necessari disposar d�un forn, de
combustible i de pedra calcària. El forn de calç és l�espai en
què té lloc la reacció de calcinació descrita. Consisteix en una
cavitat excavada sota terra, generalment aprofitant un
pendent, amb forma d�olla, i dos accessos: la part superior del
cilindre, per on es realitzava la càrrega de la pedra calcària; i
la boca, que connectava amb la base del forn i per on
s�introduïa el combustible (figura I). La pedra calcària es
col·locava recobrint les parets del forn i tancant la part
superior, de manera que quedava un espai buit a la part
inferior, anomenat cambra de combustió (figura II). En el cas
de Sant Jeroni de la Murtra, n�hi havia dos, un de gran o
major, i un altre de petit, tal com indica el cronista.

Els forns de calç podien ser permanents, com en el cas de
Sant Jeroni de la Murtra, o bé efímers. A diferència dels
primers, concebuts amb caràcter definitiu i per a un ús
continuat, els forns efímers es realitzaven en el camp,
normalment prop d�una pedrera calcària, excavats per a un ús
ocasional i no intensiu.24 En els forns permanents, es

Figura I - Secció frontal i tranversal d�un forn excavat (Ramon Maria
ARBÓS, Joan IBARZ, Isidre PIÑOL. Els forns de calç a les comarques de

les Garrigues, 2003, p. 32).
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recobrien les parets amb blocs d�argila cuita, per augmentar-
ne la resistència, i se solien construir a prop del forn
dependències per a la pesada i l�emmagatzematge de la calç.25

Un altre element indispensable és el combustible. Amb
aquesta finalitat s�emprava vegetació assecada procedent del
sotabosc i de l�esporgada de pins, a la qual es donava la forma

Figura II - Fases de construcció i primera càrrega d�un forn de calç (Jaume ROSELL, Miquel SUBIRATS. La producció de calç, ahir, 1987, p. 9).
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de feixos que s�introduïen al forn durant el procés de cuita.26

La comunitat jerònima no tenia cap problema per proveir-se
d�aquest tipus de material, ja que disposava, prop del
monestir, d�extensos terrenys boscans.27 Les paraules del
cronista són, en aquest sentit, especialment significatives: «y,
axí, féu dues fornades de cals, que si acàs no és menester per
a casa, és molt bona ganàntia, particularment per a qui no ha
de comprar la llenya per a còurer-la y la té ja en casa, com
moltes vegades se és experimentat» (p. 94).

El proveïment de pedra calcària
L�altre element indispensable per a l�obtenció de la calç és la
pedra calcària. És en aquest aspecte específic en el qual el
present treball realitza l�aportació principal i es basa en dos
documents del segle XV, en els quals la comunitat jerònima
de la Murtra es proveeix de pedra calcària badalonina. Els
documents estan transcrits i regestats en l�apèndix
documental.

El primer document és especialment valuós perquè és
anterior a la primera referència que tenim de fornades al
monestir (vegeu taula I). Només havien transcorregut 22 anys
des que els jerònims havien comprat la casa de la Murtra,
quan l�aleshores prior, Romeu Borrell, pacta amb Jaume
Corts i el seu fill Jaume l�usdefruit durant 5 anys d�una peça
de terra erma situada prop del torrent de la Batllòria. Els
capítols concordats contenen la finalitat d�aquesta transacció
econòmica: «tallar e arrencar tanta pedra com volrà de la dita
peça de terra, axí per fer calç com per altres cosas que lo dit
convent vulla». El propietari tan sols posa a disposició
l�esmentada peça de terra, per la qual cosa rebrà una
compensació de 55 sous barcelonins. Els treballs d�extracció

de la pedra i transport fins al cenobi van a càrrec dels monjos,
als quals és permès talar els arbres que dificultin
l�arrencament de la pedra.

En el segon document, datat l�octubre de 1470, Esteve
Lledó, pagès de Badalona, autoritza, com anys abans la
família Corts, a extreure pedra calcària en un puig que té el
nom del seu propietari �«fodere in quodam meo podio
vocato lo puig Ledó, quem ego habeo et possideo in dicta
parrochia, scilicet in illis loco seu locis quem seu quos
eligeritis, quos semel et plures mutare et varia lapides sive
terras que dicuntur de calç». Com en el cas anterior, són els
monjos els responsables de l�extracció i el port fins a Sant
Jeroni. S�estableix un preu de 4 sous i mig anuals, molt
inferior als 11 sous anuals que hagueren de pagar 32 anys
abans. Els pactes són, per tant, anàlegs als establerts amb
Jaume Corts, excepte en un punt: Esteve Lledó es reserva
el dret de plantar allà on vulgui del puig els arbres, vinyes
o plantes que consideri oportú, i queda prohibida en aquell
lloc l�extracció de pedra. En la transacció actua el vicari,
Pere Febrer, en representació de la comunitat, que aquell
any era governada per Jaume Tàpies.28

Queda clar, doncs, que pocs anys després de la fundació, els
monjos ja disposaven de la indústria necessària per a la
producció de calç. En lloc de comprar-la directament, el que
fan és transportar la matèria primera al monestir, ja que,
gràcies a un forn, hi poden obtenir calç viva amb la qual fer
morter. També és evident que, a les seves finques, no hi havia
pedra calcària, ja que en cas contrari, no hagués hagut de ser
necessari anar a extreure-la fora dels seus dominis, amb la
consegüent despesa. 
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De fet, la Serralada de Marina, medi geogràfic on s�ubica
Sant Jeroni de la Murtra, s�assenta sobre l�extrem occidental
del batòlit granític paleozoic del Maresme. Trobem, per tant,
a banda del granit, altres materials que són producte de la
seva descomposició, com el sauló.29 La pedra calcària, en
canvi, hi és absent. Per trobar materials posteriors al període
paleozoic, s�ha d�anar a la meitat meridional del terme de
Badalona, com es pot veure en el mapa geològic del
municipi. Concretament, els geòlegs han localitzat materials
calcaris a l�extrem oriental del terme, des de Pomar fins a les
Guixeres. Aquests materials procedeixen del primer període
del mesozoic, el triàsic, i corresponen a les fàcies
anomenades Muschelkalk. En aquesta zona hi ha, molt
fracturats, calcàries, dolomies, margues vermelles i guixos.30

Amb aquests antecedents, cal analitzar on va extreure la
comunitat pedra calcària al final de l�edat mitjana. En primer
lloc, en un camp proper al torrent de la Batllòria. Aquest
torrent el tenim perfectament identificat com un afluent de la
riera de Sant Jeroni. El seu recorregut s�inicia a Montigalà i
finalitza a l�actual plaça de l�Alcalde Xifré, al final de la
rambla de Sant Joan, després de travessar la Batllòria �plana
situada entre Montigalà i el barri de Sant Crist de Can
Cabanyes�, el carrer de la Batllòria i, passada l�autopista, el
carrer del Torrent de la Batllòria, ja al barri de Coll i Pujol.31

Al mapa geològic de Badalona (escala 1:50.000), en el
recorregut del torrent només s�hi especifiquen materials del
quaternari. El fet que no hi hagi cap informació sobre
material triàsic s�ha d�atribuir al fet que es tracti
possiblement d�un aflorament petit, no detectable a aquesta
escala. A banda, el fet que la zona estigui quasi totalment

urbanitzada, en dificulta la identificació. No es pot descartar
tampoc que estigui exhaurit i ja no en quedi cap rastre. 

Ara bé, tenint en compte com es formaren aquests materials
durant el triàsic, no hi ha cap impediment perquè el que sí es
troba en certa abundància a Pomar o al turó d�en Seriol,
s�hagués format prop de l�esmentat torrent durant el mateix
període geològic, el triàsic. Els monjos hi devien acudir
perquè era on més a prop podien proveir-se de la pedra que
necessitaven per fer calç. De fet, la Batllòria dista poc més
d�un quilòmetre del monestir. 

Perquè l�aflorament fos petit i s�esgotés, o per alguna altra
raó que desconeixem, 30 anys més tard l�extracció tingué lloc
al puig d�en Lledó. Malauradament, aquest topònim no ha
arribat a l�actualitat i no hem trobat cap referència sobre la
seva localització, tot i que Lledó és un cognom molt arrelat a
la població.32 La manca de referències documentals i
bibliogràfiques obre la porta a les hipòtesis. Si la pedra
calcària es troba actualment al sector oriental del terme, el
més lògic és suposar que el puig d�en Lledó fos un turó
d�aquesta zona. Un dels que ha estat estudiat �es manté
sense urbanitzar� és el puig de l�Enric, prop de les cotxeres
de TUSGSAL i la deixalleria municipal.33 Les calcàries
triàsiques hi són abundants, tal com es pot veure a la
fotografia II.34

No tenim cap prova que permeti una identificació segura
entre el medieval puig d�en Lledó i l�actual turó de l�Enric.
Qualsevol turó de la zona de Pomar hagués pogut fer la
funció de pedrera calcària. Hagués pogut ser, per exemple, el
turó d�en Seriol, el turó d�en Mates o la zona de les Guixeres.35
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Uns dels avantatges del turó de l�Enric respecte a aquests altres
turons és la major proximitat al cenobi, la qual cosa hagués
facilitat el transport de la pedra. Cal assenyalar que, en un
plànol de principi de segle XX, apareix un forn de calç entre el
turó de l�Enric i el torrent de la Font,36 clar indici que hi havia
hagut una activitat econòmica lligada a la producció de calç
que va perdurar durant molt de temps. Aquesta activitat, però,
també es desenvolupà a les Guixeres, com es pot comprovar en
l�esmentat plànol, i al turó d�en Seriol.37

Tenim una altra referència del topònim Lledó, vinculat a una
pedrera. Procedeix de la crònica de Francesc Talet i diu que
el granit amb què es bastiren els cantons, les finestres i les
portes de la torre prioral, al final del segle XVI, procedien de
la pedrera d�en Lledó.38 Fou escollida perquè implicava una
despesa considerablement menor respecte al proveïment des
de Barcelona. Malauradament, no dóna cap dada sobre la
localització que permeti conjecturar si la pedrera pot
identificar-se amb el puig d�en Lledó que tenim documentat
l�any 1470. A més, si aleshores se n�havia extret pedra
calcària, un segle més tard l�objectiu fou el granit.

Per què els monjos volgueren proveir-se de granit lluny dels
seus dominis, si al voltant del monestir n�hi ha en
abundància? Potser no hi havia cap aflorament de fàcil
extracció en aquella època? O potser perquè preferiren un
lloc on ja era habitual l�extracció de pedra, evitant així la
incertesa de l�explotació en les terres properes al cenobi?
Estava localitzada la pedrera d�Antoni Lledó al puig que
Esteve Lledó cedí als monjos el 1470? Si fos així, s�extreia
pedra calcària i granítica en el mateix turó? 

Es tracta d�un conjunt de preguntes que no podem respondre
a la llum de la documentació disponible per causa de no haver
pogut localitzar amb certesa el turó d�en Lledó. Cal dir, però,
respecte a la possibilitat d�extracció de granit al puig de
l�Enric, que també hi és present estratigràficament per sota de
les calcàries del triàsic.39

Per bé que ajudaria a donar coherència suposar que el
cronista s�equivocà respecte a la naturalesa de la pedra
extreta de la pedrera d�Antoni Lledó �la confusió consistiria
a dir que se n�extragué granit en lloc de pedra calcària�, ho
descartem per dues raons. En primer lloc, perquè ell
personalment vivia quan es va construir la torre. Era una

Fotografia II - Pedra calcària del turó de l�Enric. Fotografia: Carles Díaz Martí.
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dada, per tant, que coneixia i que, en cas de dubte, podia
corroborar amb algun dels frares de la comunitat. Finalment,
perquè és molt precís en la notícia, ja que afegeix que
s�utilitzà pedra propera al monestir per paredar la torre i que,
a més, es realitzaren tres fornades de calç (p. 481).

Conclusions
La troballa de dos documents del segle XV sobre el
proveïment de pedra calcària per part de Sant Jeroni de la
Murtra ha donat peu a valorar la importància d�aquest
material per a la comunitat. Mitjançant forns, els monjos
produïren calç, tant per a ús propi, per fer-ne morter, com per
a la venda a tercers, de manera que va constituir un recurs
econòmic de primera magnitud. 

La pedra calcària indispensable per a les fornades, inexistent
a les terres que els monjos tenien al voltant del monestir, en
plena Serralada de Marina, hagué de buscar-se al més a prop
possible per minimitzar despeses. D�aquí que dos pagesos
badalonins, Jaume Corts i Esteve Lledó, permetessin, a canvi
d�una compensació econòmica, l�extracció d�aquest tipus de
pedra a les seves propietats. En definitiva, una contribució
badalonina en la construcció del que avui és un dels màxims
exponents del patrimoni artístic i cultural de la ciutat. Hem de
sumar, per tant, a les pedres de Montjuïc i a les columnes de
pedra de Girona, el morter de calç badaloní.

Apèndix documental

1

1438 maig 6. Barcelona

Jaume Corts i el seu fill Jaume Corts, de Badalona, venen a

Romeu Borrell, prior de Sant Jeroni de la Murtra,

l�usdefruit d�una peça de terra situada prop del torrent de

Batllòria (Badalona) per un període de 5 anys i un preu

de 55 sous barcelonins, per tal que el monestir pugui

extreure-hi tota la pedra que necessiti i  transportar-la al

cenobi, per la qual cosa pot, si cal, tallar-hi arbres. 

AHPB, Antoni VINYES, XIIII manuale 1438, abril, 28 �
1439, gener, 10, bossa.*

Die martis, VI madii M CCCC XXXVIII.

En Jacme1 Corts e en Jacme2 Corts, fill seu, de la
parròquia de Santa Maria de Badalona venen al reverend
frare Romeu Borrel, prior e procurador del monastir de Sent
Jerònim de la Vall de Betlem, àlies de la Murta, de la dita
parròquia, e al dit convent, per temps de cinch anys primer
vinents qui comencen a la festa de sent Johan de juny primer
vinent, lo usdefruyt de una peça de terra erme que és en la
dita parròquia, prop lo torrent de Vallòria. 

Axí que per tot lo dit temps, lo dit prior e convent del
dit monastir puxe cavar, tallar e arrencar, o fer cavar, tallar e
arrencar tanta pedra com volrà de la dita peça de terra, axí per
fer calç com per altres cosas que lo dit convent vulla. E
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aquella pedra del dit camp portar llà ont se vullen per obs e3

mester del dit convent o monastir. Axí matex que per haver,
cavar o tallar o arrancar la dita pedra puixen derrocar o tallar
qualsevol pins o altres arbres que sobre o prop la dita pedra
sien. E és convengut que si a la fi del dit temps lo dit convent
no se n�havie portada tota la pedra que dins aquell temps
haurie cavada o arrencada, que passat aquell temps le se�n
puxe portar e fer portar sens contradicció alguna. 

És lo preu de tot lo dit temps cinquanta sinch solidi

barchinonenses. Prometen ésser-ne tenguts de evicció
largament. E per ço obliguen lurs béns e de cascun per lo tot
et cetera. Ho iuren. 

Testes:4 venerabilis Franciscus Fonolleda, civis, et

Bartholomeus Vallebrera, scriptor Barchinone.

Item firmen5 àpoca del  dit preu.

Testes predicti.

* El protocol XIII manuale conté tan sols: «Instrumentum
vendicionis ususfructus ad quinque annos qui currere
incipiunt in festo sancti Johannis mensis iunii proxime
venturo facte per Jacobum Corts et Jacobum Corts, eius
filium, parrochie beate Marie de Bitulona, venerabili et
religioso fratri Romeo Borrelli, priori et procuratori
monasterii Beati Jeronimi Vallis de Batlem, de quadam pecia
terre pro scindendo sive preconitzando lapides et cetera est in

ceda in romancio. Testes: venerabilis Franciscus Fonolleda,
civis, et Bartholomeus de Vallebrera, scriptor Barchinone.
Item firmant apocam de dicto precio. Testes predicti.» 1.

Sobre Jacme dues ratlletes obliqües per indicar la ferma. �
2. Sobre Jacme dues ratlletes obliqües per indicar la ferma.

� 3. Segueix conv ratllat. � 4. Segueix f ratllat. � 5. Sobre

firmen dues ratlletes obliqües per indicar la ferma.

2

1470 octubre 18. Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)

Esteve Lledó, pagès de Badalona, dóna facultat al monestir

de Sant Jeroni de la Murtra d'extreure pedra de calç del

puig Lledó, que posseeix a Badalona, en la quantitat que

necessiti i transportar-la al cenobi, amb un preu de 4 sous

6 diners barcelonins per cada any que en faci ús. Es

reserva el dret de plantar en qualsevol lloc del puig i que

allà no es pugui extreure pedra. Pere Febrer, vicari de la

comunitat, accepta el pacte amb les condicions

establertes.

A. AHPB, Antoni VINYES. Quinquagesimum manuale

comune 1469, desembre, 7 - 1471, agost, 9, s.n.1

B.* ACA. Monacals d�Hisenda, vol. 2496, 15v-16r.
Còpia realitzada al segle XVI a partir d�un trasllat del
notari Jeroni Safont ex A (20-05-1484).

Noverint2 universi quod ego, Stephanus Ledó, pagesius
habitator parrochie Sancte Marie de Bitulona, diocesis
Barchinone, propter devotionem quam gero erga beatum
Hieronymum et propterea, que vos, conventus beati
Hieronymi Vallis de Bellem, alias de la Murta, constructi
infra dictam parrochiam, michi et meis dare et offerre
obtulistis ac michi retineo, gratis et ex certa sciencia per me
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et omnes heredes et successores meos quoscumque, consentio
et licentiam et facultatem et plenum posse confero atque
tribuo vobis, dicto conventui perpetuo ac vobis, venerabili et
religioso fratri Petro Fabrer, conventuali et vicario dicti
monasterii, absente die presenti priore eiusdem monasterii,
nomine dicti conventus presenti et stipulanti, quod amodo
dictus conventus seu quevis persona nomine ipsius possint pro
operibus dicti monasterii dumtaxat, fodere in quodam meo
podio vocato lo puig Ledó, quem ego habeo et3 possideo in
dicta parrochia, scilicet in illis loco seu locis quem seu quos
eligeritis, quos semel et pluries mutare et variare possitis
lapides sive terras que dicuntur de calç tantum quantum
volueritis ad vestri libitum voluntatis. Et illos lapides sive
terram ab illo podio abstrahere et ad dictum monasterium
adducere seu portare ac deportari facere vestri tamen ac dicti
conventus missionibus et expensis et absque contradictione ac
impedimento mei et meorum in his successorum. 

Et predicta licenciam, facultatem et plenum posse vobis
facio sub his pactis et condicionibus, scilicet, quod pro
quolibet anno quo dictos lapides sive terram in dicto podio
fodebitis et ad dictum monasterium apportabitis et non aliter,
habeatis et teneamini dare, solvere et tradere michi et meis
quatuor solidos et sex denarios barchinonenses sine damno et
missione mei et meorum. Et si contigerit aliquo seu aliquibus
annis quod in dicto podio non fodebitis dictos lapides sive
terram, quod pro illo seu illis annis quo seu quibus non
fodebitis ipsos lapides sive terram in ipso podio, non
habeatis4 nec teneamini dare nec exsolvere michi nec meis
dictos quatuor solidos et sex denarios annuales. 

Sit tamen licitum et permissum vobis ac dicto conventui
ubi etiam et5 casu quo contigerit sequi quod aliquo seu
aliquibus annis non fodebitis in dicto podio dictos lapides sive

terram, quod non obstante pro aliis sequentibus annis sit vobis
ac dicto conventui licitum et permissum amodo et modo
predicto fodere in dicto podio dictos lapides sive terram et
illos ad dictum monasterium apportare. Et eo tunc pro illis
talibus annis exsolvere michi et meis dictos quatuor solidos et
sex denarios pro quolibet anno. Item etiam retineo michi
quod ego et mei quocumque voluerimus possimus plantare in
dicto podio in illo loco seu locis quibus voluerimus vites sive
vineas et quasvis alias arbores ad mei et meorum libitum
voluntatis. Et quod in illis loco seu locis in quibus dicta
plantatio facta fuerit non sit licitum neque permissum vobis
nec dicto conventui fodere pro dictis lapidibus sive terra
habentibus. Nec in dictis plantationibus damnum aliquod seu
nocumentum facere seu inferre. 

Ad hec, ego, Petrus Fabrer, vicarius predictus, nomine et
pro parte reverendi prioris dicti monasterii, pro nunch absentis,
et etiam conventus dicti monasterii acceptans a vobis, dicto
Stephano Ledó, predictas licenciam et facultatem modo et
forma productis per vos, dicto monasterio et eius conventui
concessas convenio et bona fide promitto vobis, eidem
Stephano et vestris, quod pro quolibet anno quo dictos lapides
sive terram modo et forma desuper specificatis pro parte dicti
conventus fodebuntur, dictus conventus dabit et exsolvet vobis
et vestris dictos quatuor solidos et sex denarios pro quibus bona
dicti monasterii et eius conventus sint et remaneant semper
vobis et vestris obligata. Et volumus nos, dicte partes sive
contrahentes quod de his fiant et fieri possint utrique nostri
dictarum parcium unum et pluram publica instrumenta per
notarium  infrascriptum.

Quod fuit actum in dicto monasterio die decima octava
mensis octobris, anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo septuagesimo.
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Sig+num Stephani Ledó. S+num Petri Febrer, vicarii
predictorum, qui predicta laudamus, concedimus et
firmamus. 

Testes huius rei sunt: Anthonius Borrada, fusterius civis,
et Michael Riera, notarius habitator Barchinone.

Sig+num Hieronymi Çafont, auctoritate regia notarii
publici Barchinone, qui vice et loci venerabilis et discreti
Anthonii Vinyes, eius connotarii, pro nunc infirmatis,
predictum instrumentum in posse dicti notarii sub dicto
calendario repertum, receptum et notatum et in hunc mundum
redactum una cum ejus originali nota veraciter comprovabit
et ex auctoritate atque licentia honorabilis regentis vicaria
Barchinone clausit die XX madii anno a nativitate Domini
MCCCCLXXXIIIIº.

1. En haver desaparegut una bona part dels marges
exteriors dels fulls del protocol d'Antoni Vinyes (A), hem
preferit utilitzar la còpia del segle XVI (B) com a base de la
transcripció, ja que quedaven força fragments buits, la qual
cosa dificulta la comprensió del text. Val a dir que B és fidel
al text conservat d'A. 2. El títol informat sobre el document és
Licèntia y facultat donada al dit monestir de trencar pedra de
cals per ús propri del dit monestir al puig Ledó ab cert pacte
e condició. - 3. Segueix poscescio ratllat. - 4. Segueix d
ratllat. - 5. Segueix qu ratllat.

Notes
1. Dades preses del banc d�estadístiques de municipis i
comarques que es pot consultar a http://www.idescat.cat,
segons el qual la població de Barcelona és 1.615.908
habitants i la de Badalona, de 215.325 (any 2008).

2. M. Dolors NIETO SABATER. «Edat moderna», dins
JOAN VILLARROYA (dir.). Història de Badalona.

Badalona: Museu de Badalona, 1999, p. 80. Barcelona tenia
una població aproximada de 28.500 habitants al final del
segle XV (Carme BATLLE. Conèixer la història de

Catalunya, vol. 2 (Del segle XIII al XV), Barcelona: Editorial
Vicens-Vives, 1990, p. 144).

3. Carles DÍAZ MARTÍ. Bertran Nicolau, fundador de Sant

Jeroni de la Murtra. Badalona: Museu de Badalona, 2006, p. 120.

4 José de SIGÜENZA. Historia de la orden de San

Jerónimo. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería
de Educación y Cultura, 2000, vol. 1, p. 358. No és un
exemple aïllat. Quan, a les memòries sepulcrals del
monestir de San Lorenzo del Escorial, es parla de frares
que havien professat a Sant Jeroni de la Murtra, es fa
referència a Barcelona, com és el cas d�Antoni Joan i Marc
de Cardona (Fernando PASTOR GÓMEZ-CORNEJO. Las

memorias sepulcrales de los jerónimos de San Lorenzo del

Escorial. San Lorenzo del Escorial: Ediciones
Escurialenses, 2001, vol. 1, p. 395, 503).

5. Ben coneguda és la vinculació dels monarques amb els
jerònims de la Murtra, des de Joan II fins a Felip II. Vegeu,
per exemple, Jaume AYMAR I RAGOLTA. «Carles I i Felip
II a Sant Jeroni de la Murtra», dins La Murtra i el Toisó. Sant
Jeroni de la Murtra: Fundació Catalunya-Amèrica, 1999, p.
9-27; Josep Maria CUYÀS I TOLOSA. Història de

Badalona. Badalona: Arts Gràfiques Duran, vol. 4 (1975), p.
148-154; Carles DÍAZ MARTÍ. «Visita de Felip II a Sant
Jeroni de la Murtra», dins Claustre Obert, Sant Jeroni de la
Murtra, 2004, p. 25-30.
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6. Josep Maria CUYÀS I TOLOSA. Resumen histórico del

monasterio de San Jerónimo de la Murtra. Badalona: Arts
Gràfiques Duran, 1975, p. 11; «Relación de hechos y noticias
acaecidos en San Jerónimo de la Murtra en el transcurso del
siglo XVII», dins Boletín de información municipal, 1973
(segon trimestre), p. 31-32.

7. Hi ha documentats els casos d�Antoni Joan (trienni 1545-
1548, 1559 i 1563), Agustí Sumes (1551), Mateu Blanc
(1554), Jeroni Ezquerra (trienni 1590-1592) i Francesc Pomet
(1602) a ACA, Monacals d�Hisenda, vol. 2516, p. 265, 276,
291, 320, 337, 473 i 514.

8. És evident que alguns productes, com la carn, es podien
adquirir a Badalona, de manera que no era necessari desplaçar-se
fins a Barcelona, amb el consegüent augment del cost i del temps
de transport (ACA, Monacals d�Hisenda, vol. 2516, p. 274).

9. Josep Maria CUYÀS I TOLOSA. «�Trauen lo Sant Christo
per los de Badalona�», dins Amistad, 54 (abril de 1974), p. 8.

10. Josep Maria CUYÀS I TOLOSA. «Algunos episodios
interesantes acaecidos a lo largo del siglo XVII», dins
Amistad, 47 (juliol de 1973), p. 8.

11. Joan LÓPEZ. «L�antic mas de sa Murtra. Una hipòtesi
evolutiva», dins Carrer dels Arbres, 10 (1999), p. 15-28.

12. S�ha conservat un contracte, datat l�any 1478, de
proveïment de 200 somades (aproximadament 25 tones) de
pedra de Montjuïc entre el moler barceloní Joan Montmany i
el monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Josep Maria

MADURELL I MARIMON. «Los contratos de obras en los
protocolos notariales y su aportación a la historia de la
arquitectura», dins Estudios Históricos y Documentos de los

Archivos de Protocolos, 1 (1948), p. 153-154). 

13. ACA. Monacals d�Hisenda, vol. 2516, p. 73, 88, 93, 97,
101, 113, 121, 154, 193, 197, 198, 414 i 457.

14. Josep Maria MADURELL I MARIMON. «Los contratos
de obras�», p. 155.

15. Jaume AYMAR I RAGOLTA. «El monestir de Sant
Jeroni de la Murtra», dins El gòtic català. Arquitectura (II),

Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 218-219.

16. Josep Maria MADURELL I MARIMON. «Los contratos
de obras�», p. 155.

17. Eulàlia DURAN (dir.). Repertori de manuscrits catalans

(1474-1620), vol. 3. Barcelona: Institut Joan Lluís Vives,
Institut d�Estudis Catalans, 2003, p. 331.

18. La crònica de Francesc Talet està estructurada en priorats,
que tenien una durada màxima de 3 anys. Per aquesta raó, la
gran majoria de referències només es poden datar en el
priorat en el qual estan incloses. S�han marcat amb asterisc
les fornades realitzades per la comunitat fora del monestir.
Només hi ha el cas de Tous. 

19. A les següents citacions de la crònica de Francesc Talet
només informem el nombre de plana. La font és ACA.
Monacals d�Hisenda, vol. 2516.
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20. Un resum històric de l�ús de la calç al llarg  del temps, a
Ramon Maria ARBÓS PALAU, Joan IBARZ CAPDEVILA,
Isidre PIÑOL CERRO. Els forns de calç a la comarca de les

Garrigues. Juneda, Tarrés: Editorial Fonoll, Ajuntament de
Tarrés, 2003, p. 23-26.

21. Daniel CID MORAGAS. «La restauració del desaparegut
Palau Reial Menor de Barcelona a través del llibre d�obra. El
cas de la Sala Major (1376-1378)», dins Acta historica et

archaeologica medievalia, 18 (1997), p. 416.

22. Sandrine VICTOR. La construcció i els seus oficis a la

Girona del segle XV. Girona: Ajuntament de Girona, 2004, p.
124-125. Altres exemples a Ramon Maria ARBÓS PALAU,
Joan IBARZ CAPDEVILA, Isidre PIÑOL CERRO. Els forns

de calç�, p. 25.

23. Jaume ROSELL, Miquel SUBIRATS. La producció

de calç, ahir. El procés pre-industrial de producció de

calç, a la comarca del Montsià, Barcelona: Col·legi
Oficial d�Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona, 1987, p. 1.

24. Ramon Maria ARBÓS PALAU, Joan IBARZ CAPDEVILA,
Isidre PIÑOL CERRO. Els forns de calç�, p. 31. En aquest
treball es descriuen detalladament totes les activitats que
comporta una fornada de calç en un forn de tipus efímer. 

25. Jaume ROSELL, Miquel SUBIRATS. La producció de

calç, ahir�, p. 13-14.

26. Idídem, p. 60.

27. Josep ESTRUCH I TRAITÉ. «Quan els monjos de Sant
Jeroni tallaven boscos», dins Carrer dels Arbres, 12 (2001),
p. 40-41. 

28. Com queda documentat en la crònica de Francesc Talet, p. 69.

29. Josep MONTES, Enric VÁZQUEZ-SUÑÉ (dir.).
Hidrogeologia de Badalona, Badalona: Ajuntament de
Badalona, 2005, p. 19.

30. Fernando CARCELLER (coord.). El medi natural de la

Serralada de Marina. Badalona: Ajuntament de Badalona,
2003, p. 60-63.

31. Josep ESTRUCH I TRAITÉ. «El nom de les rieres de
Badalona i la seva rodalia», dins Les mines d�aigua de la

Serralada de Marina, vol. 2, Badalona: Grup d�Espeleologia
de Badalona, 2004, p. 162.

32. L�esment més antic és del 1388 (Josep Maria CUYÀS I
TOLOSA. Història de Badalona, vol. 4, p. 143). No apareix
el topònim en el treball específic més complet sobre toponímia
badalonina (Josep ESTRUCH, Montserrat RECTORET.
«Alguns noms de lloc de Badalona», dins Carrer dels Arbres,

28 (setembre-octubre de 1982), p. 13-28). Cal dir, però, que
aquest treball es basa en documentació dels segles XVIII i
XIX, període molt posterior a l�estudiat en el present treball.

33. Josep Maria PARÉS, Fernando CARCELLER, Antoni
ANDREU, Roser BOSCH. Geologia dels voltants de Badalona.

Fitxes de camp per al professor. Badalona: Ajuntament de
Badalona, 1996. El turó de l�Enric és descrit en la fitxa núm. 5. 
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34. Volem agrair l�ajuda rebuda pel professor Andrés Checa,
el qual va tenir l�amabilitat de guiar-nos pel turó de l�Enric i
identificar-nos roques calcàries, així com de donar-nos una
autèntica lliçó de camp sobre geologia.

35. Afirmació que ha estat validada amb el professor
Fernando Carceller, a qui vam consultar arran del
present treball. Tant a ell com a Francesc Alfambra,
volem agrair-los l�amabilitat en atendre les nostres
qüestions sobre geologia.

36. Plano General de la ciudad de Badalona de J. Amigó y

Barriga i J. Maymó y Cabanellas (1918), a escala 1:2000.

37. Joaquim FONT I CUSSÓ. 62 articles. Badalona: Museu
de Badalona, 1980, p. 136.

38. Es fa ressò d�aquesta informació Jaume AYMAR I
RAGOLTA. El monestir de Sant Jeroni de la Murtra.

Badalona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Badalona, 1993, p. 40.

39. Josep Maria PARÉS, Fernando CARCELLER, Antoni
ANDREU, Roser BOSCH. Geologia�, fitxa núm. 5.



Al�Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
es conserva un pergamí2 que transcriu el testament que l�any
1045 va fer el levita o diaca Ramon. Un diaca o levita era
un clergue que havia rebut l�orde diaconal, el pas previ al
sacerdotal. Era secular, mantenia relacions amb el món laic
i estava obligat al celibat, però podia tenir patrimoni propi,
amb unes activitats religioses sempre inferiors a les dels
sacerdots o preveres, però que podia ocupar càrrecs
significatius dins l�estructura de l�església. El testament
esmentat, que té molta riquesa de dades, tant del propi
Ramon com del seu món i del seu temps, l�alta edat mitjana,
i de la Badalona del moment, ens ha donat motiu per
preparar aquest treball.
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El testament ha estat ja estudiat pels nostres historiadors. En
efecte, Josep Mas3 en dóna un petit regest o resum de la
traducció del document, Josep Rius4 en fa la transcripció del
text llatí i Josep Baucells i altres autors5 en fan la transcripció
i un regest més extens. En relació als historiadors badalonins,
Gaietà Soler6 i Josep M. Cuyás7 sembla que no en parlin,
mentre que Joan Rosás8 en dóna unes breus notícies. 

He de dir, primer de tot, que l�autor d�aquest treball és sols un
estudiós del passat de Badalona, que pretén posar a l�abast de
tothom a qui li pugui interessar la traducció del text llatí del
testament i unes notes o comentaris al seu entorn, que hem pensat
que podrien ser adients. Cal veure�l des d�aquest punt de vista.

RAMON LEVITA, A L'ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE
BADALONA, FA TESTAMENT QUAN
VOL PEREGRINAR A SANT JAUME
APÒSTOL MIL ANYS ENDARRERE1

MARIÀ FERNÁNDEZ I TARRATS



El fet de poder tenir coneixement del testament en les
obres abans indicades i després poder tenir el document a
les mans, ens va animar a escriure aquestes ratlles sobre
el levita Ramon i el seu temps, i sobre la parròquia de
Santa Maria de Badalona, de la qual creiem que va ser
clergue i veí.

Ramon fa testament perquè vol marxar cap a la casa del
beat Jaume Apòstol, avui Santiago de Compostel·la, en
peregrinació. És de pensar que en fer aquest viatge, a
principis del segle XI, s�hagués de considerar el perill
de perdre la vida. Tal com diu, el testament té dos
objectius: el primer, assegurar en el possible, que amb
l�ajut de Déu Pare i del seu fill Jesucrist, un cop mort
pogués arribar a gaudir del Paradís, i el segon, deixar
els seus béns, que podem dir que són notables, per a la
finalitat que ell disposa. No coneixem si Ramon va
arribar a Sant Jaume Apòstol ni si en va tornar. Esperem
que ho hagués pogut fer.

Prenent com a base el que diu el testament, hem preparat
uns comentaris sobre el propi Ramon i l�entorn en què va
viure. També hem escrit unes paraules sobre el que era el
lloc de Sant Jaume Apòstol, quan devia ser-hi Ramon.

Pensem que aquest testament podria ser un document
important per a Badalona, perquè és un dels primers que
ens han arribat -és de l�any 1045- que dóna algunes
notícies sobre la parròquia de Santa Maria de Badalona en
aquell temps. 

El testament del levita Ramon
Aquest testament, atorgat al segle XI, està escrit en llatí,
sobre un pergamí, i podem trobar-ne el text reproduït en
l�obra Diplomatari de l�Arxiu Capitular de la Catedral de

Barcelona9. És aquest text el que hem utilitzat per fer-ne la
traducció al català. Aquí no el reproduirem tot, sinó sols les
parts inicial i final, i ometrem tot el que són les deixes o
donacions que fa Ramon en el testament. Hem pensat que
transcriure aquí la totalitat del text llatí no té gaire interès. Al
punt següent del treball, dedicat a la traducció del text llatí del
testament, hi trobarem la traducció íntegra.

El text del testament comença dient:

In Christi nomine. Ego Remundus levita recognosco me

nimis fragilem et peccatorem et propter nefaria scelera

que comisi, timeo penas eterni iudicii, et tamen non difisus

de misericordia Christi, cupio pervenire ad gaudia

Paradisi. Volo namque pergere ad limina beati Iacobi

apostoli... 

I acaba dient:

Facto isto testamento XI kalendas novembris, anno XV

regni Aenrici regis.

Sig+m Remundus levita, qui hunc testamentum iussi

scribere et testes firmare rogavi.

Sig+m Tedbert. Sig+m Bernard Eiz. Sig+m Mir. Poncius

sacer. Bernardus sacer. Seniofredus.

Guilibertus, sacer et monachus, qui hunc testamentum

transtulit III nonas iulii, anno XXIIII regnante Filipo

rege sss.

És un testament escrit de forma que el testador, Ramon, és el
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subjecte. Els marmessors (elemosinariis), tres a la Seu
d�Urgell i tres al comtat de Barcelona, es cuidaran que es faci
la distribució dels béns de Ramon i que es compleixi la seva
voluntat, tal com ell ha establert. Sis testimonis, amb la seva
firma, donen fe de l�autenticitat de l�acte de testar. L�escrivà
també signa.

La traducció del text llatí del testament
La traducció del text llatí del testament del levita Ramon diu:

En nom de Crist. Jo, Ramon, levita, em reconec massa dèbil
i pecador i per les execrables faltes que he comès, tinc por
de les penes de l�etern Judici; però no obstant això, no
desesperant de la misericòrdia de Crist, desitjo arribar a
gaudir del Paradís. I per això he determinat peregrinar a la
casa del beat apòstol Jaume.

I per tant disposo que siguin els meus marmessors,10 d�allò
que tinc a l�Urgell, Aureli levita, Isarn d�Alàs i Mir Viveny
i del que tinc al comtat de Barcelona, els meus germans
Sunyer i Guillem i Mir Guillem, sagristà, i Gilabert Marcuç.
Per altra part us demano a vosaltres, els ja indicats
marmessors, per Déu Pare Omnipotent que, si la mort em
vingués abans que jo fes algun altre testament, tingueu plena
potestat de donar tot el meu patrimoni per la meva ànima o
pels meus deutes, tal com en aquest escrit veureu indicat.
En primer lloc mano que tots els meus deutes, tant els grans
com els petits, siguin pagats. I ordeno que per a la meva
senyora Santa Maria de la Seu d�Urgell i per la seva
Canònica quedi l�alou11 que tinc a la parròquia de Santa
Maria, del poble anomenat Badalona, això és la torre amb
les masies que estan als seus voltants, i tots els meus altres
alous que tinc o haig de tenir dins els termes i els límits de
la dita parròquia de Badalona, és a dir, des de la riba del
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mar fins al capdamunt de les muntanyes o la Vallençana i
de la riba del riu Besòs fins al torrent de Pomar; i això és,
cases, cabanes repartides en diferents llocs, horts, hortets,
terres de conreu i vinyes, prats, pastures, boscos i garrigues,
fonts i pous, terres cultivades o ermes, en pendents o en
plans, amb els seus arbres, tot això íntegre; així com el que
quedi inclòs dins dels ja dits quatre punts cardinals, com les
sortides i retorns.

I les dues bótes grans i els dos cups grans, com també altres
gerres, tant grans com petites, com la taula, com els bancs,
com aquesta cadira amb braços, com un llit de draps, això
és un cobrellit, un edredó, un llençol, un matalàs i cortines,
tot això de qualitat; i els coberts i plats i escales i canelobres
i llumeneres i tovalles i tovalloles amb els seus suports de
ferro, tot això es troba a la dita torre o a les seves masies.
Tot això, com abans s�ha indicat, es quedi per a la Canònica
de la ja dita Santa Maria d�Urgell, a fi que els canonges
tinguin sempre peix per la Quaresma i disposin d�oli per al
seu ús en el que millor disposin; i que per tota la Quaresma,
excepte els diumenges, el sacerdot que cantarà missa pels
difunts a l�altar de Santa Maria dirà en veu alta aquesta
oració per a la meva ànima "Déu a qui pertany ser
misericordiós".

I l�alou que tinc a Provençana,12 que vaig comprar a Guitard
d�Agtes, quedi per a la Santa Creu i Santa Eulàlia,13 si bé ho
tingui com a cosa pròpia el ja dit Mir Guillem, és a dir el
sagristà, a fi que en tot temps que cantarà la missa
intercedeixi al Senyor per a la meva ànima i que un cop
mort ell, quedi per a la Canònica de la Santa Creu o Seu de
Santa Eulàlia.

I l�alou que tinc a Premià o a Teià quedi íntegrament per a
Cixela, prevere de Ripoll, i que en tot temps quan cantarà la
missa intercedeixi al Senyor per la meva ànima i que un cop
mort ell, quedi per a la casa de Sant Pol, cenobi de la
Maresme14 amb tota la meva gerra que allí hi ha.

I que l�alou que tinc al lloc que en diuen Pinells,15 quedarà
per a la meva germana Ermessenda, a fi que mentre visqui
en tot temps faci fer aniversaris per la meva ànima i així
després de la seva mort, quedi per a la casa de Sant Cugat
màrtir, cenobi Octavià, amb la següent prescripció: que els
monjos quan cantaran la missa pels difunts diran en veu alta
l�oració per la meva ànima "Déu de qui és propi".

I l�alou que tinc dins els murs del castell d�Olèrdola,16 quedi
per a l�església de Sant Miquel, fundada dins els murs del
ja indicat castell, amb la condició que els mateixos clergues
que allí estan al servei del ja indicat Sant Miquel, repartiran
en comunitat els dies de Quaresma tot el que doni el ja
indicat alou, a fi que intercedeixin a Déu per mi.

I els meus bous i ovelles i porcs i paons i oques i altres aus
i el blat i el vi que tinc a la ja dita parròquia de Badalona
quedi per a la ja dita Canònica de Santa Maria de la Seu
d�Urgell, així com les calderes i paelles i les arques i
cadenes que estan allí mateix.
I el pa i el vi i els cubs i les bótes i el parell de bous amb els
seus guarniments i els porcs i oques i altres aus, així com el
sagrer17 i el pati que tinc a la ja dita Provençana, quedin per
al ja dit Mir Guillem de tal manera que guardi per al seu
treball les bótes i cubs, i que tota la resta la doni als
sacerdots per dir misses per la meva ànima i per a almoines.

44



I els bous i porcs i oques i altres aus i el pa i el vi18 i les
gerres, grans o petites, que tinc al ja indicat alou de Pinells
quedaran per a la casa de Sant Pere cenobi de les Puel·les.
I els porcs i aus i pa i vi i gerres, grans o petites, que tinc
a Premià quedin per al ja dit cenobi de Sant Pol a la
Maresme.

I el pa i vi, junt amb els porcs, que tinc al terme de
Mamagastre,19 en la Spuzella,20 quedaran per al cenobi de
Santa Cecília d�Elins.21

I el pa i el vi que tinc a Solsona quedaran per al cenobi de
Sant Llorenç de Morunys, a la Vall de Lord.

I el pa i vi que tinc a Conill, a la Segarra, quedaran per a
l�església de Sant Vicenç de Cardona. I el pa i vi i porcs i
bóta que tinc a Argelosa22  quedaran per al cenobi de Sant
Andreu a Pontons.23

I de les monedes d�or que em deu Guillem de Cardid i la
seva esposa, que són trenta-dos mancusos,24 han de donar-
se�n setze a Oliva Sendret, del Llobregat, perquè té en
penyora quatre mujades25 i mitja de vinya a Provençana. I
del dit or, cinc mancusos quedin per al cenobi de Sant
Sebastià dels Gorgs.26 I tot el que quedi d�aquest ja dit or el
condono per nom de Déu.
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I els quatre mancusos que em deuen Riguall Gelmir i la
seva mare Quintol quedin per al cenobi de Sant Llorenç
del Munt.27 I els mateixos tres mancusos que em deu
Godmar de Serra, quedin per al prevere Adamill de Sant
Miquel d�Olèrdola. I els tres mancusos que em deu Ramon
Isarn i la seva mare d�Olèrdola quedin per al cenobi de
Santa Cecília de Montserrat.

I el pa i vi que tinc a la Seu de Santa Maria quedin per a
l�escrivà Sinfred dos modis28 de blat i dos quintals29 de vi.
I allò que quedi de pa i de vi i les arques i la bóta i els
draps quedaran per als sacerdots canonges de la Seu de
Santa Maria.

I les meves cases que vaig fer edificar a la mateixa Seu de
Santa Maria quedaran per a Isarn Seniofred, així com
també el meu sobrepellís. I la vinya que vaig comprar a
Ermessenda, que està a l�altre costat del pujol d�Urgell,
quedarà per a la casa del Sant Sepulcre de la mateixa Seu.

I la meva mula la faran vendre i repartir a parts iguals entre
vosaltres tres marmessors, que esteu a l�Urgell. I les meves
pells de marta que estan a casa de Gilabert Marcuç que es
facin vendre i que el mateix diner es reparteixi entre
vosaltres tres marmessors és a dir, Sunyer, Guillem i
Gilabert Marcuç a parts iguals.

I els llibres que tinc a Badalona, això és, un Antifonari i un
Missal i un Proser i un Salteri i un Repertori de Flors dels
Salms, com un altre Missal que està empenyorat a la vila
de Tiana per vuit sestaris30 de calç, que es faci redimir, i
tots els llibres esmentats quedaran per a Sant Adrià, que

està fundada justament al costat del riu Besòs. I les tres
teles, una dalifaz31 i dues de drap tenyides, que estan a la
ja dita Badalona, quedaran per a la ja dita casa de Sant
Adrià. I una cota blanca i una de color beix que estan a la
dita Badalona, quedaran per als preveres de Santa Maria
de Badalona, per dir misses.

I la meva espasa i el meu escut, que estan allí, quedaran
per a Tedbert. I els escacs i tauler, fets d�os, que estan allí,
quedaran per al meu germà Bernat.

I el blat i vi que tinc a Arcavell,32 quedaran per al cenobi
de Sant Sadurni,33 quatre modis de blat i quatre quintals de
vi. I tot el que resti allí ho donin per la meva ànima en
misses i almoines. I el pa i el vi i els porcs que tinc al terme
de Lord,34  i a la mateixa Pedra de Vicenç,35 quedaran per a
la casa de Sant Cristòfor36 que està situada entre Salines37 i
Mamagastre.

I el meu cobrellit de color blanquinós, de pells de marta
per sota, i [en el pergamí falten 9 paraules] d�or quedarà
per al bisbe de Santa Maria de la Seu d�Urgell a fi que
m�absolgui. El meu sobrepellís de pell de brau amb les
mateixes cintes de ciclatono38 quedarà per al bisbe de la
Santa Creu de Barcelona perquè m�absolgui. I el meu
mateix sobrepellís de Barcelona, que està a la casa
d�Ermemir Ullet el doneu per a misses per la meva ànima.

Totes les coses meves mobles, que no veureu aquí escrites,
i també les que es veuen aquí escrites, en qualsevol lloc on
es trobin, a vosaltres els ja dits marmessors meus, demano
i prego per Déu pare omnipotent i per Jesucrist el seu fill
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que és en la Trinitat un i veritable Déu, que si la mort
m�arriba abans que faci algun altre testament, així sigui
també donat per la meva ànima. I feu això, així com jo ho
exigeixo i vosaltres aquí ho veieu inserit. Així Déu faci de
jutge entre jo i vosaltres. I si algú volgués modificar aquest
testament, no li sigui lícit, sinó que primerament incorrerà
en la ira de Déu i trobi porció amb el traïdor Judes. I que
en avant aquest testament quedi ferm i no serà modificat.

Fet aquest testament a XI de les calendes de novembre de
l�any XV del regnat del rei Enric.39

Signa Ramon levita, que aquest testament vaig ordenar
escriure i vaig demanar als testimonis que signessin.
Signa Tedbert. Signa Bernat Eiz. Signa Mir Ponç sacerdot,
Bernat sacerdot, Seniofred.
Gilbert, sacerdot i monjo que aquest testament va copiar
el III de les nones de juliol de l�any XXIIII del regnat del
rei Felip.40

Què podem dir del levita Ramon
En primer lloc, cal dir que tot el que coneixem del levita
Ramon és el que diu en el seu testament, i que no disposem
de cap altra informació. Aquest testament, a diferència
d�altres de la mateixa època, dóna una quantitat notable
d�informació sobre el testador i el seu entorn, fet que ens ha
permès la preparació d�aquest treball i poder-lo relacionar
amb la Badalona d�aquell temps.

Ramon és a la vegada un levita, o sigui un clergue, i un
cavaller, ja que té mula, espasa i escut; propietari rural i urbà,
per les nombroses possessions de què disposa, i propietari,

també, de conreus i ramats. Pensem que, en fer testament,
devia ser un home ja d�edat adulta, nascut a la darreria del
segle X o a principis del segle XI, o sigui amb una edat de 40
a 50 anys.

És un cristià de soca-rel, creient ferm, que vol portar una vida
a la terra d�acord amb les seves creences, i per si de cas,
demana diferents vegades la col·laboració dels ministres de
l�Església perquè, un cop mort, pugui gaudir de la benaurança
del cel i, per aquesta raó, també peregrina a la casa de
l�apòstol Sant Jaume. Peregrinar significa poder guanyar
unes indulgències, que ajudaven a obtenir de Déu el perdó per
les faltes comeses.

No sabem qui van ser els pares de Ramon, ni el lloc on va
néixer, però sembla nascut al comtat d�Urgell i possiblement
a la mateixa Seu d�Urgell. Segons diu: Santa Maria d�Urgell
és la meva Senyora, qualificació que no concedeix a cap altra
Santa Maria de les diverses que es troben en el testament.
També cal remarcar la preocupació i el tracte particular que
dóna als canonges de la Seu d�Urgell i les importants deixes
que els fa. Creiem que aquestes manifestacions volen dir que
era levita d�aquesta seu i que estava al seu servei. Ramon diu
que tenia una germana, Ermessenda, i dos germans al
comtat de Barcelona, Sunyer Guillem i Miró Guillem. Ens
preguntem si Ramon és Ramon Guillem.
Pels seus béns immobles, que són notables i estan
repartits pels comtats de Barcelona, Osona i Urgell, o
sigui des dels Pirineus fins a la Marina, seguint més o
menys el curs del riu Llobregat, podem dir que es tracta
d�un senyor hisendat. La propietat més important és la
que té a la parròquia de Santa Maria de Badalona.
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Diverses propietats les té prop de la frontera dels comtats
catalans amb les terres ocupades pels sarraïns; per
exemple en té una a Olèrdola, que aquell temps canviava
sovint de mans entre uns i altres.

Pels seus béns mobles, veiem que es tracta d�un persona
benestant, que viu bé. El mobiliari de la torre que té a
Badalona, així com la roba de la casa, tant de taula com
de llit, podríem dir que són luxosos. La seva roba personal
de vestir, per a l�època en què ens trobem, també és pròpia
d�una classe social molt alta. En resum, pensem que el
levita Ramon era un senyor de l�alta edat medieval, fill de
la Seu d�Urgell, que tenia com a residència el poble de
Badalona, i que possiblement és el primer clergue de nom
conegut de l�església de Badalona, perquè aquí és on té
les eines que en podríem dir de treball, com són els llibres
de pregàries i el missal. Quan va fer testament és de
suposar que devia tenir vida ben ocupada, entre la feina de
col·laborar en l�església de Badalona i tenir cura de les
seves propietats. Si mirem a qui fa les deixes, sembla que
devia tenir una predilecció pels cenobis benedictins dels
comtats catalans.

Era una persona culta, sabia escriure (va signar) i llegir,
tenia diversos llibres d�oracions. Sabia jugar als escacs,
ens deia que en tenia un joc. A Badalona també hi tenia les
eines per anar per aquest món: el cavall (la mula),
l�espasa i l�escut. Sembla que Ramon també portava a
terme activitats que en podríem dir financeres; donava
préstecs i també ell en va demanar un que, curiosament,
era per a un llibre missal.

Veiem que Ramon tenia un coneixement humà, geogràfic
i d�entitats significatives de l�època, com els cenobis
benedictins, molt notable, possiblement per sobre de la
majoria de la gent del seu temps, com a conseqüència,
pensem, del ventall de propietats que tenia repartit pel
país.

Cal pensar que Ramon tenia espasa i escut, segurament,
entre altres raons, perquè no feia gaires anys (985) de la
ràtzia de les tropes musulmanes del califa de Còrdova
Almansor sobre Barcelona i els seus voltants, que tantes
víctimes i tants estralls va causar, i que no seria l�única.
No obstant això, apaivagat de moment aquest perill
exterior, es mantenia, com sempre, l�interior i la situació
era, doncs, per estar al cas. Podem dir, així, que Ramon va
viure uns anys de conflictes a la frontera amb els
musulmans que tenia per veïns, sobretot al comtat de
Barcelona, o sigui que pensem que es justifica que tingués
ben a prop l�espasa i l�escut, sobretot en ocasió dels
diferents viatges que devia fer per recórrer el seu extens i
dilatat patrimoni. 

En resum, podem dir que Ramon és un personatge ben
interessant de l�època altmedieval. No obstant això,
pensem que estem parlant d�un levita en concret i que no
tots els levites del segle XI devien ser iguals.
Probablement n�hi devia haver de més afortunats, com és
el cas de Ramon, i de menys afortunats, com altres en
podríem trobar. 
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Altres comentaris al testament

Com ja hem dit en el preàmbul, el levita Ramon fa testament
perquè vol marxar en peregrinació cap a Sant Jaume de
Galícia i és de suposar que fer aquest viatge en el segle XI fes
témer per la pròpia  vida i, per tant, si es tenien béns, calia
testar. Malgrat tot, anar a Sant Jaume devia ser el somni dels
cristians que tenien possibilitats de fer-ho i així ho van fer
molts d�Hispània i dels països del sud d�Europa.

El testament es fa el 22 d�o de l�any 1045. El signen el testador
Ramon, l�escrivà, que podria ser Sinfred, a qui Ramon fa una
deixa, i els testimonis Tedbert, Bernat Eiz i Seniofred, i els
sacerdots Mir Ponç i Bernat. El patrimoni que llega Ramon
està constituït per béns immobles, béns mobles, crèdits i
deutes. El fet de tenir els seus béns immobles dispersos per
diferents comtats catalans, obliga Ramon a nomenar tres
marmessors a la Seu d�Urgell i tres marmessors a Barcelona.

En el testament es parla diferents vegades de Badalona, que
s�anomena com a vico41 Betulona, parrochia Betolona i

Sancta Maria de Betulona.

El testament també descriu el que podríem considerar com el
terme de Badalona, més ben dit de la parròquia de Santa
Maria de Badalona, dient que va des de la riba del mar fins al
capdamunt de la muntanya o la Vallençana,42 i de la llera del
riu Besòs fins al torrent de Pomar, o sigui que també comprèn
el que després van ser els termes de Sant Adrià de Besòs i de
Santa Coloma de Gramenet. Cal dir que de cap altre terme o
lloc que es trobi en el testament es dóna aquest detall de la
seva geografia. Cal assenyalar també, que el testament parla
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de la parròquia de Badalona, o sigui que aquesta, parròquia,
l�any 1045, ja estava constituïda; en canvi quan s�anomena
Sant Adrià, només en diu Sant Adrià o església de Sant
Adrià. L�església de Santa Coloma de Gramenet no és
esmentada. Sabem que l�any 99643 ja existia l�església de
Santa Maria de Badalona, i que va ser consagrada -encara
que fos un altre edifici- l�any 1112.44 L�església de Sant
Adrià és mencionada també l�any 1012,45 època en què,
com la de Santa Coloma, era sufragània de la de Badalona.
Aquesta església era propietat del bisbe de Barcelona que,
a la vegada, era propietari dels molins que hi havia a prop,
moguts per l�aigua del riu Besòs. L�església parroquial de
Santa Coloma de Gramenet és mencionada l�any 105646 i va
ser consagrada l�any 1187.47

Quan descriu el patrimoni que té al terme de Badalona, es diu
que al seu alou hi havia cases i cabanes, horts, terres de cultiu
i vinyes, prats i pastures, boscos i garrigues, pous i fonts.
Potser és una descripció genèrica que s�acostumava a emprar,
però podria molt ben ser que respongués al que era seu i que,
com veiem, és molt important.

Ramon no ens parla del lloc on es trobava l�església de Santa
Maria, ni de si hi havia un nucli de cases al seu entorn,
tampoc no ens parla dels veïnats que sabem que hi havia
establerts a la Badalona d�aquell temps: la Sagrera, Llefià,
Canyet i Pomar.

Veiem que, malgrat la rellevància que té Badalona en el
testament, la parròquia de Santa Maria resulta poc afavorida
en les deixes que fa Ramon, mentre que, per exemple, deixa
tots els seus llibres de pregàries, que suposem que devien ser

un bé molt preuat, a l�església de Sant Adrià, fet que deu voler
dir que hi tenia lligams importants.

Cal dir que, en el testament, l�església de Badalona queda en
un segon lloc, si bé important, perquè en el seu terme hi té una
gran quantitat de terres, cases i bestiar. A Badalona, hi tenia la
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torre abans esmentada, molt ben proveïda. Per aquesta raó
es devia relacionar amb l�església de Badalona, però també
ho va fer amb la de Sant Adrià i la catedral de Barcelona,
que igualment resulten afavorides amb les seves deixes. 

També és curiosa la important deixa que fa Ramon de
gairebé tot el seu patrimoni que tenia a Badalona a la
canònica de Santa Maria d�Urgell, per assegurar que els
canonges tinguessin peix per la Quaresma, ja que tenia una
important durada, i oli per quan fes falta, ja que devien
tenir dificultats per proveir-se�n i devien ésser aliments
cars. Cal pensar que, amb aquesta deixa, tindrien aquestes
necessitats cobertes per molts anys.

Per acabar de situar-nos, en el moment que vivia Ramon,
afegirem unes paraules sobre el que ens expliquen els
historiadors. Ramon Berenguer I dit el Vell, va ser comte de
Barcelona durant una trentena d�anys (1035-1076). Al llarg
d�aquest temps va tenir molts conflictes, en ocasions lluites
bèl·liques, amb la família, amb altres comtes de les terres
catalanes i amb reis sarraïns. Va reconquerir algunes terres
ocupades per aquests darrers. Durant aquests anys, al
comtat de Barcelona, van millorar les condicions de vida de
la gent, es va reforçar l�estructura del comtat i es van
establir codis de justícia. Guislabert va ser bisbe de la seu
de Barcelona durant una vintena d�anys (1035-1062).
Assolí acabar i consagrar la catedral romànica de
Barcelona (1058). El bisbe Guislabert també era vescomte
de Barcelona i nét del comte Borrell II de Barcelona.

Ramon, quan parla de moneda, sempre es refereix als
mancusos, moneda d�or d�origen andalusí emprada pels

musulmans, que circulava aquell temps per tot Catalunya.
A principis del segle XI, els mancusos també es bateren a
la seca comtal de Barcelona. Al llarg de la primera meitat
del segle XI, tal com podríem dir que passa també avui amb
la nostra moneda, el pes del mancús es reduí d�uns tres
grams d�or a uns dos. Era la moneda que Ramon feia servir
per a les seves operacions econòmiques. 

L�any 985, Barcelona havia sofert l�escomesa de les tropes
del califa de Còrdova Almansor; les tropes del Comte
Borrell II van ser derrotades i la ciutat va ser presa,
saquejada i incendiada; molts dels seus habitants van ser
morts o fets presoners i la població va restar ocupada
durant 6 mesos. La ciutat no es va recuperar fins al temps
del comte Ramon Berenguer I el Vell. 

Com hem dit abans, si ens cenyim al Penedès, Olèrdola es
trobava sobre aquesta frontera. Entre els anys 995 i 1108,
Olèrdola fou presa pels sarraïns en diferents ocasions, i
recuperada i refeta pels cristians. El comte Sunyer I, l�any
929, hi va fer edificar un castell i una església dedicada a
Sant Miquel, consagrada l�any 935. Ramon, en el seu
testament, ens parla d�aquest castell i de l�església, i és
aquí on diu que té un dels seus alous i altres terres.

A mitjan segle XI, la frontera dels comtats catalans amb les
terres conquerides pels musulmans, estava situada als
límits occidentals dels comtats de Barcelona, Osona, Urgell
i l�actual Pallars Jussà. En aquest límit del comtat de
Barcelona, hi havia els castells del sistema defensiu del
Penedès, que en constituïen la protecció. El castell
d�Olèrdola era un punt important d�aquest sistema.
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La peregrinació a Sant Jaume Apòstol

Si ens preguntem què devia trobar Ramon quan va arribar a
Sant Jaume Apòstol (Santiago de Compostel·la, que en diem
avui), a mitjan segle XI, potser cal veure de forma breu el que
ens expliquen els historiadors.

Cap als anys 820-830, un eremita de nom Pelagi, que vivia a
Solivio, un petit llogarret, dins el que després va ser Santiago,
va trobar, en un antic cementiri, un sepulcre que contenia
unes restes que podien ser les de l�apòstol. Cal recordar que
Santiago havia vingut a Hispània per predicar la fe de Crist.

El bisbe Teodomir va poder confirmar que eren les restes de
l�apòstol. El rei Alfons II d�Astúries, dit el Cast (792-842), va
anar al sepulcre, on va fer construir una església que devia ser
preromànica. Després, el rei Alfons III d�Astúries, dit el Gran

(866-910), va fer construir un nou temple per acollir les restes
trobades. Va ser consagrat l�any 899, era de proporcions
importants per l�època i tenia una gran riquesa de marbres i
pedres treballades. Al voltant d�aquesta església preromànica
es va anar edificant el burg de Santiago i podríem dir que va
ser aleshores que començaren les peregrinacions.

L�esglesiola preromànica de San Fiz de Solivio, lloc de
l�eremita Pelagi, és una de les més antigues que es conserven
al Santiago d�avui dia, i és per on el diaca Ramon segurament
devia passar perquè, a més, es troba prop de la porta de la
muralla dita del Camino.

L�any 997 el califa de Còrdova Almansor i les seves tropes
prenen i arrasen l�urbs de Santiago i cremen l�església, però
no troben les restes de l�apòstol, que havien estat ben
guardades. Cal recordar que uns anys abans, el 985, havia fet
el mateix a Barcelona, però en aquest cas no es va poder
salvar gairebé res.

L�any 1003, el rei Bermudo II i el bisbe Pelayo van tornar a
consagrar la basílica restaurada i és aquesta la que devia
trobar Ramon en arribar a Santiago. Aquesta església
preromànica va ser enderrocada  l�any 1112, quan es va
edificar la catedral romànica que ha arribat fins avui.
El bisbe Cresconi (1046-1066) va fer construir la darrera
muralla defensiva de Santiago, que va ser el reforç d�una altra
que ja existia. La nova muralla tenia set portes d�accés i el
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levita Ramon, com els altres peregrins que venien de l�est
d�Hispània per entrar a l�urbs, devia fer-ho per la porta que en
deien del Camino que, com hem dit abans, avui ja no existeix.
I aquestes van ser l�urbs i el temple preromànic que Ramon
devia trobar quan va arribar a Santiago

També cal dir que el llarg i difícil camí que va fer Ramon des
de Badalona fins a Santiago, en alguns llocs, encara el podem
trobar avui, tal com devia ser quan el va trepitjar el levita.

Les peregrinacions cap a Santiago de cristians, tant
d�Hispània com d�altres països europeus, es va anar
intensificant al llarg del segle XI i següents, fins avui dia, i els
camins que feien servir els peregrins van servir també per a
l�arribada d�altra gent i altres cultures de l�occident europeu,
que també volien donar testimoni personal de la seva fe.

Els béns del levita Ramon
Amb l�ànim de fer més entenedor el contingut del testament
i poder valorar millor el sentit que tenia, veurem de forma
resumida quins eren els seus béns. 

Cal dir que, en el testament, Ramon sols aclareix en dues
ocasions, la compra d�un alou a Provençana i la compra d�una
vinya al pujol d�Urgell. En els altres casos no esmenta si els
béns que té li han arribat com a herència, si els ha comprat o
de quina manera ha arribat a ser de la seva propietat.

Vegem a continuació un resum dels seus béns immobles
(aquells que no poden ser traslladats sense ser malmesos):

Alous Cases Pa i vi48

Badalona (parròquia de Sant Maria) Santa Maria de la Seu d�Urgell Solsona

Provençana (Santa Eulàlia de Provençana) Conill (La Segarra)

Premià o Teià (Maresme) Argelosa (Olèrdola?)

Pinells (Solsonès) Santa Maria d�Urgell

Olèrdola (al castell de Sant Miquel) Lord (Solsonès)
(Alt Penedès)

Mamagastre (La Noguera)

Al pujol de Santa Maria
d�Urgell

Arcavell (Alt Urgell)

Petra de Vicenç (Solsonès?)
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I, seguidament, vegem quins eren els seus béns mobles (que
poden ser traslladats sense malmetre�s):

Per guardar les collites Bestiar Béns personals a Badalona

Cups, bótes i gerres Aviram (oques i altres aus) Roba de vestir
a diferents llocs a diferents llocs

Bestiar de pota (bous, ovelles Roba de diaca
i porcs) a diferents llocs

Roba de casa (de llit i de taula)

Mobiliari de casa

Llibres d�església

Joc d�escacs i tauler

Mula, espasa i escut

Monedes d�or (mancusos)

I, ja per acabar, vegem que tenia un deute de 16 mancusos per
desempenyorar una vinya amb Oliva Sendret, i un altre de 8
sestaris de calç per desempenyorar un missal, a la vila de Tiana.

Les deixes que fa Ramon en el seu testament
Gairebé sempre, a les deixes, l�hereu és l�església, i
generalment són directes, però algunes les fa a través d�un
altre hereu, mentre aquest visqui, de manera que passin més
endavant a l�església. Tal com diu Ramon, aquestes deixes
les fa per obtenir la indulgència de Déu i el perdó per les
seves faltes, i en aquest sentit cal fer notar que les deixes
sempre van acompanyades de precs per la salvació de la
seva ànima.

El principal hereu és la canònica de Santa Maria de la Seu
d�Urgell, és a dir, la catedral i els seus canonges, i el que
trobem més vegades anomenat són els diferents cenobis o
cases benedictines que es troben arreu del país.

Vegem quines són les deixes fetes:

Beneficiari Deixa

Canònica de Santa Maria de la Seu d�Urgell Alous a Badalona i diversos béns que hi té. 
Diversos béns que té a la Seu

Santa Creu i Santa Eulàlia (catedral de Barcelona) Alou a Provençana (Santa Eulàlia de Provençana, 
al Barcelonès)

Sant Pol de la Maresma (cenobi o casa benedictina) Alou de Premià o Teià i diversos béns que hi té

Sant Cugat màrtir, cenobi d�Octavià Alou de Pinells (Pinell del Solsonès?)
(casa benedictina)

Església de Sant Miquel d�Olèrdola Alou al castell d�Olèrdola

Casa de Sant Pere, cenobi de les Puel·les Diversos béns que té a l�alou de Pinells
(casa benedictina)

Cenobi de Santa Cecília d�Elins (casa benedictina) Diversos béns que té a Mamagastre

Cenobi de Sant Llorenç (de Morunys) Diversos béns que té a Solsona
(casa benedictina),a la vall de Lord

Església de Sant Vicenç de Cardona Diversos béns que té a Conill (Segarra)

Cenobi de Sant Andreu a Pontons Diversos béns que té a Argelosa (?)
(casa benedictina?)

Cenobi de Sant Sebastià dels Gorgs Cinc mancusos
al Penedès (casa benedictina)

Cenobi de Sant Llorenç del Munt Quatre mancusos
(casa benedictina)

Prevere Adamill de Sant Miquel d�Olèrdola Tres mancusos

Cenobi de Santa Cecília de Montserrat Tres mancusos
(casa benedictina)

Casa del Sant Sepulcre de la seu de Santa Maria Una vinya

Sant Adrià Llibres i teles que té a Badalona

Preveres de Santa Maria de Badalona Robes que té a Badalona

Cenobi de Sant Sadurní (de Tavernoles) Diversos béns que té a Arcavell
(casa benedictina)

Casa de Sant Cristòfol (de Salinoves) Diversos béns que té diversos que tinc al 
(cenobi benedictí?) terme de Lord

Bisbe de Santa Maria de la Seu d�Urgell El seu cobrellit

Bisbe de la Santa Creu de Barcelona El seu sobrepellís

Podem dir que Ramon es recorda ben poc de l�església de
Santa Maria de Badalona i molt de l�església de Santa Maria
de la Seu d�Urgell i de la seva canònica. Això, i el fet que
Ramon tingui diferents propietats a l�Alt Urgell i llocs
propers, ens fa pensar que venia de la Seu d�Urgell, però que
residia a Badalona. 
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També ens sembla curiós que Ramon es recordi més de la
casa (església) de Sant Adrià, a qui deixa els seus llibres
d�església, que devien ser un bé molt preuat, que no pas de la
parròquia de Badalona.

Les deixes que fa a altres, com familiars o persones de la seva
relació personal, són comparativament ben reduïdes:

Beneficiari Deixa

La seva germana Ermessenda Alou a Pinells

Mir Guillem Pa i vi, bestiar de pota i aviram i estris de pagesia  
que té a Pinells

Oliva Sendret 16 mancusos per desempenyorar una vinya

Isarni Seniofred Cases que va fer construir a la Seu de Santa Maria 
(d�Urgell)

Tedbert La seva espasa i el seu escut

El seu germà Bernat Els escacs i el tauler d�os

Per poder valorar, de forma sols orientativa la
importància de les deixes fetes als seus hereus en
moneda, o sigui mancusos, podem dir49 que una peça de
terra o una vinya podia valer, de forma mitjana, de 3 a 5
mancusos, i una casa sola amb les seves pertinences, de
4 a 14 mancusos. Un alou que ja comprenia un conjunt
de casa o cases i terres tenia un valor més alt. Una deixa
de només tres mancusos tenia, doncs, un valor
significatiu.

Els precs per la salvació de la seva ànima
Vegem ara quines pregàries demana Ramon que es facin per
la salvació de la seva ànima, o es facin fer, als seus hereus:

Que el sacerdot que cantarà la missa pels difunts a
l�altar de Santa Maria d�Urgell, durant tota la Quaresma,
excepte els diumenges, dirà en veu alta aquesta oració per la
seva ànima  "Déu a qui pertany ser misericordiós".

Que Mir Guillem, sagristà, en tot temps que canti la
missa intercedeixi al Senyor per la meva ànima.

Que el prevere Cixela, a Ripoll, en tot temps que es
canti la missa, demani al Senyor per la seva ànima.

Que la seva germana Ermessenda, mentre visqui, en
tot temps faci fer aniversaris per la seva ànima.

Que, al cenobi de Sant Cugat, els monjos que canten
la missa pels difunts, diguin en veu alta una oració per la seva
ànima "Déu de qui és propi".

Que a l�església de Sant Miquel, a Olèrdola, els dies
de la Quaresma intercedeixin a Déu per ell.

La resta de blat i vi que té a Arcavell el dóna per la
seva ànima.

Que el bisbe de Santa Maria d�Urgell li doni
l�absolució.

Que el bisbe de la Santa Creu de Barcelona li doni
l�absolució.

Dóna el seu sobrepellís, que té a Barcelona, a casa
d�Ermemir Ullet, per a misses per la seva ànima. 
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Notes

1. Vull expressar el meu agraïment, en primer lloc, al Dr.
Josep Baucells i Reig, arxiver de l�Arxiu Capitular de la
Catedral de Barcelona, per la seva ajuda i els comentaris fets
per a la preparació d�aquest treball. Cal agrair també al Dr.
Josep Baucells i al Sr. Eduard Tarrats i Fontanelles, advocat,
la seva ajuda en la traducció del text del testament del levita
Ramon, escrit en llatí altmedieval, en còpia de l�any 1084.
Així mateix, voldria agrair a la Sra. Maria Carme Mateu i
Ribó, filòloga, la correcció del text català.

2. Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona (ACB),
perg. 4-17-53, còpia del 5 de Juliol de 1084. Pergamí de
149 x 607 mm.

3. MAS, Josep. Notes històriques del bisbat de Barcelona,

volum IX, primera part, núm. 579, Barcelona, 1921.

4. RIUS, Josep. Cartulario de "Sant Cugat" del Vallés, vol. II,
núm. 582. 

5. BAUCELLS, Josep; FÀBREGA, Àngel; Riu, Manuel;
HERNANDO, Josep; BATLLE, Carme. Diplomatari de

l�Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Segle XI.

Volum III, document núm. 687, p. 1166-1171.

6. SOLER, Gaietà. Badalona Monografia Històrica i

Arqueològica.

7. CUYÁS, Josep M. Història de Badalona, volum IV.

8. ROSÁS, Joan. "L�edat mitjana" Dins VILLARROYA, Joan
(dir). Història de Badalona.

9. BAUCELLS, Josep i altres. Op. cit.

10. Els marmessors són les persones encarregades de fer
complir la voluntat del testador. El testament els anomena
almoiners.

11. L�alou és una propietat, constituïda per terrenys que
poden o no poden tenir cases o altres edificacions, lliure i
exempta de qualsevol càrrega o dret senyorial, de la reialesa,
de la noblesa o de l�Església.

12. Santa Eulàlia de Provençana a l�Hospitalet de Llobregat.

56



13. Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona.

14. Cenobi benedictí de Sant Pol de Mar.

15. Pinellos: ens preguntem si es podria tractar de Pinell del
Solsonès.

16. Olèrdola, a l�Alt Penedès.

17. Sagrera és el graner, la casa o cases construïdes a l�entorn
d�una església, en un espai que es considera sagrat.

18. L�expressió pa i vi, o blat i vi, entenem que pot referir-se
a un dret senyorial sobre els cultius de blat i vi, o altre cereal
i vinya, o sobre el pa i el vi.

19. Mamagastre: es podria tractar de Sant Miquel de
Montmagastre, prop d�Artesa de Segre, a la Noguera, o de
Malagastre, prop de Montsonís, també a la Noguera.

20. Desconeixem on es pot trobar la Spuzella.

21. Monestir benedictí d�Elins, al municipi de Montferrer del
Segre (Alt Urgell).

22. Argelosa podria ser un lloc de l�Alt Penedès.

23. Pontons, a l�Alt Penedès. Del cenobi de Sant Andreu, no
n�hem trobat cap referència.

24. El mancús era una moneda d�or musulmana, que circulà
profusament pels comtats catalans, especialment al segle XI.
A Barcelona, en va ser encunyada una imitació pels comtes
catalans, també al segle XI.

25. Mujada és una mesura superficial agrària que equival a
43 àrees.

26. Monestir benedictí de Sant Sebastià dels Gorgs, a
Avinyonet del Penedès (Alt Penedès). 

27. Abadia benedictina de Sant Llorenç del Munt, al Vallès
Occidental.

28. El modi era una mesura de capacitat d�uns nou litres,
utilitzada sobretot pera mesurar blat.

29. El quintal era una mesura de capacitat d�uns 20 litres
(avui de 10 litres).
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30. Podria tractar-se d�una mesura de capacitat o d�una
moneda.

31. És una tela o drap, però no coneixem aquesta paraula.

32. Arcavell: poble del municipi d�Anserall, a l�Alt Urgell.

33. Abadia benedictina de Sant Serní o Sadurní de
Tavèrnoles, a Anserall, a l�Alt Urgell.

34. Avui la Vall de Lord és una subcomarca del Solsonès.

35. Petra de Vicenti: desconeixem on és aquest lloc.

36. Podria tractar-se de Sant Cristòfor de Salinoves, a la
baronia de Rialb, la Noguera.

37. Salines: avui Sant Cristòfor de la Donzell, Baronia de
Rialb, La Noguera.

38. Ciclatono: desconeixem el significat d�aquesta paraula. 

39. 22 d�octubre de l�any 1045.

40. 5 de juliol de l�any 1084.

41. Vicus pot voler dir barri, vila, llogarret, poble, propietat
rural, pagesia o finca.

42. Valle Vincana és la serralada de Badalona que separa la
costa i el Vallès.

43. CUYÀS TOLOSA, Josep M. Història de Badalona. Vol.
IV, p. 40.

44. ORDEIG I MATA, Josep. Les dotalies de les esglésies de

Catalunya. Acta consagració de l�església de Santa Maria de
Badalona. Document núm. 316.

45. Diplomatari Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona.
Segle XI. Document núm. 176, de 20 febrer de 1012. D�altra
banda, es coneix que, el 29 d�octubre de 1013, Adeodat, bisbe
de Barcelona confirmaria l�església de Sant Adrià, màrtir.
Vegeu: CUYÀS TOLOSA, Josep M. Op. cit., p. 66.

46. Diplomatari Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona.
Segle XI. Document núm. 014, de 2 de desembre de 1056.
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47. ORDEIG I MATA, Josep. Op. cit, vol. III, 2a part. Acta
de consagració de l�església de Santa Coloma de Gramenet.

48. Com ja hem dit abans, entenem que l�expressió pa i vi,
o blat i vi es pot referir a un dret senyorial sobre els cultius
de blat i vinya o sobre els productes que se n�obtenen: el pa
i el vi. Veiem que aquesta deixa sempre està situada a la
zona de muntanya: l�alt Urgell, el Solsonès, la Noguera i la
Segarra, i mai a la marina, on Ramon té els alous. Pensem
que la deix pot ser un bé immoble perquè està lligada a un
terreny cultivat.

49. PLANES, Carme. A l�entorn d�un grup eclesiàstic: els

levites a Barcelona als anys 985-1100.
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150 ANYS DELS GEGANTS
ANASTASI I MARIA

EZEQUIEL BARRIOS PAGÈS

L�origen dels gegants de Badalona es remunta
a mitjan segle XIX, moment en el qual la Germandat de Socors
Mutus de Sant Anastasi, constituïda l�any 1850 (i que formava
part de la Confraria de Sant Anastasi, fundada l�any 1671), va
encarregar a un artista barceloní la construcció d�una parella de
gegants per tal de solemnitzar les festes patronals dedicades a
sant Anastasi. De fet, la primera referència documentada sobre
l�existència d�aquests gegants a la ciutat de Badalona, la
trobem en una nota datada l�any 1858 en la qual es detallen
minuciosament les despeses ocasionades en la construcció de
la gegantina parella. Així, doncs, podem suposar que els
gegants de la Germandat es van estrenar per la festivitat de
Sant Anastasi, l�11 de maig d�aquell 1858.

La Germandat de Sant Anastasi en va pagar 5.089 rals, és a
dir, 1.272 pessetes de l�època, fruit de diverses subscripcions
i rifes que es van fer entre els membres de l�entitat. Les
tasques de confecció dels vestits, tot i que en bona part van
resultar gratuïtes per la col·laboració desinteressada de molta
gent, van costar 664 rals més que, sumats als anteriors, feien
un total de 5.753 rals. El president i el tresorer, Francesc
d�Assís Puig Estrada i Joan Guardiola respectivament, foren
els comissaris encarregats de la seva construcció.
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Relació de les despeses ocasionades en la construcció de la parella de gegants
l�any 1858. Arxiu Històric Ciutat de Badalona. Fons Ajuntament de Badalona.



Malauradament, les referències als nostres gegants durant el
segle XIX són molt escasses. Bàsicament en tenim notícies
gràcies al llibre d�actes de la Germandat de Sant Anastasi,
que es conserva a l�Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona,
i als programes de la Festa Major que es poden consultar en
el mateix arxiu.

El primer any es van cercar els portadors a Badalona, però a
causa de la poca destresa i la caiguda del gegant, els anys
següents es van anar a trobar a la Ciutat Comtal.

Sabem del cert que, a partir de 1880, la Germandat va
començar a llogar els gegants a l�Ajuntament de Badalona
perquè poguessin participar en celebracions com la processó
del Corpus Christi i la Festa Major, però la iniciativa fou
efímera ja que, en pocs anys, les sortides dels gegants van ser
cada vegada més escasses, en part, per causa del mal estat de
conservació de les figures.

L�any 1882, amb motiu de la visita a la ciutat d�Antoni
Ferratges i Mesa, primer marquès de Mont-roig i senador per
Barcelona, el consistori va manar la sortida dels gegants i els
capgrossos, així com l�actuació de diversos cors amb llurs
estendards, per rebre l�honorable comitiva.

A l�abril de 1884, la junta directiva de la germandat va
proposar la venda dels gegants, ja que la restauració que
requerien les figures i la confecció d�un nou vestuari
ocasionarien una gran despesa a l�entitat. L�Ajuntament de la
ciutat es va oferir a sufragar l�arranjament dels gegants, a
canvi que aquests quedessin a disposició de la corporació i de
l�entitat a parts iguals. No obstant això, els membres de la

junta, per unanimitat, van resoldre demanar per a ells la
quantitat de 90 duros. 

Com que no van obtenir cap resposta per part del consistori a
la seva proposició, van decidir posar un anunci de la venda
dels gegants en un diari de la comarca per tal d�aconseguir
vendre�ls definitivament, però aquesta via tampoc no va
resultar satisfactòria.

Més endavant, al juliol de 1894, la Comissió de Festes de
l�Ajuntament de Badalona va tornar a mostrar-se
interessada en l�adquisició dels gegants, però trobava
exagerada la xifra de 500 pessetes que en demanava la
germandat, atès el considerable deteriorament en què es
trobaven les figures. Tanmateix, la comissió només n�oferia
250 pessetes. Finalment, els membres de la germandat van
acordar unànimement malvendre�ls per la xifra que n�oferia
el consistori, alhora que obtenien com a única satisfacció la
de poder-los tornar a veure lluir en les festes importants de
la ciutat.

Així, doncs, després d�una acurada i merescuda restauració, i
ja de propietat municipal, els gegants van tornar a sortir en
plena Festa Major, el dia 15 d�agost de 1894, juntament amb
els capgrossos i l�àliga d�en Santigosa. Segons podem llegir
en un inventari de l�època, el gegant anava abillat amb un
vestit blau de llana, uns enagos de cotó i una capa de vellut
de color carmesí amb guarniments de pelfa al coll i a les
vores. Complementaven el conjunt, una gorra de vellut amb
una ploma blanca, un toisó de quincalleria i un punyal de
fusta amb l�empunyadura platejada. Altrament, la geganta
lluïa un vestit de seda tintat de carmesí, compost per un cosset
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i unes faldilles, i uns enagos de cotó acabats amb puntes, i
anava tocada amb un parell d�arracades i un collar de perles.

Extraordinàriament, l�any 1894, els gegants van encapçalar la
comitiva que acompanyava les màximes autoritats en la
inauguració del monument en honor a Vicenç de Roca i Pi, a
la Rambla, i també van estar presents en la inauguració del
d�Evarist Arnús, a la plaça de la Vila, el 1895.

Amb molt poques variacions, exceptuant els anys que van
haver de fer sortides singulars, els gegants i els capgrossos de
Badalona van mantenir al llarg de tota la dècada el mateix
format en la seva participació els dies del Corpus �el dijous
encapçalaven la processó que organitzava la parròquia de
Santa Maria i el diumenge, la de Sant Josep� i durant la
Festa Major.

L�any 1902 mereix un apunt especial en el marc de l�activitat
social que han mantingut els nostres gegants, ja que van
participar en el Concurs de gegants, nans i monstres típics
que es va celebrar a Barcelona amb motiu de les festes de la
Mercè. Fou un dels actes més populars i majestuosos
d�aquelles festes, en el qual es van reunir vint-i-set parelles de
gegants, entre d�altres figures i bestiari popular, vingudes
d�arreu de Catalunya. La ciutat de Badalona va presentar-se
al concurs amb la parella de gegants Anastasi i Maria,
acompanyada per un parell de capgrossos, un anunci d�un
establiment comercial de la vila i una parella de «cara-
caritas», que desconeixem què era.

Malauradament, aquests no van ser guardonats amb cap
premi. La gran guanyadora del concurs va ser la comparsa del

castell de Santa Florentina de Canet de Mar, que es va endur
la medalla d�or i 1.000 pessetes pel seu bon gust artístic.
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Imatge dels gegants de Badalona l�any 1902, extreta del llibre Gegants, nans

i altres entremesos, de Joan Amades. Arxiu Joan Amades CPCPTC. 



Amb els anys 1904 i 1905 arriben temps de vaques magres i
els gegants, més atrotinats que mai, van ressentir-se de
l�acusada crisi econòmica que patia el consistori badaloní i
van quedar arraconats.

Davant les nombroses queixes rebudes, sembla que el 1906
l�Ajuntament va haver de realitzar una subscripció popular
entre els veïns per tal de sufragar part dels actes que s�havien
de celebrar durant la Festa Major. D�aquesta manera, després
de tot, es van aconseguir recollir els diners suficients per
restaurar completament la comparsa dels gegants i els
capgrossos i fer-los vestits nous. Molt probablement, van ser
adobats pel fuster Joaquim Compte, que des de principis de
segle s�ocupava del seu manteniment. Així doncs, arribat el
dia de la Mare de Déu d�agost, la parella de gegants restaurats
va aparèixer de nou enmig d�una gran expectació. Un dels
canvis més notables i comentats va ser la nova indumentària
de la geganta, abillada a l�estil de l�època.

Després d�anys de decadència, el 1908 el consistori va voler
celebrar la festivitat de Sant Anastasi amb major solemnitat i,
per aquest motiu, es va disposar com a fet extraordinari la
participació dels gegants en mans del gremi dels corders, a la
processó que sortia de l�església de Santa Maria, a la tarda del
dia 11 de maig, acompanyant la imatge del sant patró.

Els estralls de la Setmana Tràgica del 1909 van fer traslladar
tots els actes de la Festa Major a la festivitat de la Mare de
Déu de la Mercè, però, tal com recull la premsa local,
«l�Hereu i la Pubilla van quedar arraconats». Cap a finals
d�any, es van tornar a restaurar íntegrament, juntament amb
els capgrossos, per part d�Eusebi Vidal.

L�any següent suposem que els gegants devien acompanyar la
comitiva d�autoritats que va anar a rebre a l�estació del tren
l�il·lustre dramaturg Àngel Guimerà, al qual posteriorment
van escortar fins a la casa consistorial.

En el ple celebrat el dia 27 de juny de 1913, a petició de la
Comissió de Foment, es va acordar procedir novament a la
reparació de les figures i a l�adquisició d�uns nous vestits més
escaients. De fet, la indumentària sempre va seguir la mateixa
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Els gegants i els nans recorrent l�antic carrer del Rabal, encara sense empedrar,
a mitjan anys 1910. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa. 
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La comitiva festiva al carrer de Mar, a la primera meitat dels anys 1920. Entre els capgrossos, podem observar en Patufet. Museu de Badalona. Arxiu Josep M.
Cuyàs i Tolosa. 

línia, tot i que la geganta, fins arribada la seva jubilació, anava
canviant de vestuari i de pentinat, segons la moda de l�època. En
aquella ocasió es van pagar 125 pessetes a la modista Rosa
Bernardó per vestir els gegants, que van reaparèixer el dia de
l�Assumpció de Maria, desfilant pels carrers de la ciutat.

Excepcionalment, el 1917, la gran festa d�agost es va haver
d�ajornar fins als dies 7, 8 i 9 de setembre a causa d�una gran
vaga general, de molt ressò a Badalona, però sense incidents
greus. L�any següent sembla que la geganta va estrenar un
vestit nou de color groc.



Un cop finalitzada la Festa Major de 1918, l�Ajuntament va
abonar 183 pessetes a Jaume Compte per arreglar i portar els
gegants i els nans durant aquells dies. De fet, els responsables
de les constants reparacions i repintats a què eren sotmeses
les figures festives de la ciutat, foren els fusters Joaquim i
Jaume Compte, cosins germans, que s�ocuparen d�aquestes
tasques durant uns vint-i-cinc anys.

Amb el canvi de dècada, els gegants i els capgrossos auguren
uns anys de plenitud i benaurança, ja que recuperen el
protagonisme en les processons del Corpus Christi i
s�incrementa la família de capgrossos, amb la incorporació
del conegut Patufet, l�any 1920. Segons consta en el
programa d�actes de la Festa Major, el dia 15 d�agost de
1922, també es van estrenar 14 nans nous, ricament abillats.

A mitjan anys vint, amb la mort del restaurador oficial de la
imatgeria popular de Badalona fins al moment, Jaume
Compte, van substituir-lo en aquesta tasca Miquel Compte i
Francesc Ybern. El responsable de dur els gegants i els
capgrossos en aquella època fou Josep Budoy Puigvert, a qui,
més endavant, va acompanyar Josep Vila.

Com que l�estat de conservació de les figures devia ser força
deplorable, el 1925 es va haver de practicar una restauració a
fons d�ambdues figures, la qual va suposar un cost addicional
de 1.718,25 pessetes al consistori badaloní. Un tal E. Vidal va
ser l�encarregat de modelar les testes dels gegants i de fer el
posterior pintat, per la qual cosa va percebre 600 pessetes, i
el sastre F. Boix Cortina va cobrar-ne 1.118,25 per les teles
emprades en la confecció d�uns nous vestits. Així, doncs,
amb motiu de la Festa Major d�aquell 1925 els gegants, nets
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L�Anastasi i la Maria al carrer d�Enric Borràs, davant de l�església de Sant
Josep, l�any 1928. Destaca el nou pentinat i el vestit de la geganta. Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.



i ben vestits, van estrenar una nova fisonomia i indumentària,
que van entusiasmar els badalonins. Cal remarcar que, a
partir d�aleshores, els gegants van anar abillats com a reis
medievals i anaven coronats. Aquesta vestimenta va
romandre en actiu fins ben entrada la postguerra.

El 1928 el pintor Francesc Ybern va repintar petits
desperfectes en els caps i les mans dels gegants, per la
quantitat de 9 pessetes, i Joaquim Llach va haver d�arranjar i
pentinar les perruques, per 75 pessetes. L�any 1929 van
participar, fins i tot, en la festa de Sant Anastasi i la festivitat
de la Mare de Déu del Carme.

Com a fet destacable, cal remarcar que, amb la proclamació
de la Segona República el 1931, els gegants van perdre les
corones i la seva caracterització monàrquica. En algunes
instantànies de l�època podem observar que el gegant duia
una mena de barret senzill de roba.

El 1934 les figures es van haver de recompondre una altra
vegada per les mans de Miquel Compte, la qual cosa va
suposar una despesa extra de 281,75 pessetes.

En el ple celebrat el dia 20 de juliol de 1935 es va acordar
cedir els gegants i els nans a l�Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs amb motiu de la seva Festa Major. Aquell mateix any,
el gegant Anastasi va perdre el seu característic bigoti que
l�havia definint des d�antic, i així ho recollien les impressions
de la Festa Major de la Revista Amunt del primer de
setembre: «El gegant anava molt ben afaitat. Però, per la
manera de portar la boca semblava un senyor d�aquells que es
deixen la dentadura postissa a la tauleta de nit».

A mesura que passava el temps, la celebració de Sant
Anastasi va anar perdent popularitat. Ja abans de la Segona
República (1931-1939) es va evidenciar la davallada de la
festa. Tanmateix, les processons del Corpus van passar a
celebrar-se dins dels temples parroquials.

L�inici del conflicte bèl·lic al juliol del 1936 va obligar a
suspendre tots els actes previstos per la Festa Major.
Sortosament, els estralls de la guerra no van afectar les
figures festives, que van romandre desades en unes
dependències municipals.

La primera sortida, després de tres anys d�hostilitats, va tenir lloc
a la tarda del 7 de juny de 1939, i va ser la sensació de menuts i
grans, ja que no havien sortit des de l�any 1935. A l�endemà,
dijous de Corpus, els gegants i els nans van tornar a recórrer els
carrers de la ciutat, tot obrint la solemne processó que sortia de
l�església de Santa Maria. Curiosament, segons ens descriu
Josep M. Cuyàs en el seu diari de guerra: «La geganta ha caigut
quatre vegades en el transcurs de la processó».

A la dècada dels quaranta, els gegants i la comparsa de
capgrossos van guanyar protagonisme, ja que participaven en
nombrosos festeigs i celebracions de la ciutat i, fins i tot,
foren reclamats per les poblacions veïnes pel seu propi gaudi.
A banda de les seves actuacions habituals del Corpus i la
Festa Major, se�ls podia veure en la processó dedicada a la
Verge del Carme, el 16 de juliol, i en els actes de l�aniversari
de l�anomenat Glorioso Alzamiento Nacional, del 18 de
juliol. Malauradament, no tot eren flors i violes, ja que amb
els anys quaranta també va arribar la jubilació dels gegants,
que foren substituïts per una nova parella.
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El 27 de maig de 1940 es van pagar 850 pessetes a Salvador
Valls, que tenia una fàbrica de caps de nines a Barcelona, per
arranjar-los de nou, sobretot les parts més fràgils, com eren
les mans i les testes. Tanmateix, el mestre Miquel Compte va
haver de recompondre les carcasses de fusta dels gegants,
tasca per la qual va ser retribuït amb 40 pessetes.

En el llibre de registre d�entrada de documents de
l�Ajuntament, trobem que el dia 11 d�octubre de 1940, el
consistori badaloní va prestar els gegants i els capgrossos a
l�Ajuntament de Caldes de Montbui perquè lluïssin durant els
dies de la seva Festa Major. L�any següent es van cedir a
l�Ajuntament de Montgat. Segons un document de l�època,
sembla que en aquesta cessió els gegants van patir alguns
desperfectes, que foren sufragats pels llogaters.

El 25 de maig de 1943 es van pagar 650 pessetes al mestre Ot
Bultó per la reparació de tota la comparsa. Aquella vegada es
van haver de reconstruir els colls dels sis capgrossos i de
restaurar els caps i els braços dels dos gegants.

En aquella època, els gegants i la comitiva de nans es desaven
al dipòsit de la brigada municipal, avui enderrocat, situat al
capdamunt del carrer de la Quintana Alta. Els seus portadors
eren normalment vuit homes cepats i correctament uniformats,
més l�estol de nens que duien els capgrossos, i percebien 150
pessetes per la seva actuació durant una jornada. Els
acompanyaven també el barretinaire, que obria el pas tot
demanant propines entre el públic, i els músics �un flabiolaire
i un tabaler�, que els feien dansar amb les seves melodies.

De patacades i de cops sempre en patiren, els gegants, però la
caiguda del gegant al matí del Corpus del 1944 fou una de les
més sonades. La Revista de Badalona del dia 17 de juny ens
descriu molt detalladament el malaurat accident. Els gegants
havien sortit el diumenge al matí, com era habitual, tot
acompanyant el consistori i les autoritats a l�ofici solemne.
Mentre els geganters feien tranquil·lament el got, va passar
un camió de gran tonatge per la carretera prop d�on romania
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La testa de l�Anastasi al taller d�Ot Bultó, l�any 1942. Arxiu de la Colla de
Geganters de Badalona. Fotografia cedida per Emili Bultó.



plantada l�altiva parella. La ràfega d�aire que va provocar el
camió en passar va fer caure el gegant enmig de la calçada,
sense tocar-lo. Va quedar completament malmès, amb el cap
tot esberlat. Els seus portadors se�l van haver d�endur
ràpidament al dipòsit de la brigada municipal per tal que fos
reparat amb urgència. Davant d�aquest imprevist, les
autoritats finalment van optar perquè la geganta encapçalés
tota sola la processó eucarística de la tarda.

Finalment, el 17 de juliol, es va dur el bust del gegant al taller
d�Ot Bultó, que va haver de reconstruir el cap amb guix i
després va pintar-lo de nou. La restauració va costar 650
pessetes de les arques de l�Ajuntament.

Segons consta en els arxius municipals, el 16 d�agost de l�any
1945, l�Ajuntament de Badalona va decidir encarregar la
construcció d�una nova parella de gegants per lluir a les
properes festes de la ciutat, ja que l�Anastasi i la Maria
estaven molt deteriorats i havien sofert massa restauracions,
així com per l�elevat pes de les figures que requeria que els
portadors tinguessin unes aptituds físiques excepcionals.

Per aquest motiu, l�any 1946 representa la fi d�una etapa
important per als nostres gegants �la seva jubilació�, ja que
per la Festa Major foren substituïts definitivament per una
nova parella, adquirida al taller barceloní El Ingenio, que
juntament amb una dotzena de capgrossos i el seu abillament,
van ascendir a la quantitat de 7.805 pessetes.

No obstant això, els gegants encara van sortir per les processons
del Corpus i del Carme del 1946, essent aquesta darrera la seva
última actuació. Aleshores, els vells gegants van quedar

definitivament arraconats al dipòsit de la brigada municipal, on
van degradar-se amb el pas del temps. Quan van fer nosa, van
ser traslladats a les golfes del local, emmagatzemats enmig
d�andròmines. I allí, l�Anastasi i la Maria van estar-s�hi prop de
quaranta anys, oblidats i fent-se malbé.

Casualment, l�any 1982, es van retrobar els busts destrossats
i sense cabellera dels vells gegants de Badalona, a les golfes
del dipòsit de la brigada municipal, juntament amb alguns
capgrossos, també fets malbé. Al cap d�uns dies de la
descoberta, van ser traslladats, sense gaires escrúpols, a les
golfes de la masia de Can Miravitges, on encara van
romandre tres anys més.

El 1985 el consistori va decidir encarregar-ne la restauració a
Josep i Jordi Grau, de Terrassa. Els artistes constructors van
aprofitar els caps dels gegants per aplicar-los un recobriment
de fines capes de cartró per tal d�aconseguir una reproducció
al més fidedigne possible. No obstant això, els cossos es van
haver de reconstruir de nou ja que les velles carcasses estaven
corcades a conseqüència de la mala qualitat del material
emprat en la construcció original.

Així doncs, per les Festes de Maig de 1985, es van reestrenar
els gegants Anastasi i Maria, portats per membres de les
colles geganteres de Terrassa i del Pi, per manca d�una colla
pròpia que se�n fes càrrec. El dia 12 de maig de 1985, al
migdia, es va celebrar la Primera Trobada de Gegants a la
Rambla, per donar la benvinguda als antics i recuperats
gegants de Badalona, que havien desaparegut l�any 1946. Hi
van assistir els gegants de Terrassa, els del Pi, els de
Cerdanyola, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès,
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l�Arboç, Gualba, Reus, Cardona, Sant Andreu de Palomar, el
Camp de l�Arpa, del carrer Princesa, Vic, Canet de Mar,
Tona, Olesa de Montserrat, Sitges, i els badalonins Ripal i
Brunel·la del Mar, estrenats l�any 1982.

Malauradament, a l�any següent, després de celebrar la
Segona Trobada de Gegants a la nostra ciutat, van patir un

incendi fortuït al local del carrer d�Anselm Clavé on es
guardaven. Les flames ho van consumir tot, només van
salvar-se restes de les mans i el cap de la geganta.

Arran d�aquest incident, molts dels participants en
l�organització de la trobada van decidir constituir una colla
per tal de perpetuar la continuïtat de la tradició gegantera a la
nostra ciutat. Es tracta de la mateixa colla de geganters que
perdura avui, anomenada Colla de Geganters de Badalona,
que està formada per homes i dones de totes les edats i un
grup de grallers que els acompanya.

Els gegants es van haver de remodelar en el mateix taller de
Jordi Grau, de Terrassa, el qual va utilitzar les caretes i els
dibuixos que havia emprat en la darrera restauració, de
manera que les noves figures guardessin la màxima similitud
amb els gegants centenaris, tot i que se�n va rebaixar un pam
l�alçada i se�n va reforçar l�estructura. Finalment, pel maig de
1987, es van poder estrenar.

Exactament 38 anys després del Concurs Provincial de
Gegants de Terrassa, el 2 de juliol de 1988, la capital
vallesana va acollir la Gegantarda, que va aplegar vint-i-cinc
parelles de gegants, entre elles, la de Badalona.

El 15 d�agost de 1990, els gegants vells van entrar per
primera vegada dins l�església de Santa Maria per fer una
ofrena floral a la imatge de la santa patrona.

Dels anys noranta, cal esmentar també que l�Anastasi i la Maria
van participar en l�acte de cloenda dels Jocs Paralímpics,
celebrats a Barcelona el 1992, on es van reunir algunes figures
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El cap de la Maria, trobat a les golfes de Can Miravitges, l�any 1985 en un
estat molt deplorable. Museu de Badalona. Arxiu d�Imatges. Fons Ajuntament
de Badalona. 



emblemàtiques dins de l�Estadi Olímpic de la ciutat. El 1995
van participar en la XI edició de la Ciutat Gegantera de
Catalunya, celebrada a Lleida, la capital de les terres de Ponent.

Pel maig del 1998, els gegants Anastasi i Maria van celebrar
solemnement els 140 anys, envoltats d�altíssims amics
vinguts de tot el país.
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L�Anastasi i la Maria el dia quan es van estrenar, el 12 de maig del 1985, a la plaça de la Vila. Museu de Badalona. Arxiu d�Imatges. Fons i fotògraf: Genís Vera.



El 10 de maig de 2000, per iniciativa de la Colla de
Geganters de Badalona, van estrenar vestits nous inspirats
en els que havien lluït a finals de segle XIX: ell, de conseller
de Barcelona, amb una gramalla llarga fins als peus, una
capa amb mànigues de color blau i una gorra emplomallada
del mateix color, i ella de dama vuitcentista, amb vestit clar
cenyit a la cintura, amb acabats de vellut verd i
passamaneria. 

El 2 de juliol del mateix any, els gegants Anastasi i Maria van
tornar a visitar Terrassa per acompanyar els seus vells amics
en el seu 150è aniversari.

En aquests darrers anys, la parella de gegants centenaris
ha participat en altres celebracions centenàries a les
ciutats catalanes de Tarragona, Amer, Vic, Cardona i
Torelló. També han visitat el Principat d�Andorra i la
ciutat de Barcelona amb motiu de la Ballada de Gegants
Històrics realitzada a l�interior de la basílica de Santa
Maria del Mar. I fins i tot han pujat en dues ocasions a
Montserrat.

Actualment, les seves grans diades són principalment
durant el mes de maig. Es tracta de la nit de Sant
Anastasi, la vigília del patró, la festivitat de Sant
Anastasi, el Badagegants (la nostra trobada de gegants i
mostra de balls) i el Faldilles Enlaire, on tots els gegants
de la ciutat executen el seu repertori de balls. Per la Festa
Major d�estiu, l�acte més emotiu és el ball dels gegants
dins l�església de Santa Maria, el dia 15 d�agost, al bell
mig de l�ofici solemne, per retre homenatge a la patrona
de la ciutat.
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L�Anastasi i la Maria amb els vestits vells, en una trobada de gegants a
Manresa, l�any 1998. Arxiu Ubiergo. Fotògraf: Josep Maria Ubiergo.



Per commemorar el 150è aniversari dels gegants, l�Ajuntament
va obsequiar la parella amb unes joies dissenyades per a
l�ocasió, que els foren lliurades el dia 9 de maig del 2009. El
conjunt està compost per unes arracades i un anell per a ella, i
un collar per a ell. Per aquelles dates es van celebrar també una
exposició al local de la coral La Badalonense i una trobada de
gegants centenaris, vinguts d�arreu de Catalunya.

Cada any, abans de les Festes de Maig, els caps dels gegants es
porten a la perruqueria Bascón per arranjar-los els pentinats;
les robes es duen a la tintoreria per ser rentades i, si convé, les
figures es porten al taller El Drac Petit, de Terrassa, perquè
l�artista Jordi Grau en repassi els desperfectes.

Quant a la música, tal i com hem esmentat anteriorment, ja
des d�un principi els nostres gegants anaven acompanyats per
dos músics, el flabiolaire i el tabaler. Després d�aquesta
primera etapa, i d�ençà del ressorgiment a la dècada dels
vuitanta, sempre han dut el so de les gralles i del tabal com a
acompanyament musical. Excepcionalment, en ocasions
especials, es canvia de formació instrumental per assolir un
caire més solemne, com és el cas de l�entrada i el ball a
l�església de Santa Maria, on s�han emprat la flauta travessera
i el violoncel, l�orgue, flabiols i tarotes, etc.

Tenen com a balls propis la Coqueta (o Havanera de

Vellut), una americana popular, i el Ball de Santa Maria,
que s�executa cada 15 d�agost a l�interior de l�església
parroquial. La música d�aquest darrer ball prové del
Llibre Vermell de Santa Maria de Badalona i la
coreografia fou creada per la colla de geganters. Ambdues
peces foren estrenades el 1990. A més a més, d�ençà de la

seva recuperació el 1986, els gegants també ballen el
Valset de Badalona, amb música composta per Jordi
Fàbregas i coreografia de Jan Grau.
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Els gegants centenaris amb l�aparença actual, davant de l�església de Santa
Maria, el 2009. Arxiu Barrios-Orga. Fotògraf Ezequiel Barrios Pagès.



Ja per acabar, i amb motiu dels 150è aniversari de l�Anastasi
i la Maria, el músic Enric Montsant va compondre el Ball del

150è aniversari, que fou estrenat el 2008 a la Rambla, amb
coreografia de la colla de geganters.
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Dos anys després del cinquantenari de la
mort d�Enric Borràs (1863-1957) i de l�aparició de la
biografia i la producció de l�exposició que el Museu de
Badalona varen dedicar al fill il·lustre de la ciutat, apareix
aquest article �elaborat a partir de la informació apareguda
en revistes, setmanaris i diaris de l�època� amb la voluntat
de presentar un seguit d�esdeveniments històrics que, per
desgràcia, han restat oblidats durant massa temps. Que molts
badalonins no saben qui fou Enric Borràs és una evidència �
amb sort, saben que és el nom d�un carrer. Ara bé, que fins ara
no s�hagués promogut cap activitat cultural per evitar-ho no
deixava de ser simptomàtic. Per sort, sembla que les coses
estan canviant. Així, doncs, resulta prou gratificant poder oferir
informació referent a la relació que hi hagué durant el primer
terç del segle passat entre la ciutat i l�actor badaloní. Una
relació que, com es veurà a continuació, sempre fou molt bona.

Els inicis de Borràs en el món escènic es remunten a l�any 1883,
quan té l�oportunitat de mostrar els seus dots recitatius amb la
lectura del poema d�Antoni Bori i Fontestà titulat Oda a

Badalona en el lliurament dels premis dels Jocs Florals d�El

Eco de Badalona, esdeveniment celebrat el 15 d�agost d�aquell

ENRIC BORRÀS A BADALONA1

GERARD GUERRA I RIBÓ

Retrat de l�insigne actor, cap a principis del segle XX. Museu de Badalona.
Arxiu d�Imatges. Fons Enric Borràs Oriol.
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mateix any. Pocs dies després, i com a conseqüència de l�èxit de
la seva lectura, la companyia d�aficionats del Casino d�Espanya
de Badalona li va proposar de participar en la representació de
Les joies de la Roser, una comèdia de Pitarra, una proposta que
acceptà ràpidament. A partir d�aleshores, progressivament,
s�anà encetant la trajectòria escènica professional de Borràs
amb actuacions, per exemple, al Teatre Novetats.

No obstant això, i segons diuen Foguet i Graña en la biografia
de l�actor, no és fins a la temporada corresponent als anys
1888 i 1889 que Borràs «treballa amb la formació de
Salvador Mir fent funcions setmanals a Sant Andreu, el Poble
Sec, Mataró i Badalona» (pàgina 24) durant les quals va
representar al Teatre Zorrilla diverses obres d�autors del
moment, com per exemple José Echegaray, José Zorrilla,
Alfredo Moreno Gil, etc. 

Després d�això, però, va estar uns anys immers en la vida
teatral barcelonina i, segons sembla, no va tornar a Badalona
fins set anys després, el 1896, per participar en la «Grande y
variada función a beneficio de las familias de los reservistas
de la villa», celebrada el 7 de març al Teatre Zorrilla i en la
qual Enric Borràs, a més de participar en la posada en escena
de Maria Rosa de Guimerà, estrenà el monòleg ¡A Cuba! de
M. Segalás.  

Un dels moments més importants de la trajectòria artística de
Borràs es produí tot just l�any següent, el 13 de juny del 1897,
quan va estrenar una de les seves obres més emblemàtiques
�si no la que més� al Zorrilla: Terra Baixa d�Àngel
Guimerà. La funció es va fer pocs dies després de l�estrena a
Barcelona i fou un veritable èxit.

Després d�aquesta estrena, no va ser fins per la festivitat de
Sant Anastasi de l�any 1903 que Borràs, dirigint com a primer
actor la companyia del Teatre Romea, representà al Zorrilla
«l�hermós drama, joia del teatre català, Els Vells, original del
llorejat escriptor Ignasi Iglésias»,2 segons diu la noticia
apareguda en el setmanari Gent Nova.  

L�any següent, Borràs va visitar la ciutat més d�una vegada.
El 26 de març es va dur a terme la funció a benefici de
l�Ateneu Obrer amb la posada en escena de les obres Els

Encarrilats, una peça de Joan Torrendell sobre el caciquisme
en un poblet; i Tirant l�art, de Pere Renom Riera, autor
badaloní. Setmanes després, l�11 de maig, la companyia del
Teatre Romea encapçalada pel nostre il·lustre actor va fer El

Místic, de Rusiñol, una funció amb èxit, ja que «el públic
sortí molt satisfet del teatre».3 No obstant això, durant aquest
any 1904, Borràs visità diverses vegades la Fundació
Artística de Masriera ja que s�hi estava elaborant una
escultura en bronze del personatge de Manelic, la seva
creació més coneguda i notòria. Tanmateix, l�escultura no va
ser presentada en societat fins al 8 d�abril de l�any 1905,
aprofitant la posada en escena de Terra Baixa per part de
l�actor Josep Terradas al Teatre Espanyol de Barcelona. Dies
després, «el bust, que és obra del distingit escultor senyor
Montserrat, [i] porta en el seu sòcol la inscripció tan lacònica
com justa i expressiva de Badalona a Borràs»4 va ser remès
a Madrid, on Enric Borràs ocupava el càrrec de primer actor
del Teatre de la Comèdia. 

Ja per aquestes dates, resulta evident que la presència d�Enric
Borràs a la ciutat era tot un esdeveniment. Això queda clar,
també, quan l�any 1907 el Centre Badaloní va començar la
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preparació d�una funció benèfica per als damnificats de les
darreres inundacions del Llobregat i el Cardener, en la qual hi
havia de participar Borràs. Aquest fou el reclam perquè gran
part de les entrades fossin venudes ràpidament. Tanmateix, en
un comunicat publicat en el setmanari Gent Nova, el secretari
del Centre Badaloní, Josep Guixeras, explicava que en un

primer moment s�havia acordat de representar El Adversario,

el dia 28 d�octubre; no obstant això, Borràs no quedà gaire
satisfet amb el dia i els digué que els donaria la confirmació
abans del 24 d�octubre. En vista que el dia 27 no s�havia
pronunciat, des del Centre Badaloní se�l visità i es va acordar
una nova data, el 12 de novembre. Aquesta tampoc no va
arribar a bon port, ja que Borràs envià el dia 3 de novembre
una nota advertint que, a causa d�una malaltia, no prendria
part en la funció benèfica. Finalment, i sense la presència de
Borràs, la funció va fer-se el 14 de novembre. 

Resulta clar, doncs, que ja a principis de segle Borràs era
admirat i acceptat pels seus conciutadans. Això va quedar
palesat, un cop més, quan en la sessió plenària del 25 de gener
de l�any 1910, es va proposar de posar un retrat d�Enric
Borràs al saló de plens de l�Ajuntament i de donar el nom de
l�actor a un carrer de la ciutat. Unes qüestions que no
quedarien resoltes fins l�any 1914. 

Mentrestant, però, l�any 1913, Borràs va enviar una carta a
l�Ajuntament en la qual s�oferia per dur a terme una funció
benèfica amb la seva companyia, les despeses de la qual anirien
totes a càrrec seu. Evidentment, el consistori va acceptar
l�oferiment de molt bon grat de manera que el dia 6 d�agost
d�aquell any es va representar La cena de las burlas al Teatre
Saló Nou (Can Salses). Al setmanari Gent Nova, hi apareix una
crònica signada amb la inicial B., en la qual podem llegir:

«Bonic aspecte presentava l�elegant i espaiosa sala
d�espectacles del �Cine Nuevo� en la funció benèfica
donada per nostre gran actor l�Enric Borràs. Totes les
localitats, públic i passadissos estaven ocupats per una

Borràs caracteritzat com a protagonista d�El Místic, de Rusiñol. Museu de
Badalona. Arxiu d�Imatges. Fons Enric Borràs Oriol.
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lluïda i distingida concurrència àvida d�assaborir l�art
del nostre excels artista.

La companyia que ens portà nostre gran actor interpretà
amb molta justesa l�obra, sortint els conjunts excel·lents

Nostre Enric Borràs, que fou saludat amb un unànime
aplaudiment al sortir a l�escena, va ésser ovacionat
amb entusiasme varies vegades pel públic badaloní
congregat a la Sala, obligant-lo a parlar al final de
l�obra, i expressant-se amb paraules d�agraïment pel
poble de Badalona, pel seu poble �com digué� i per
nostre Ajuntament que tan bé acolliren i
correspongueren en aquesta funció que organitzà a
benefici dels pobres de Badalona.»5

A part d�aquesta funció benèfica que ell mateix proposà, per
la Festa Major d�agost, el mateix dia 15 a la tarda col·laborà
en un festival organitzat pels Cors de Clavé amb més de
cinquanta societats corals a benefici de la casa Empar de la
ciutat. Borràs contribuí a l�acte representant el monòleg La

huelga de los herreros i recitant la balada de Lo ferrer de tall. 

La tercera i darrera funció que Borràs oferí el 1913 correspon al
dia 30 d�agost. Representà amb la companyia Terradas-Casas
Terra Baixa i Un cop d�estat, comèdia en un acte de Pous i
Pagès, al Teatre Salón Nuevo (Can Salses) amb l�objectiu de
recaptar fons per a l�Ateneu Obrer, «una de les primeres entitats
que a Badalona dedica els seus esforços a la difusió de
l�instrucció i la cultura.»6 Tot just l�endemà de la funció, el dia
31, Borràs va participar en un banquet popular que diversos
amics i admiradors li van organitzar al Cor de Marina.

És evident, doncs, que Borràs ve a Badalona tan sovint com
li ho permet la seva agenda. I és que, de fet, els badalonins i
el consistori li tenen una estima molt gran. I l�any 1914 va
resultar més que evident. No tan sols amb una funció, aquest
cop el 7 de febrer, d�El lobo, de Joaquín Dicenta al Saló-Cine
Nou (Can Salsas), sinó també amb l�homenatge que li va retre
la ciutat el diumenge 22 de febrer. A les 10 del matí se li va
fer lliurament d�un pergamí i tot seguit es va col·locar el retrat
que Eduard Flò va fer de Borràs per al saló de plens de

Enric Borràs a la plaça de la Vila durant l�homenatge de 1914.  Museu de
Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa.
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l�Ajuntament. A continuació la comitiva es va desplaçar fins
a l�antic carrer del Progrés cantonada amb la Riera d�en Folc,
on es va descobrir la làpida que donà nom al carrer d�Enric
Borràs. D�aquesta manera, quedaven tancades les dues

propostes �retrat i carrer� que havien estat fetes quatre
anys abans. Després de la inauguració del carrer es va
procedir a fer un dinar popular amb unes dues-centes
persones al Centre Badaloní, organitzat per la companyia

Molts ciutadans van voler presenciar la descoberta de la làpida que donava nom al carrer d�Enric Borràs, el 22 de març de 1914.  Museu de Badalona.
Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa.
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Terradas-Casas, l�Ateneu Obrer, el Cor Alba i el Cor
Badalonès, i finalment el dia va ser tancat amb la
representació, al Saló Cine Nou, de La tornada d�en Titó, el
tercer acte d�Els Vells, el tercer acte d�El Místic i el segon acte
de Terra Baixa. L�homenatge va rebre una gran afluència de
veïns i admiradors, a més de personatges il·lustres de la
cultura catalana, com per exemple Santiago Rusiñol, Àngel
Guimerà, Ignasi Iglésias, Jaume Brossa, Ramon Casas i Enric
Morera. 

Durant tota la jornada, Enric Borràs es mostrà profundament
agraït, com ho testimonien les diverses cròniques publicades
els dies següents en diaris, revistes i setmanaris. Llegim, per
exemple, en el setmanari Gent Nova, les següents paraules
d�agraïment de l�actor: 

«Deixeu-me ara obrir de bat a bat les portes de
l�agraïment que sento pel meu poble, que havent
bressolat el meu cos d�home ha bressolat també el
meu temperament d�artista, empenyent-me sempre
cap amunt, primerament amb els seus aplaudiments
entusiastes, avui amb aquesta glorificació
immerescuda, i sempre i a tothora amb la germanívola
estimació de tots vosaltres, amb la qual ja em donava
jo per satisfet i pagat sobradament de la meva obra.»7

I és que, a parer del cronista anònim del citat
setmanari, «el grandiós acte celebrat diumenge a
Badalona deu escriure�s en els nostres anals amb una
lletra indeleble, per a que les generacions futures
puguin tenir un exacte coneixement del valor d�en
Borràs com a artista, i per a què serveixi també

d�exemple i estímul als badalonins que vulguin seguir
la carrera artística. Que vegin que Badalona és una
ciutat agraïda als fills que saben honrar-la.»8

Després d�aquest homenatge, la propera aparició d�Enric
Borràs a Badalona va tenir lloc l�any següent, el 1915. El dia
15 d�agost, per la Festa Major, va dur-se a terme a la platja,
una funció de l�anomenat Teatre de la Naturalesa, que
consistia a fer les representacions en un espai públic i enmig
de la natura. Abans, aquest tipus de teatre sempre s�havia fet
en un bosc de la Garriga; aquesta vegada, però, i gràcies a la
col·laboració del consistori badaloní, es va poder fer a la
nostra ciutat. L�espai escollit va ser la platja i l�obra que es va
representar va ser Terra Baixa. Ara bé, la novetat de
l�esdeveniment consistia no tan sols en l�encís de l�espai, sinó
també perquè la nova «mise-en-scène amb que serà
presentada Terra Baixa farà que es puguin veure moltes
escenes que en els teatres tancats és impossible presentar. Se
pot ben dir, doncs, que l�obra d�en Guimerà se presentarà
com una producció nova».9 A més, la decoració va anar a
càrrec dels destacats escenògrafs Moragas i Alarma. Així,
doncs, havia de ser una funció memorable. Ara bé, segons la
crítica apareguda a Gent Nova, signada amb la inicial J., «la
representació de Terra Baixa en la platja de Badalona, més
que Teatre de Naturalesa s�hauria d�haver anomenat teatre a
l�aire lliure; ja que de naturalesa l�escenari sols tenia el cel i
lo demés era artificial. [...] Les condicions acústiques del lloc
en què s�emplaçà el teatre eren ben poc recomanables,
malgrat l�esforç dels actors en fer-se sentir; si en això hi
afegim la contínua circulació de trens, resulta que bastants
espectadors no pogueren fruir de tota la bellesa de
l�espectacle, puix se tingueren d�acontentar en admirar el
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decorat que era magnífic.» No obstant les crítiques,
l�espectacle va agradar i la funció va omplir dues terceres
parts de les localitats disponibles. 

Tot just un mes després, el 16 de setembre del 1915, Enric
Borràs juntament amb la companyia Terradas-Casas van
presentar al Saló Cine Nou l�obra Maria Rosa de Guimerà. 

L�any 1916 Borràs aparegué per la ciutat només una vegada,
amb motiu de la representació organitzada per la companyia
Terradas-Casas que es va fer al Teatre Picarol, el dissabte 20
de maig. El programa incloïa el drama en 5 actes El Nuvi i la
sarsuela El somni de la ignocencia. Des de les pàgines de
Gent Nova, i amb les inicials J. P. B., se�n parlà amb els
següents termes: 

«Veritablement, l�obra fou representada amb molta
fidelitat i encert per part de tots els actors, que
estigueren immillorables, i si una sola excepció havem
de fer siga per a posar de relleu el concurs d�en
Borràs, qui ens agradà molt en son paper, malgrat no
oferir ocasió de lluir les genials qualitats artístiques
que el nostre compatrici posseeix i ens ha fet assaborir
algunes vegades.»10

L�any següent Borràs, conjuntament amb la companyia
Terradas-Casas, va oferir, el 27 de febrer a les nou del vespre
al Teatre Picarol, una funció del drama Els Vells i de
l�entremès La cosina de la Lola amb l�objectiu de procurar
recursos per a l�Obra dels Homenatges a la Vellesa. La
representació va ser un veritable èxit; la recaptació total va
ascendir fins a les 1.226 pessetes. 

Borràs caracteritzat per a l�obra El Cardenal, representada al febrer de 1918
al Picarol. Museu de Badalona. Arxiu d�Imatges. Fons Enric Borràs Oriol.
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Varen passar pràcticament set mesos abans no va tornar a
Badalona, aquest cop l�endemà de la diada, el dia 12. A la
Sala Picarol s�hi féu el drama El gran galeoto amb la finalitat
d�obtenir beneficis econòmics per a l�Ateneu Obrer. 

A principis de febrer del 1918, Enric Borràs va tornar a la
Sala Picarol juntament amb la Companyia del Novetats per
oferir una funció amb les obres El cardenal i Gente bien.
Segons es reporta al número 401 del setmanari Sol Ixent, la
funció va ser tot un èxit de públic, malgrat que la
interpretació de Borràs no va convèncer a tothom: alguns
consideraven que, en lloc de parlar i declamar el text com a
Barcelona, aquí a Badalona havia bramat. 

Va passar un any sencer abans no va tornar. Va ser amb
motiu de la funció benèfica per procurar recursos per a
l�Obra d�Homenatge a la Vellesa. Enric Borràs i la
companyia del Teatre Goya van posar en escena el drama
Esclavitud, de José López Pinillos, una de les obres del seu
repertori habitual, que sempre li donava molt bons resultats.
I aquest cop no va ser menys ja que, segons sembla, la
funció va ser un gran èxit. 

Després d�una absència de quatre anys, el 5 de juliol de
1923 torna per fer, un cop més, una funció solidària,
aquesta vegada a benefici de l�Escola Municipal d�Arts i
Oficis, dirigida pel seu gran amic Pau Rodon i Amigó. La
representació es va dur a terme al Teatre Picarol i, amb la
cooperació de la companyia Terradas-Casas, van oferir la
tragèdia en cinc actes Mar i cel, d�Àngel Guimerà.
Borràs, com no podia ser d�altra manera, hi feia de
protagonista: Saïd. 

La següent funció benèfica que va oferir Borràs a la ciutat
badalonina no va ser fins al 29 de març de l�any 1927. El
programa constava de les obres La llar apagada i Diàleg

Borràs caracteritzat com a Manelic, el seu personatge més emblemàtic i famós.
Museu de Badalona. Arxiu d�Imatges.
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xavó, dues peces que van ser representades al Teatre
Guimerà a benefici de la Casa Empar. Com pràcticament
sempre, Borràs va comptar amb la col·laboració de la
companyia badalonina Terradas-Casas. L�èxit de la funció va
ser total. 

La presència de Borràs a finals dels anys vint estava més que
consolidada. I una bona mostra d�això van ser les dues
funcions i el segon homenatge que Enric Borràs va rebre per
part de la seva ciutat natal. El 29 de gener de 1929 va
representar Terra Baixa al Teatre Guimerà, aquest cop a
benefici de l�Ateneu Obrer (amb qui ja havia col·laborat
abans). El 13 de març del mateix any, va llegir unes poesies
d�Ignasi Iglésias en l�últim entreacte de l�obra La llar

apagada, funció que va fer-se al Teatre Zorrilla amb
l�objectiu d�aconseguir recursos econòmics per erigir un
monument a la memòria d�Ignasi Iglésias. 

El segon homenatge a Borràs va dur-se a terme
durant dos dies a finals de setembre. Des del Real Círculo
Artístico de Barcelona es va voler erigir un monument a
Borràs, tot fent-li un homenatge a Badalona. Així, doncs, el
24 de setembre, Enric Borràs va arribar a l�Ajuntament cap a
dos quarts de dotze del migdia acompanyat de Pau Rodon i
Amigó i, juntament amb el consistori, va dirigir-se cap al
carrer de Sant Pere, on es trobava la casa on havia nascut
l�insigne actor. Pel camí, la gent aplaudia sorollosament al
pas del famós actor. Totes les cases estaven engalanades i just
davant de la seva s�havia alçat una tribuna des de la qual, al
migdia, es va inaugurar una làpida, la inscripció de la qual
diu: «En esta casa nació Enrique Borrás, gloria de la escena
española», una làpida que en l�actualitat encara es conserva. 

En acabat, es va fer un gran banquet al restaurant Miramar,
situat a la Rambla. El tiquet costava 13 pessetes, de manera
que, aquest cop no es tractava pas d�un dinar popular. Tot i
això, hi van assistir unes dues-centes persones, entre les
quals hi havia Miquel Utrillo, Ambrosi Carrión, Maria
Morera, i d�altres. La segona part de l�homenatge va tenir
lloc el dia 26 de setembre al Teatre Guimerà, amb la
representació de l�obra Don Gonzalo o l�orgull del gec,
d�Albert Llanas. Una funció que, com no podia ser d�altra
manera, va ser un èxit de públic. 

Quatre anys més tard, però, i encara amb el record de
l�homenatge previ, el diumenge 22 de maig de 1933, a les
onze del matí, en el Saló de plens de l�Ajuntament, Enric
Borràs i també Margarida Xirgu, els dos grans actors de
l�escena catalana, espanyola i americana del moment, van

Imatge del carrer de Sant Pere durant la descoberta d�una placa situada a la
façana de la casa natal d�Enric Borràs. Museu de Badalona. Arxiu Josep
Maria Cuyàs Tolosa.
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rebre la Medalla de la Ciutat. En una crònica apareguda en el
número 53 del setmanari Sol Ixent 11, hi llegim: 

«En el Saló de sessions, ple de gom a gom, tingué lloc
l�acte del nomenament, com a filla adoptiva de nostra
ciutat a la senyora Margarida Xirgu, i al senyor Enric
Borràs tots els respectes, ja que d�altres vegades
havia estat homenatjat, ratificant avui l�admiració que
tots els badalonins no deixem de sentir per tan
il·lustre artista.» 

Segons llegim més endavant en la mateixa crònica, els dos
actors estaven realment agraïts i emocionats. Borràs, per
exemple, digué: 

«M�haveu homenatjat tant, que no sabria mai com
pagar-vos-ho; però si un ver amor, el més profund, i
un cor d�home poden ésser penyora de gratitud,
preneu-los i tingueu-los per ben vostres. Avui, afillant-
vos la que era la nostra Margarida, m�haveu donat
també un dels goigs més grans de la meva vida,
perquè, en prendre-la per filla ens honorem tots els
fills de Badalona i tots els catalans. Ella és l�actriu
més moderna en el més ample sentit de la paraula; la
intèrpret genial per naturalesa i per educació; la dels
matisos sentimentals i més subtils.» 

En acabar l�acte institucional a l�Ajuntament, els dos actors
van dirigir-se cap al recent inaugurat estudi de la Ràdio
Badalona EAJ 39 per tal de saludar els oients badalonins i
oferir-los una mostra del seu art. Enric Borràs va recitar la
rondalla d�El Ferrer de tall, de Pitarra; Margarida Xirgu, en

canvi, recità la poesia El filador d�or, de Jacint Verdaguer.
Després d�això, al restaurant Miramar, situat a la Rambla,
s�hi va celebrar un banquet amb unes 125 persones. 

L�homenatge es va donar per acabat el dimecres dia 25 de
setembre, amb la posada en escena de Maria Rosa,
d�Àngel Guimerà, al Teatre Zorrilla. Segons ens diu la
crònica esmentada, «el teatre es veié ple de gom a gom i
inclús s�esgotaren les entrades generals, quedant molt de
públic al carrer». Un altre cop més, la presència de Borràs
�aquest cop en companyia de Xirgu� era tot un
esdeveniment a la ciutat. 

Un any més tard, el dia 20 de juny de 1934, l�Associació
d�Amics del Teatre de Badalona va organitzar una vetllada
escènica amb l�objectiu de donar-se a conèixer en el dia de la
seva inauguració. El programa estava dividit en tres parts: la
primera va consistir en la representació del drama Samuel, de
Josep Navarro Costabella. Va constituir la segona part del
programa, un recital de cant a càrrec de Raquel Meller
conjuntament amb el Quintet Costa, que també va tocar
durant els entreactes. L�última part va córrer a càrrec d�Enric
Borràs conjuntament amb Margarida Xirgu, els quals van
recitar, al final de la vetllada, els poemes La pomera vella i
Els llenyataires, d�Ignasi Iglésias; La sardana, de Joan
Maragall, i la Balada d�El Ferrer de Tall. 

Tot just un mes després, la Companyia Xirgu Borràs
va fer acte de presència a la ciutat. El 17 de juliol de 1934
varen presentar l�obra El Ferrer de Tall al Teatre Zorrilla.
Segons llegim a la crònica de J.G. Cirera publicada en el
setmanari Amunt! Del primer d�agost,12
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«El que més sobresortí de l�execució de l�obra fou
Margarida Xirgu en la interpretació de la Baronessa,
on ens mostrà les grans qualitats artístiques que
posseeix. Borràs estigué com sempre; la resta de la
companyia secundà amb encert, ajudant a obtenir un

conjunt ben remarcable. El nombrós públic que assistí
a la representació aplaudí llargament els artistes, no
solament en finalitzar els actes, sinó que àdhuc
interrompé moltíssimes vegades durant l�execució
dels mateixos.» 

Imatge de la Companyia. Xirgu-Borràs la temporada 1933-34. Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa.
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I tot seguit, precisament per l�entusiasme del públic
respecte a les ovacions, afegeix: 

«Nosaltres no volem escatir mèrits a ningú, però sí
que volem fer notar que algunes vegades els
aplaudiments en mig dels actes són molestosos, no
solament perquè trenquen l�encís del
desenrotllament de l�obra, sinó perquè es pot donar
el cas, com passà aquest dia, que els actors notaren
que per guanyar-se uns aplaudiments no els calia
fer altra cosa que, quan tenien una relació per
insignificant que fos, alçar de to la veu, fer sonar
amb estridència els versos finals i gesticular amb
energia i els aplaudiments queien com una pluja.» 

Deu anys més tard, Borràs va tornar a Badalona,
aquest cop per assistir a la inauguració d�un altar a Santa
Teresa de Lisieux al convent dels carmelites descalços,
situat molt a prop del Teatre Zorrilla. Borràs, de
l�escalinata estant, va recitar uns poemes a la gent allí
congregada, després d�haver-se inaugurat l�altar. Al
setmanari Revista de Badalona,13 una crònica de José
Andrés de Prada diu: 

«No se hizo el maestro rogar, que es de grandes
señores ser pródigos y generosos de lo que poseen,
y Don Enrique desplegó la maravilla de su arte y
bordó en la seda de su emoción los versos que
fluían de sus labios con esa sonoridad, mitad plata,
mitad bronce, que es el prodigio de su garganta. Y
fueron desgranándoze en ella los �consejos� de El

alcalde de Zalamea, el Canto a la Sardana de
Maragall, una hermosa poesía a Maria Inmaculada;
y a cada estrofa, más ascendía a las cumbres
geniales de la sublimidad, la voz del recitador
genial, y más se ahondaba en los pechos de sus
oyentes el dardo de la emoción». 

Al llarg dels anys que visqué Enric Borràs, queda prou
clara l�estima mútua que hi havia entre l�actor i la seva
ciutat, una ciutat que en diverses ocasions li va demostrar,
en vida, la seva veritable admiració i que, un cop mort, li
va ratificar aquesta estima amb un comiat realment
multitudinari. Llàstima que, amb el transcurs del temps,
les noves generacions de badalonins han anat oblidant la
figura de qui va ser un dels grans actors del final del segle
XIX i la primera meitat del XX i uns dels badalonins
universals més il·lustres. En qualsevol cas, esperem no
oblidar els sincers agraïments que Enric Borràs mostrava
cap a la seva ciutat, en una entrevista en el setmanari El

Eco de Badalona 14, tot dient: 

«Cuando voy allí, me encuentro plenamente a
satisfacción, porqué voy a �mi casa� y veo la tierra
donde nací, que guarda los recuerdos más tiernos y
los afectos más puros de mi vida. Badalona me
habla al alma, es como el aroma que da perfume a
mi vivir inquieto.»



87

Pas del fèretre de Borràs pels carrers de Badalona de camí cap al Cementiri del Sant Crist, l�any 1957. Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa.
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Notes

1. A finals de l�any 2007, Francesc Foguet i Isabel
Graña varen publicar El gran Borràs. Retrat d�un actor,

una biografia d�Enric Borràs i Oriol (1863-1957), el
segon volum de la col·lecció del Museu de Badalona
titulada Biografies Badalonines. El llibre, de lectura
amena i amb moltes imatges d�època, repassa quines
varen ser les etapes més importants i decisives de la
vida d�aquest actor. Mesos després de l�edició del llibre,
vàrem rebre la proposta de preparar un article que fos
complementari a la biografia, en què només es tractés
quina havia estat la presència d�Enric Borràs a la seva
ciutat natal, no tan sols pel que fa a funcions teatrals,
sinó també tenint en compte els homenatges que li va
retre Badalona.

2. Gent Nova. Badalona, 10-V-1903, núm. 77, p. 7.

3. Gent Nova. Badalona, 15-V-1904, núm. 130, p. 7.

4. Gent Nova. Badalona, 1-IV-1905, núm. 176, p. 7.

5. Gent Nova. Badalona, 9-VIII-1913, núm. 610, p. 2.

6. Gent Nova. Badalona, 30-VIII-1913, núm. 613, p. 4. 

7. Gent Nova. Badalona, 28-III-1914, núm. 643, p. 3. 

8. Gent Nova. Badalona, 28-III-1914, núm. 643, p. 1. 

9. Gent Nova. Badalona, 24-VII-1915, núm. 712, p. 3. 

10. Gent Nova. Badalona, 27-V-1916, núm. 756, p. 5. 

11. Sol Ixent. Badalona, 28-X-1933, núm. 53, p. 5 i 6. 

12. Amunt! Badalona, 1-VIII-1934, núm. 30, p. 4.

13. Revista de Badalona. Badalona, 8-VII-1944, núm. 147.

14. El Eco de Badalona. Badalona, 25-II-1928, núm. 8, p. 1. 
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CARME KARR ALFONSETTI 
A BADALONA

JOSEP M. AINAUD DE LASARTE

Carme Karr explicant contes als seus néts. Col·lecció Josep M. Ainaud

de Lasarte.

Els jocs florals que organitzava l�entitat catala-

nista Gent Nova a principis del segle XX a Badalona, van tenir

una importància notable. El ressò de la festa significava un fet

destacat de la vida cultural badalonina, que perdurava tot

l�any. El discurs que pronunciava el president dels Jocs era un

text remarcable. L�any 1912 va tenir un ressò especial perquè,

per primera vegada, els presidia una dona: l�escriptora i

feminista Carme Karr, figura que mereix una atenció especial.

Antiga col·laboradora de Gent Nova, des de l�any 1907 Carme

Karr dirigia la revista Feminal. Ella és un exemple de com una

persona de família estrangera es pot integrar plenament en la

vida del nostre país. Carme Karr i Alfonsetti, de pare francès i

mare italiana, havia nascut a Barcelona �on el seu pare era

vicecònsol de França�, l�any 1865. Per part de pare, era filla

d�un prestigiós enginyer francès d�ascendència alemanya,

Eugène Karr. El germà del pare era el polèmic escriptor,

periodista i floricultor, promotor de la Côte d�Azur, Alphonse

Karr, el solitari de Saint-Raphaël, l�autor d�escrits tant

punyents com les populars "Guepes", una revista satírica que

publicava cada mes i que li va donar molts maldecaps. La

mare era de família italiana, sense altra vinculació amb

Barcelona que la seva relació amb el consolat de Livorno, molt

relacionat en aquells temps amb el comerç català.



El català, llengua predilecta

Tot i aquests antecedents, Carme Karr s�incorporà des de

ben jove a la vida cultural catalana, i es llançà, sense cap

complex a escriure en aquesta llengua que no havia

après a l�escola ni era la de la seva família. Dominava

perfectament el francès i el castellà, i força bé l�alemany

i l�italià, però en poc temps el català fou la seva llengua

predilecta. Començà a escriure en les pàgines de la

revista Joventut l�any 1902, però amb pseudònims: una

noia que escrivia, en aquell temps, no era gaire ben vista

a casa nostra (recordem, per un moment, el cas de Víctor

Català). I així l�escriptora Carme Karr s�amagà rere els

noms una liceista �per a les crítiques musicals� i el

més popular i ben aviat prestigiós l�Escalador (no

oblidem que fonèticament Karr i card sonen igual).

Apel·les Mestres fou dels primers a saber-ne el secret i,

gentilment, l�obsequià amb un delicat dibuix d�un

escardot morat, que ben aviat ornamentà les cobertes de

les cançons que Carme Karr musica sobre versos del

poeta i dibuixant, el 1903, i les cobertes de l�obra teatral

Els ídols (1911), apunt ben encertat sobre la vida

matrimonial de la burgesia barcelonina, estrenada amb

èxit. Només hi ha dos personatges: la mare i la filla, que

es confessen mútuament les infidelitats dels esposos

respectius. Tres anys abans, publicava dos volums de

narracions breus, molt ben escrites, que meresqueren els

elogis de Joan Maragall, Bolves (L�Avenç, 1906) i Clixés

(Joventut, 1906). Com havia dit Apel·les Mestres, "de

les vores dels camins/l�escardot en fa jardins". Estrenà

dues obres de teatre, Caritat i Un raig de sol, elogiades

pels crítics del seu temps.
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Carme Karr, figura popular del modernisme, l'any 1906. Col·lecció

Josep M. Ainaud de Lasarte.



La dona i la societat

La preocupació de Carme Karr prengué ben aviat uns

altres camins. Estava fermament convençuda que la dona

no ocupava a Catalunya el lloc que li corresponia dins la

societat, sobretot per la seva manca de cultura, i es llançà

a una intensa campanya feminista, sense estridències, però

continuada. Primer, des de les pàgines de la revista Or i

grana (1906), on defensa la causa de Solidaritat Catalana.

I des de 1907 �i fins a 1917�, en la direcció d�una de les

revistes feministes més importants que han existit mai a

Catalunya: Feminal. Era una publicació a l�estil dels

magazines francesos, que sortia conjuntament cada mes

dins la prestigiosa Il·lustració catalana que dirigia

Francesc Mateu. Hi trobem abundosa informació i

esplèndides fotografies, partitures musicals i col·labora-

cions de noms consagrats. Però, sobretot, allò que feia la

dona era el que atreia de manera preferent �encara que no

exclusiva� la direcció de la revista. Carme Karr hi feia de

directora, de redactora en cap, de compaginadora i de

91

La música fou una de les activitats predilectes de Carme

Karr. Col·lecció Josep M. Ainaud de Lasarte.
Els ídols, una obra de teatre estrenada amb força

èxit. Col·lecció Josep M. Ainaud de Lasarte. 



correctora, de secretària de redacció i de redactora

múltiple: CK, Joana Romeu i Xènia foren, no cal dir-ho,

els més freqüents pseudònims. No hem d�oblidar la

generositat amb què obria les seves pàgines a escriptores

més joves, com Maria Pi i Sunyer o Narcisa Freixas, entre

molts altres. I estava amatent no sols al que passava a

Catalunya, sinó arreu del món. La seva cosina,

l�escriptora francesa Violette Bouyer-Karr, la tenia al

corrent del que passava a França i a Europa, i era una

eficient corresponsal de la revista. Durà deu anys, tot un

rècord en el periodisme del nostre país, i encara és

indispensable per conèixer què feia la dona catalana en

aquell temps i els anys que la precediren.

Carme Karr mantenia una bona amistat amb els caputxins

dels convents de Sarrià i de Pompeia, que li proporcionaven

una bona relació amb el món franciscà. Les pàgines de

Feminal publicaren els que serien famosos "Preludios

Vascos" del jove pare Donòstia, que havia de posar música

als versos de Carme Karr dedicats a la Mare de Déu de

Pompeia. I és que el món basc tampoc era estrany a Carme

Karr: s�havia casat amb un escriptor i advocat català, d�antic

llinatge basc, Josep M. de Lasarte i de Janer. De família de

militars bascos instal·lats des del segle XIX a Catalunya,

Josep Maria de Lasarte i de Janer, per la banda materna,

procedia d�una antiga i noble família catalana, els Janer �

emparentats amb els Gònima, fabricants d�indianes�, que

defensaren la causa del tradicionalisme. En canvi, Josep

Maria de Lasarte era un liberal, amic de Rossend Arús i de

Valentí Almirall, cosí de Manuel de Lasarte i destacat

francmaçó. La seva amistat amb Frederic Soler, Pitarra, li

féu escriure obres de teatre i poesia en català, l�import de la

venda de les quals es destinava "al millorament de la classe

obrera". Tot i la bona intenció de l�autor, no crec pas que la

classe obrera se�n beneficiés gaire.

Carme Karr prosseguí la seva campanya feminista,

encaminada a elevar el nivell cultural de la dona catalana. No

intervingué en política ni en el moviment sindical naixent:
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Feminal fou una revista que Carme Karr dirigí des de 1907

fins a 1917. Col·lecció Josep M. Ainaud de Lasarte.



Teresa Claramunt començava la seva actuació obrerista aquell

mateix temps i Francesca Bonnemaison de Verdaguer �

esposa de Verdaguer i Callís� no trigà gaire a fundar l�Institut

de la Dona. Més aviat temia la intervenció de la dona, encara

poc preparada, en el camp perillós de la política: "ja ho fan

prou malament els homes �deia�, que ens hi haguem

d�afegir nosaltres. Ja ho farem quan estarem més preparades".

Carme Karr seguia amb preferència els camins literaris,

musicals i artístics: la seva amistat amb Felip Pedrell,

Francesc Mateu, Lluís Via i Apel·les Mestres ho prova ben

clarament.

Del matrimoni Lasarte-Karr nasqueren quatre fills, un noi i

tres noies. La gran, Montserrat, morí molt jove; Paulina es

casà amb l�enginyer industrial Miquel Balcells i tingueren

nou fills: Miquel, Paulina, Dolors, Carmen, Montserrat,

Josep, Ramon, Joan Maria i Mercè. La vena literària no

passà als fills de Carme Karr: Joan de Lasarte fou un

prestigiós enginyer industrial, catedràtic de l�Escola

d�Agricultura de la Mancomunitat, director de diverses

empreses d�electricitat i un dels autors de la meravella

d�aigua i llum que fou l�Exposició Internacional de

Barcelona de l�any 1929. La filla petita, Carmen, es casà

amb el pedagog Manuel Ainaud, i va ser la meva mare i la

dels meus germans Joan, Anna i Montserrat.

La Llar i Acció Femenina

La meva àvia Carmen Karr, jo la recordo en els seus darrers

temps, quan era vídua i vivia a la seva torreta de Sarrià, en

aquell carrer dels senyors, que ja es deia carrer de la

Duquessa d�Orleans. (avui, un carrer proper al lloc on va

morir, al cor de Sarrià, porta el seu nom). Escrivia en la

premsa: a Diario de Barcelona, a La Veu de Catalunya, a Las

Provincias i al Día Gráfico. Tots els temes li eren bons i, en

alguns dels articles, l�encert és evident. A la mort de Joan

Maragall -a qui la uní una bona amistat i amb qui mantingué

una interessant correspondència- li dedicà al Brusi un

emocionant i emocionat comiat, titulat "Sagrada Família".

Poc abans, Maragall li havia dedicat un article, "Carta a una
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El primer llibre de contes infantils de Carme Karr, amb

dibuixos de les germanes Cirici Pellicer. Col·lecció Josep

M. Ainaud de Lasarte.
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Discurs de Carme Karr,

presidenta dels Jocs Florals

celebrats a l'agost de 1912. 



senyora", en el qual exposava delicadament el seu

pessimisme davant de la societat barcelonina del moment. I

uns anys més tard, a la mort de Prat de la Riba, Carme Karr

li dedicava un emotiu article de comiat en les pàgines de la

revista Ofrena. I no solament defensava la memòria dels

morts, sinó la causa dels vius: quan Josep M. Folch i Torres

va ser perseguit per la seva actuació a La Tralla, el recomanà

a una família amiga de Perpinyà, els Drancourt, perquè

l�acollissin, i quan Prudenci Bertrana comparegué davant un

consell de Guerra, no dubtà a escriure un vibrant article en

defensa de l�escriptor. La mateixa actitud que tingué l�any

1940, acabada la nostra guerra, quan el bon amic Josep Maria

Bois Raspall fou condemnat injustament pels tribunals del

seu temps. Carme Karr sabia agrair-li que, en uns moments

difícils, la Caixa de Pensions li hagués encarregat un conte

d�elogi a l�estalvi, que tingué una gran difusió: "Nick. Conte

de mitjanit". Tenia una ploma fàcil i una bona oratòria. Les

seves conferències a l�Ateneu Barcelonès sobre la cultura i

els drets de la dona van ser un autèntic esdeveniment, i

publicades en un volum, tingueren una bona crítica. Havia

presidit jocs florals famosos, com els de Badalona, i en els de

Barcelona havia estat premiat el seu treball "De la Vida d�en

Joan Franch", que assenyalava una possible novel·lista. No es

va dedicar a aquest gènere literari, però sí al conte infantil.

Aquest aspecte de la seva personalitat literària és el que

exercia quan esclatà la guerra del 36. Havia publicat reculls

tan reeixits com Contes de l�àvia o Garba de contes, i

versions castellanes, Cuentos a mis nietos o El Libro de Puli,

que dedicà a la seva primera besnéta. 

Jo la recordo, ja gran, com una persona amb una memòria

privilegiada i una conversa culta i interessant, que tant podia

evocar el setge de París de 1870, la seva amistat amb Eugeni

d�Ors o del perquè s�havia dedicat als contes per a infants.

Morí el 29 de desembre de 1943, desprès d�una curta

malaltia. Poques setmanes abans, encara em parlava de

reprendre les seves publicacions, amb unes traduccions del

francès de llibres de jocs per a infants, que no es trobaven en

el mercat barceloní de la postguerra. Preocupada per les

joves, havia fundat �i dirigit, el llunyà 1913� una
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Clixés, volum de narracions de Carme Karr, publicat

el 1906.



residència per a noies; es deia La llar i no durà gaire temps.

Més problemes tingué amb una associació feminista en la

qual havia posat grans esperances: Acció Femenina, on

sovintejaren les discussions entre associades, i que la guerra

del 36 se�n dugué torrent avall, com tantes altres il·lusions.

El caràcter dominant de Carme Karr �donya Carmen Karr,

com ella es feia dir�topava amb el d�altres senyores no

gaire dòcils. Però, ella, fermament convençuda de la seva

raó, no es doblegava mai. Amb la República, defensà el

dret de la dona a votar, combatut per molta gent d�esquerra

d�aquell temps. La guerra del 36, amb tots els seus

desastres �hi veié morir assassinat un dels seus néts de

dinou anys�, l�afectà profundament. No compartí ni el

règim ni la repressió de la postguerra. Persona que reia en

la pau i la llibertat �havia fet costat als Amics de la Unitat

Moral d�Europa el 1914, amb Eugeni d�Ors i Romain

Rolland�, no aprovava els règims totalitaris i, en esclatar

la Segona Guerra Mundial, confià que la pau veuria el

triomf dels aliats. Però no l�arribà a veure: la mort se

l�endugué abans d�acabar la guerra, quan ja havia complert

setanta-set anys, en ple coneixement i amb interès per tot el

que passava al seu voltant. 
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Aquest article explica, a partir d�una
aproximació a les vivències d�Angelina Colubret i March
(Badalona 10.11.1910-Torroella del Montgrí 23.01.1998)1, el
contrast d�experiències que va donar-se entre l�activitat
pública, l�actitud expansiva i vital d�algunes dones avançades
durant els anys de la Segona República i el punt i a part en la
seves trajectòries, que les va portar a replegar-se en l�àmbit
privat a partir del triomf i la repressió franquistes.

El cas d�Angelina, i ben segur el de moltes altres dones que
han esdevingut invisibles i anònimes als ulls de la història,
ens apropa a una part de la història contemporània de
Badalona i de Catalunya. 

Així, d�una banda, ens permet reivindicar el paper actiu femení
en la construcció d�una societat moderna durant el període
democràtic de la Segona República, amb aportacions polítiques,

socials, pedagògiques..., i, d�altra banda, veure l�efecte de les
represàlies i el silenci imposats a les dones republicanes i
catalanes per la dictadura del general Franco (1939-1975).

Anys d�infantesa i formació docent
Angelina, filla de Miquel Colubret Payet i Teresa March
Lloveras, va néixer a Badalona l�any 1910. Va ser la germana
gran de dues noies més, Mercè i Caterina Colubret. 

La família residia en una casa de propietat al carrer Guifré,
156, al barri del Progrés. Miquel Colubret va ser ajudant de
direcció a la refineria de petroli al front marítim de la ciutat i
posteriorment guàrdia municipal, i Teresa March era una
coneguda llevadora molt apreciada a Badalona.

Angelina Colubret va estudiar a l�Escola Normal de Mestres
de Barcelona. Al novembre de 1927, com a resultat d�un

ANGELINA COLUBRET I MARCH:
MESTRA, CONFERENCIANT I

ARTICULISTA EN TEMPS DE LA
SEGONA REPÚBLICA

JORDI ALBALADEJO BLANCO
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accident en ensorrar-se un balcó de l�escola, va patir seqüeles
físiques que van afectar-la tota la vida. Per tal de restablir-se,
segons assenyala el record de la seva filla Àurea, va ser una
de les primeres dones a practicar gimnàstica a Badalona amb
el senyor Grífol.

El 1929 va obtenir el títol de professora de primera
ensenyança. Va començar a donar classes sense una plaça fixa
fins que va aconseguir-la a Barcelona, a l�Escola Municipal
del Guinardó, l�any 1932. La seva activitat docent va estar
vinculada als principis renovadors de l�Escola Nova.

Activitat política en premsa i com a conferenciant
En paral·lel a la seva formació com a docent, va mantenir una
intensa activitat com a propagandista política els primers
anys de la Segona República. Va escriure els seus primers
articles de premsa l�any 1931, quan la pràctica totalitat de
periodistes i col·laboradors de la premsa badalonina eren
homes. Ho va fer al setmanari Lluita. Portantveu d�Esquerra
Catalana Federal a Badalona, organització que formava part
d�Esquerra Republicana de Catalunya.

Va impulsar la creació d�un grup de dones d�Esquerra
Catalana Federal al barri d�Artigues, al capdavant del qual va
organitzar un primer acte amb «40 senyores i senyoretes», en
què Angelina Colubret va oferir una xerrada per tal de tirar
endavant «el suport de les seves amigues i de les militants de
Barcelona». Així, compartint tribuna amb la seva amiga, la
mestra i propagandista barcelonina d�ERC Maria Teresa
Gibert, va participar en un acte públic al Cinerama Modern
d�Artigues a l�octubre de 1931.2

Durant aquesta època va fer diferents discursos i
conferències. La temàtica que tractava era a l�entorn de la
dona i la política �La dona davant el moment nacionalista a
Catalunya, conferència pronunciada el 8 d�octubre de 1931 al
Casal Català de l�Esquerra de l�Eixample (Barcelona)� i
sobre el moviment de renovació educativa �La influència de

Angelina Colubret March, amb pocs mesos d�edat. Museu de Badalona. Arxiu
d'Imatges. Foto: E. Sagristà. Col·lecció Àurea Farssac Colubret
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l�escola en els homes de demà, a l�Ateneu Popular del
Districte IV, al carrer de la Verge del Pilar, el 29 d�octubre de
1931, immortalitzada en una coneguda fotografia o
L�esdevenidor dels nostres infants, la llar, l�escola i l�aire
lliure, realitzada el 16 d�abril de 1932 al Centre de Lleida i
ses Comarques (Barcelona).3

En el Primer Congrés Ordinari d�ERC celebrat a Barcelona
els dies 13 i 14 de febrer de 1932, va exercir de secretària de
la Ponència d�Ensenyament. En el mateix congrés, va ser una
de les impulsores del Front Únic Femení Esquerrista de
Catalunya.4

Com a propagandista política, va aparèixer publicada una
entrevista seva de suport electoral a ERC a La Humanitat
(11.04.1933). Un aspecte rellevant de l�aquesta entrevista és
la defensa democràtica del dret de vot femení i la visió de
modernitat del període republicà: 

«� Què opineu del vot femení?
�Que és paradoxal que les Corts Constituents
reconeguessin, amb una relativa unanimitat, el dret de la dona
a emetre el seu vot, i ara els mateixos polítics que
propugnaven per aquest resultat es mostrin recelosos i
desconfiats, tot esquivant, tant com poden, l�adaptació de les

Angelina Colubret dictant una conferència titulada "La influència de l'escola en els homes de demà", celebrada a l'Ateneu Popular del Districte IV, al carrer de la
Verge del Pilar de Barcelona, el 29 d'octubre de 1931. AHCB/AF. Foto: J. Domínguez.
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mesures que ens assegurin l�exercici del dret de sufragi �ens
diu�, però, naturalment que, una situació eminentment
esquerrana veu el perill que les dones facin el seu contrapès a
l�estat d�opinió esquerrà i posin els destins de les nostres
corporacions en mans de les dretes. Però fins i tot, cas que això
pogués produir-se �la mentalitat femenina és allà on l�ha
portada una educació sectària i ultra conservadora d�un estat de
coses que cada dia s�adapta menys a la nostra època� caldria,
en bona doctrina democràtica, aconhortar-se tot pensant que la
majoria �la majoria real i efectiva� havia exposat la seva
voluntat. I això, Angelina Colubret, ho diu, no pas creient que
la dona pot arribar a produir aquest contrapès, sinó, optimista,
pensant que la dona no pot fer donar mai un pas enrera en la
marxa progressiva que el mateix poble s�ha traçat.»5

Un aspecte que sembla tenir relació amb el seu allunyament
de l�activitat política és el matrimoni amb Carles Farssac,
militant d�ERC, l�any 1932. La parella va tenir dos fills,
Roger i Àurea, abans de divorciar-se l�any 1934. Va ser a
partir d�aleshores que la seva activitat pública vinculada a la
política va desaparèixer. Segons el testimoni d�Adoni
González Mateos, veí d�Angelina al carrer de Guifré, ella li
havia explicat que havia estat companya sentimental
d�Andreu Nin. Precisament Nin, l�any 1934, va ocupar el
càrrec de secretari particular de l�alcalde de Badalona, Joan
Deulofeu (ERC), a partir de la relació que tenia amb Josep
Queralt, militant d�ERC i fundador de l�editorial Proa, on Nin
havia fet algunes traduccions literàries del rus.6

Articles publicats
Els primers textos que va publicar Angelina, a l�edat de
catorze anys, van ser poesies en català en la revista Joventut

Catalana, editada a Barcelona en plena dictadura de Primo de
Rivera: «Al nostre Mestre» (16.02.1925), «A l�astre de la
nit», «Dansa del poble» (16.07.1925).

La seva activitat com a articulista va concentrar-se a l�any
1931. El seu primer article publicat a Lluita portava per títol:
«Feminisme» (22.08.1931) i guardava relació amb el fet que
arreu de Catalunya, grups de dones organitzades en suport a
l�Estatut de Catalunya, havien recollit signatures de dones
acompanyant el referèndum masculí, el 2 d�agost de 1931. A
Badalona, s�havien organitzat vuit taules que van recollir
9.784 signatures d�adhesió, entre elles la de la famosa actriu
Margarida Xirgu:

«Després del gest, gest admirable de les nostres dones, davant
la llibertat del poble, després de la manifestació emocionant
de com és possible que la dona sàpiga sentir i comprendre tot
l�abast, tot el valor, tota la importància dels moments àlgids
de l�història que es tem vivint, ¿com podem afirmar de la
mateixa manera que ho hem fet fins ara que la dona no sap,
ni pot, ni vol intervenir en els assumptes socials, en els
assumptes polítics?»

Per a Colubret amb el nou marc de llibertats democràtiques,
les dones estaven destinades a tenir un protagonisme social i
polític, i per això calia organitzar-se de forma estable i amb
objectius comuns a l�entorn de les formacions republicanes:

«Voldríem, i ho creiem factible, d�arribar a una
compenetració amb les altres dones de Badalona i d�arreu i
fer d�aquesta obra que podria semblar una foguerada
d�encenalls o un sentimentalisme carrincló, una cosa sòlida i
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concreta. Esperem que d�aquesta unió originada en els
moments en què per dignitat, si res més elevat no ens movia,
vàrem fer acte de presència, en naixés i prengués forma una
aliança que ens donaria més força i ens hauria de portar
necessàriament a la consecució de les nostres aspiracions més
cares, dels nostres ideals de llibertat per tot, sense distinció de
classes ni sexes»

Lluita, en l�edició del 12 de setembre, va publicar l�article de
col·laboració «Per la cultura femenina», de Virgínia Xapelli,
una altra pionera en la premsa badalonina que incidia en la
participació de les dones en la societat i en la seva necessària
formació cultural. Xapelli explicava que havia comprovat
durant la recollida de signatures a favor de l�Estatut que hi
havia dones que no sabien escriure, i descrivia la ignorància
com «aquesta plaga de l�esperit dels pobles». Al mateix
número també va publicar-se un nou article d�opinió de
Colubret, «Protestem», en què expressava el seu suport
incondicional a l�obra de govern de Francesc Macià. Tal
vegada criticava «el conservadurisme aprofitant l�actitud de
la FAI, gairebé agafant-la de bracet per anar de dret contra la
llibertat del poble», expressat periodísticament per La
Vanguardia, i proposava que «passéssim de llarg per davant
de tots aquells establiments, bisuteries, cafès, bars, etc,
damunt del taulell dels quals hi veiéssim la decoració
funerària d�aquell famós plec de paper».

En el mateix setmanari republicà, Colubret va escriure, el 26
de setembre, l�article «El català a l�escola», en què
reivindicava l�ús de la llengua catalana a l�Escola Elemental
del Treball de Badalona, ja que no existia com a assignatura
bàsica «la pròpia llengua» i sí que s�impartia, Gramàtica

Espanyola, i es preguntava també per què es donava Història
d�Espanya i no de Catalunya. El seu escrit va rebre una airada
contesta des d�El Clamor sobre la qualitat i la utilitat
professional del programa educatiu de l�Escola Elemental del
Treball per part de Baldiri Dalmau i Juli Ponce de León que
va motivar un nou escrit de Colubret en el setmanari Lluita
(17.10.1931), signant com a exalumna de l�escola, i recordant
la depuració de mestres catalanistes realitzada l�any 1923 a
partir de la instauració de la dictadura de Primo de Rivera. 

Vivències a partir de la Guerra Civil
Segons consta en l�expedient del seu Consell de Guerra, a
l�inici de la Guerra Civil, Angelina exercia com a mestra de
primera ensenyança al Grup Escolar Ignasi Iglésias de
Barcelona. Durant el període de vacances escolars, a l�estiu
de 1936, va incorporar-se com a infermera voluntària al
vaixell hospital Marqués de Comillas, que formava part de
l�expedició republicana comandada pel capità Alberto Bayo
contra els militars que s�havien rebel·lat a Mallorca (agost-
setembre de 1936).

Després d�aquest fet, va retornar a l�activitat docent i com a
conseqüència de la guerra va ser traslladada a diferents
escoles. La darrera d�elles va ser la Colònia Escolar
Permanent de l�Ajuntament de Barcelona a Berga, dirigida
per Enric Gibert Camins, on va exercir fins al 15 de gener de
1939. Davant de la retirada republicana va decidir no exiliar-
se i retornar a Badalona. 

Amb l�arribada de les tropes franquistes, però, va ser
detinguda a Badalona. Amb data del 23 de març de 1939, el
Comandant Militar de Badalona va rebre l�ordre de detenir-la
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ja que «tuvo actuación destacada en contra el glorioso
movimiento nacional». Van tancar-la a la presó preventiva
que es trobava al soterrani de l�Hospital Municipal. Segons

consta en els documents del Consell de Guerra a què la van
sotmetre, el seu pare, Miquel Colubret, va intercedir davant
del Jutjat Militar Especial de Barcelona de Depuració, el 10
d�abril de 1939, perquè a la seva filla li fos concedida una
presó atenuada al seu domicili fins que es resolgués el seu
expedient de depuració, ja que el seu estat de salut era precari
a conseqüència d�una vèrtebra que tenia trencada i d�una
pulmonia traumàtica que patia des de l�accident de l�any
1927. El dia 12 d�abril, en un escrit del conserge de la presó
preventiva, s�informava al jutjat que d�acord amb el
telegrama rebut, Angelina havia estat posada en llibertat.  

El dia 26 de setembre de 1939 va tenir lloc el seu Consell de
Guerra. Com a testimonis de l�acusació, hi havia Josep
Tramuns Guardiola i Artur Garrit González, veïns de la
família al carrer de Guifré, un escrit de l�alcalde-gestor
Miquel Xicart en el qual s�informava que Angelina «ha sido
siempre una entusiasta propagandista del separatismo
catalán, habiendo tomado parte en diversos actos públicos;
que al estallar la revolución marxista mostró públicamente su
simpatía por la misma; que voluntariamente alistóse como
enfermera...»; i la seva declaració en ser detinguda.

Va ser condemnada a deu anys d�inhabilitació especial per a
càrrec públic, dret de sufragi actiu i passiu, professió o ofici. 

Al llarg dels anys del franquisme, va passar força privacions
econòmiques. Va treballar d�administrativa i d�amagat va fer
classes particulars. El testimoni del seu veí Adoni González
Mateos ens permet conèixer com vivia durant les llargues
dècades del franquisme: «Ella era de una dignidad
asombrosa, férrea, mucho más allá de lo humanamente

Angelina Colubret a l'abril de 1945. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges.
Col·lecció Àurea Farssac Colubret.
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necesario. Fue duramente reprimida y se le negó la facultad
de dar clases; lo hacía a escondidas en su casa, pero no
siempre tenía los alumnos suficientes y llegó a pasar hambre
física. En mi beneficio, pude encontrar la forma de ayudarla
y la contraté para que los fines de semana y festivos hiciera

de canguro de mis hijos, con lo cual ellos tuvieron una de las
mejores pedagogas que tal vez han existido en nuestro país.
Con la llegada de la democracia, me preocupé de solucionarle
y tramitarle su reconocimiento, por lo que le quedó una
maravillosa paga más algunos �atrasos�».

Angelina Colubret el 19 d'agost de 1941 a Barcelona. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Àurea Farssac Colubret.
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L�any 1976, després de la mort del dictador i d�acord amb
el decret del 5 de desembre de 1975 de revisió i
anul·lació de les sancions administratives acordades
segons la Llei franquista de 10 de febrer de 1939 de
responsabilitats polítiques, va iniciar els passos perquè
fos revisada la seva destitució i perquè, a conseqüència
de l�anul·lació del seus efectes, s�acordés per a ella la
pensió de jubilació corresponent. Després d�alguns
tràmits va aconseguir-la.
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setembre de 1939); documentació particular i entrevistes
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Orsina Baget i Terrés va néixer a la ciutat de
Badalona l�any 1888 i va viure durant la seva infància i
joventut al número 8 del cèntric carrer de Mar. Conrad Baget i
Ferrer va ser el seu pare, originari de Reus, que va viure a
Badalona i va treballar com a botiguer en un establiment de la
seva propietat, on venien sabates. La família d�Orsina estava
formada pel seu pare, la seva mare, Trinitat Terrés, i quatre
germanes. Aquestes van ser conegudes amb els noms següents:
Tula, Adelina, Maria i Teresina. A més a més, també tingué un
germà que s�anomenà Conrad, que morí de tuberculosi quan
encara era jove. La botiga familiar permetia als Baget que
poguessin viure com a classe mitjana benestant; per això,
Orsina i les seves germanes van poder estudiar en un bon
col·legi de monges. Tot i que a l�escola els van ser impartides
assignatures de caire tradicional, com ara música, brodat,
costura i una completa formació religiosa, cal tenir present que
van adquirir un bon nivell cultural en tots els altres àmbits.

ORSINA BAGET, UNA BADALONINA
COL·LECCIONISTA

D�INSTRUMENTS MUSICALS
GALADRIEL CANLE MARTÍNEZ

Orsina Baget. Arxiu de la Fundació Folch i Torres (FFT 0523).
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La futura col·leccionista badalonina va tenir una gran afició a
la música des de la seva joventut. Per això, seguint els
costums de l�època, Orsina va aprendre a tocar el piano i la
cítara. Aquest interès musical es va desenvolupar
conjuntament amb la seva inclinació a llegir poesia. Així, des
de principis de la seva joventut, copiava en una llibreta de
manera acurada les poesies dels poetes catalans que li
agradaven més, tasca que feia amb molta paciència i,
sobretot, amb molt bona lletra.

No se sap amb certesa com Orsina va conèixer a qui seria el
seu futur marit, Joaquim Folch i Torres, però el que sí que
sabem amb seguretat és que ell guanyà un premi de poesia en
uns jocs florals de Badalona en els quals, possiblement,
Orsina va ser escollida Reina de la Festa. I és que ella va estar
molt lligada a la vida cultural de Badalona.

Orsina tenia 26 anys quan es casà amb un jove Joaquim Folch
i Torres, de 28 anys, que encara tenia com a professió la de

Orsina Baget i els seu marit Joaquim Folch i Torres a la casa de Plegamans, el 1924. Arxiu de la Fundació Folch i Torres (FFT 0525).
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bibliotecari, segons consta en el certificat de casament. Va ser
l�11 de maig de 1915 a l�església de Sant Josep de Badalona
on es portà a terme la celebració que uniria aquesta parella. El
matrimoni no tingué fills, per això es diu que acollien amb
facilitat la gent jove. 

Ella va viure en primera persona la carrera professional del
seu marit, una carrera que va tenir un recorregut ascendent, ja
que va passar de ser auxiliar de bibliotecari del Museu d�Art
de Catalunya a ser-ne el director general gràcies als mèrits
propis. Durant la Guerra Civil va acompanyar Joaquim Folch

Casa de Folch i Torras a Badalona. Museu de Badalona. Arxiu d�Imatges. Fons i fotògraf: Josep Cotinas Suñol.
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i Torres a París, ja que ell va haver de traslladar, per ordre de
l�Ajuntament de Barcelona, les peces més valuoses dels
museus de la ciutat. La Ciutat Comtal estava patint greus
bombardejos i moltes peces d�art de les col·leccions catalanes
podien patir desperfectes, així que el matrimoni va viatjar a
França per protegir-les. Va ser a la capital francesa on

Joaquim va dirigir un complex muntatge: el de l�exposició
anomenada Art Catalan. Un cop acabada la guerra, Folch i
Torres va ser l�encarregat de dirigir i controlar la costosa i
delicada operació de tornar totes les peces a la ciutat de
Barcelona, als corresponents museus. Realitzada aquesta
tasca, el matrimoni es pogué reintegrar de nou a la vida de la
ciutat. Tot i així, Joaquim fou destituït del seu càrrec, ja que
va ser jutjat per auxilio a la rebelión armada. Finalment, va
ser castigat amb la presó, però aquesta condemna va ser
commutada per un exili temporal a Valladolid, on Orsina
també l�acompanyà. 

Durant molts anys, Orsina reuní una col·lecció d�instruments
seguint l�assessorament del seu marit. Cal destacar que
aquesta col·lecció va ser adquirida per l�Ajuntament de
Barcelona i actualment figura en el Museu de la Música de
Barcelona. Però serà més endavant que parlarem d�aquesta
faceta de col·leccionista.

Pel que fa als darrers anys de la vida d�Orsina, sabem que ella
i Joaquim Folch i Torres repartien les seves estades entre
quatre cases, una per a cada estació. La primera d�elles és Cal
Mecu, al número 45 del carrer de Fluvià, al barri de Dalt de
la Vila de Badalona. Aquesta propietat apareix en el Registre
Fiscal d�Edificis i Solars a nom de la mateixa Orsina Baget,
en la data del 14 d�agost de 1934, com a resultat de la compra
a Teresa i Dolors Carcereny. Tot i així, cal especificar que en
alguna font, qui és esmentat com a propietari és el seu marit.
Per exemple, Josep Maria Cuyàs parla de Cal Mecu com
aquella casa «reformada des que la comprà Joaquim Folch i
Torres».1 Però aquesta dada queda refutada amb la consulta
del Padró d�Edificis i Solars des del 1936-37 fins al 1941 i del

Carrer de Fluvià: casa de la família Baget. Museu de Badalona. Arxiu
d�Imatges. Fons Revista de Badalona.
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Llibre 2263 del Registre Fiscal d�Edificis i Solars, conservat
a l�Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, ja que ens aquests
documents veiem que era la mateixa Orsina qui constava com
a propietària. La segona casa és la que s�anomena El Gavià,
que es trobava a la Costa Brava, concretament, a l�Escala. El
Greny era la propietat que posseïen a Premià de Dalt i, per
acabar, tenien un pis a Barcelona. Aquest últim es trobava al
número 19 (5è, 2a) al carrer de Casp. Era des d�aquí que
Folch i Torres tenia més facilitat per contactar amb els seus
amics i desenvolupar les seves tasques com a assessor d�art,
ja que ell mai no va aprendre a conduir ni va tenir automòbil.
A més a més, el matrimoni tenia altres propietats, com ara a
Sitges, que posaven en lloguer. Però de les quatre esmentades
en primer lloc, la que va ser «casa seva» era la de Badalona.
M�agradaria afegir que el matrimoni no solia tractar-se amb
el veïnat de Dalt de la Vila. 

Joaquim Folch i Torres morí a Badalona l�any 1963. Després
d�aquest fet, Orsina es dedicà durant uns anys a ordenar els
papers que havia deixat el seu marit, anant entre Badalona i
el pis de Casp. Però aquesta tasca es va aturar quan el seu
estat de salut l�obligà a instal·lar-se de forma definitiva a la
casa de Badalona, on les seves germanes la podien ajudar.
L�any 1971, quan ja tenia 82 anys, va fer testament a
Barcelona, amb el qual va fer hereus divuit nebots que tenia
de la banda del seu marit i dos parents propis.

En pocs anys, i de forma successiva, les tres germanes solteres
van morir. Per aquesta raó i per l�agreujat estat de salut física i
mental d�Orsina Baget (que s�havia quedat a la casa de
Badalona amb només una minyona), els seus nebots, l�any
1977, van haver de prendre la decisió d�ingressar-la a la Rebab. Museu de la Música de Barcelona. MDMB 383.

residència La Rotonda, situada a Barcelona. Allà la van visitar
assíduament fins que morí, poc després, el 9 de febrer de 1978.

La seva faceta de col·leccionista

La seva vessant col·leccionista es va originar de forma casual
quan Orsina es trobava en una de les botigues dels Encants
Vells de Barcelona. Va ser allà on va fer la magnífica troballa
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d�un rebab moresc del segle XVII, que li provocà un gran desig
per saber què era aquell instrument i informar-se sobre les
seves característiques. Va ser en aquell moment que Orsina es
posà en contacte amb llibres que tractaven sobre la història dels
instruments musicals i amb catàlegs d�algunes col·leccions.
Això va promoure la seva curiositat i, posteriorment, un gran
interès per la recerca d�aquests objectes. Orsina no es
conformava amb poca cosa, per això els instruments que
cercava per a la seva col·lecció eren peces belles i, a més a més,
importants dins de la història de l�art musical. 

Per tant, durant deu anys a partir del 1924, Orsina va anar
arreplegant, amb mitjans relativament modestos, un centenar
de peces, moltes de les quals van guardar-se en diversos
mobles domèstics a la seva casa de Premià de Dalt i al pis de
Barcelona. Aquest conjunt va ser cedit en dipòsit a la Junta de
Museus perquè pogués estar a l�abast del públic curiós i dels
estudiosos interessats. En el moment en què la Junta va
acceptar la proposta de dipòsit, va ser desig d�Orsina poder
anar ampliant la col·lecció a mesura que les seves possibilitats
li permetessin. D�aquesta manera, pretenia correspondre
l�interès amb què havia estat acollida la seva oferta. 

També va ser desig de la Junta de Museus (i no tan sols
d�ella) que tots aquells instruments que havia reunit se
sumessin a la col·lecció iniciada per l�Orfeó Català i a altres
col·leccions particulars. Pel que fa a aquestes últimes, es va
establir que es podien incloure tant aquelles col·leccions
ignorades que poguessin existir, com tots els instruments de
persones particulars que els consideressin inútils. D�aquesta
manera, tots plegats podrien formar un conjunt de materials
digne del moviment musical de Barcelona, que fessin servei

a la cultura pública en ésser exhibits al museu i que fossin
l�auxili d�historiadors i musicògrafs.

A l�expressió de tots aquests desigs i sentiments per part
d�Orsina quan va fer el dipòsit, hem d�afegir que ella també va
voler que la Junta assenyalés la relativa modèstia de la
col·lecció dipositada. Per fer-ho, la va comparar amb algunes
esplèndides col·leccions existents en conservatoris, museus i
col·leccions privades d�Europa i Amèrica del Nord. Gràcies a
la donació d�Orsina, la Junta de Museus va decidir fundar un
petit museu d�instruments musicals, que fou ubicat al pavelló
de l�anterior Casa Reial d�Espanya, al Parc de Montjuïc, que va
ser anomenat per a l�ocasió Pavelló Albéniz. Al pati d�aquest
palauet hi hauria d�haver un monument erigit al gran músic
català Isaac Albéniz, realitzat amb l�acord de l�Ajuntament de
Barcelona. Les iniciatives establertes per situar la col·lecció
d�instruments van trobar escaients l�indret i les condicions que
oferia l�edifici. Aquest va ser decorat per Jaume Llongueras
seguint els models dels pavellons típics de les grans
possessions reials d�Espanya (com ara la Casita del Príncipe

del Pardo). Per tant, podríem dir que es va fixar un pla general
de reinstal·lació i metodització de la col·lecció d�Orsina.

Tot i així, cal especificar que la col·lecció no va ser adquirida
en la seva totalitat fins al 1947 i que el nom per aplegar els
198 instruments que la formen és conegut com a Col·lecció
Folch i Torres-Baget. Aquest fet ens demostra que, tot i que
la iniciativa de crear una col·lecció va ser d�Orsina, el paper
que va jugar el seu marit en la seva gestió va ser força
important. D�una altra banda, Maria Lluïsa Borràs, en el
llibre Col·leccionisme d�art a Catalunya, en l�últim apartat
titulat «Otros col·leccionistas», parla de Joaquim Folch i



111

Torres com a «col·leccionista de instrumentos de música, que
donó a los museos de Barcelona y que se hallan ahora en el
Museo de la Música».2

D�una altra banda, m�agradaria comentar que l�any 1929,
Joaquim Folch i Torres va encarregar al jove de 20 anys
Domènec Xarrié i Mirambell que restaurés i conservés la
col·lecció d�instruments de la seva esposa. El lloc on es va
efectuar aquest encàrrec va ser en una cambra-taller del
Museu de Belles Arts del Parc de la Ciutadella (Barcelona).

Per fer un resum i donar una idea del que és la col·lecció
d�instruments dipositada, Joaquim Folch i Torres, el 1934, va
utilitzar les paperetes i les notes de classificació redactades
per la pròpia col·leccionista que acompanyaven els
instruments dipositats. Una de les anotacions especifica que:
«Desgraciadament el conjunt és petit i no tenim gaire
necessitat d�entendre a les qüestions de mètode de
classificació dels instruments que els més doctes tractadistes
proposen, amb Mahillon, Sachs i Kinsky al cap de tots ells,
en els llibres dels quals hem après el que correspon als
mètodes de classificació de la matèria».3 Aquesta nota ens
demostra el coneixement d�Orsina dels mètodes de
classificació d�instruments. 

Les datacions que es varen donar en aquella època es
fonamenten, principalment, en les característiques exteriors
dels instruments i no pas en la constitució orgànica. Això vol
dir que, quan es va haver de fixar la cronologia d�alguna de
les peces, es van basar més en la seva arquitectura exterior
com a objecte mobiliari que no pas en l�estat d�evolució del
mecanisme. I és que establir una cronologia amb la relativa

precisió que els elements arquitectònics del moble-
instrument permeten presenta moltes dificultats.

A continuació, faré una classificació dels instruments que
formen part de la col·lecció d�Orsina Baget i Folch, basant-
me en la primera donació efectuada a la Junta de Museus i
l�inventari de l�actual Museu de la Música de Barcelona. Cal
tenir en compte que la classificació es basa en aquella que va
fer la propietària originàriament. 

a) Els instruments de teclat

El conjunt dels instruments de teclat que es va dipositar l�any
1932 està constituït per vint-i-quatre exemplars dividits en un
clavicordi, vint pianos, dos harmòniums i una òrfica. Tot i
així, el nombre d�instruments va anar augmentant de manera
que el 1947 (quan es va realitzar l�adquisició definitiva per
part de la Junta de Museus), el nombre de clavicordis havia
arribat a sis. Pel que fa als pianos, el 1947 ja tindríem dos
pianos de cua, un piano girafa, un piano-escriptori, set
pianos-armari, tres pianos verticals, vint pianos de taula i un
piano de maneta. Aquesta divisió per formes va ser establerta
per la mateixa Orsina Baget i a continuació dedicaré unes
línies a cada tipologia de piano.

En primer lloc, tindríem el piano de cua primitiu, que és el
continuador de la forma del clavicèmbal. Orsina va tenir un
bell exemplar de finals del segle XVIII, que es pot considerar
com un exemplar que representa una etapa interessant en
l�evolució històrica del piano, ja que té les característiques
corresponents als inicis del primer Imperi napoleònic. Va ser
adquirit a la Costa de Ponent, procedent d�una casa senyorial.
En segon lloc, trobaríem el piano de taula com a continuador
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de la forma del clavicordi i com el tipus més nombrós en la
col·lecció. En tercer lloc, observarem el piano vertical en
forma d�armari (que busca la solució del problema de donar
extensió a les cordes procurant ocupar menys espai), que, en
canvi, serà el menys nombrós. A la col·lecció també hi
constaven alguns pianos amb doble funció: la instrumental i
l�útil. Per tant, el piano podia tenir forma d�escriptori, de
calaixera, de cosidor, etc. Un dels exemples més destacables
de la col·lecció d�Orsina seria el piano-escriptori de la casa
Broad-wood de Londres, realitzat durant la primera meitat

del segle XIX. Cal dir, però, que aquest model va tenir
diverses imitacions i que el d�Orsina Baget era, en realitat,
una imitació de l�original. Per finalitzar aquesta part de la
col·lecció, tindríem la sèrie de pianos verticals actuals. 

Tot i així, hem de recordar que fins al 1947, la col·lecció va
anar augmentant el nombre de peces fins arribar a tenir dos
pianos de cua, un piano girafa, un piano-escriptori, set
pianos d�armari, tres pianos verticals, vint pianos de taula i
un piano de maneta.

Clavicèmbal de zell. Museu de la Música de Barcelona. MDMB 418.
Piano-armari. Museu de la Música de Barcelona. MDMB 470.
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La resta d�instruments de teclat no són de corda. Estaríem
parlant de dos tipus d�harmòniums portàtils, el més antic dels
quals és especialment curiós ja que, quan es tanca, pren la
forma de llibre. 

b) Instruments de corda polsada i amb mànec

Orsina Baget va dividir aquest grup d�instruments en diverses
famílies: la del llaüt, les guitarres, les pandores, les cítares i
derivats. Aquesta divisió establerta per la nostra protagonista va
ser adoptada seguint la que apliquen els principals tractadistes i
catalogadors d�acord amb Lavoix. Aquest proposa el següent:
«Si feu excepció de l�arpa, tots els instruments de cordes
polsades poden dividir-se en tres grans famílies: la del llaüt
amb el dors de la caixa sonora bombat i el claviller formant
gairebé un angle recte amb el mànec; la de la guitarra amb el
dors de la caixa sonora pla i el claviller vertical, i la de la
pandora i la cítara o cistre, que procedeix dels dos gèneres».4

Primerament anomenaré la família del llaüt, dins de la qual (i
segons Lavoix) trobaríem el llaüt, la tiorba, l�arxillaüt o
chitarrone, la mandora i la mandolina. Tots aquests tipus són
representats a la col·lecció per exemplars excel·lents, alguns
obres de luthiers de primera categoria dins de la història de la
construcció dels instruments musicals. Als anys trenta, Orsina
va aconseguir un llaüt signat per Matheus Buckenberg, datat
el 1613. De tiorbes en tenia dues i de chitarrone en tenia un,
que fou adquirit a Milà. Pel que fa al nombre de mandores i
mandolines, en tenia dos exemplars de cada, tot i que va
acabar tenint set peces abans del 1947. Per últim, cal destacar
l�instrument aràbic similar al llaüt, que s�anomena koitara i
que completa la sèrie d�instruments que formen la família del
llaüt dins de la col·lecció d�Orsina.

D�una altra banda, el primer que ens sorprendrà de les
guitarres serà el gran nombre d�aquests instruments que hi ha
a la col·lecció, ja que el 1947 Orsina Baget havia reunit vint

Guitarra batent. Museu de la Música de Barcelona. MDMB 439.
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guitarres, una guitarra batent, una amb doble mànec, una
portuguesa i una guitarra-llaüt. És molt interessant veure amb
quina cura descriu la seva guitarra batent,5 ja que ho fa de

forma detallada i alhora amb molta passió. En aquest grup
també caldria incloure les dues bandúrries i un grup de cistes
que formen part de la col·lecció.

c) Els instruments de corda sense mànec

La sèrie d�arpes de la col·lecció consta de dotze exemplars
(el 1947 en tindrem catorze), entre els quals trobarem
representats el tipus de l�arpa diatònica (dos exemplars),
l�arpa cromàtica, l�arpa de pedal simple i la de pedals de
doble moviment. La recopilació de la sèrie d�arpes de la
nostra col·leccionista reuneix un nombre molt significatiu
d�exemplars molt bells, datats des de la segona meitat del
segle XVIII fins a mitjan segle XIX, a través dels quals
queden exposades les etapes principals de l�evolució
mecànica de l�instrument. Per tant, podríem dir que és una
sèrie ben escollida, sobretot, pel que fa a la seva decoració,
ja que aquesta il·lustra l�etapa més important de l�evolució
d�aquest instrument en passar de la seva condició
diatònica a la de cromàtica. Aquesta evolució es va dur a
terme al llarg de mig segle i es va iniciar amb el
procediment de pulsació de cordes de dit a béquilles per
passar a un procés millorat, anomenat de torxets, que és el
que triomfà definitivament en rebre d�Erard la condició
del doble moviment de pedal que posà l�arpa en l�estat en
què es troba actualment. La col·lecció d�arpes d�Orsina
ens mostra el moviment de reacció que a mitjan segle XIX
es va produir per suprimir els pedals de l�instrument
dotant-lo de cordes que donessin els semitons. Aquest
moment, el trobem clarament reflectit en una de les arpes
de la col·lecció, de molt possible manufactura barcelonina,
que ens testimoniaria la preocupació al nostre país per
produir l�arpa sense pedals.Arpa. Museu de la Música de Barcelona. MDMB 518.
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A aquesta classificació que va establir la mateixa Orsina i
que fou exposada de manera magistral pel seu marit en el
Butlletí dels Museus d�Art de Barcelona, caldrà afegir els
següents instruments, que constaven en l�adquisició que
realitzà el Museu de la Música l�any 1947: tres rebabs, un
qanun, un dutar, una sansa, un ngombi, una viola de mà,
un flabiol, tres fobiols, una gralla, un oboè, un clarinet,
quatre tamborins, un arxicistre, dues violes de roda, dues
violes d�arc baixa, un violoncel, un melodió, un
harpheon, sis buccens, dues trompes naturals, un
bombardí, dues flautes travesseres, dos serpentons, una
roda de campanes, dos fagots, una cítara amb teclat, tres
zithers, tres rellotges, tres guitarres-lires, un �ud, unes
xeremies, un figle, cinc violins, un violí-bastó, una
trompa marina, una viola d�amor, un cavioliflute, un
orgue, dos orgues de maneta, una balalaika, una capsa de
música, un taiko, dues panderetes, una tambura, una viola
tenor, nou saltiris i un teclat mut.

Conclusions

Amb aquestes línies, hem volgut mostrar la importància
d�Orsina Baget i Terrés en la història de Badalona, ja
que, com a ciutadana badalonina, va contribuir a la
conservació del patrimoni cultural i artístic de
Catalunya amb la seva col·lecció d�instruments
musicals. La seva aportació va ajudar a la fundació de
l�actual Museu de la Música de Barcelona i ha permès a
diversos estudiosos de l�àmbit enriquir els seus
coneixements sobre la matèria. 

Notes

1. CUYÀS I TOLOSA, Josep Maria. Història de Badalona.

Volum V. Badalona: Arts Gràfiques Duran; 1979, p. 91.

2. BORRÀS, Maria Lluïsa. Col·leccionistes d�art a

Catalunya. Barcelona: Fundació Privada Conde de
Barcelona/La Vanguardia; 1987, p. 328.

3. FOLCH I TORRES, Joaquim. «La col·lecció
d�instruments musicals antics de la senyora Orsina B. de
Folch, dipositada als museus», Dins Butlletí dels Museus

d�Art de Barcelona, núm.52, Volum IV, gener 1934.
Barcelona, p. 2.

4. LAVOIX, Henry Historie de l�instrumentation depuis le

XVI-siècle jusqu�à nos jours. París, 1878.

5. «La silueta d�aquest instrument, vist de front, és la
mateixa de la guitarra ordinària. La caixa sonora té una
major profunditat que en aquella i el dors és
pronunciadament bombat en el sentit longitudinal. Consta
de cincs cordes triples que corresponen a les quinze
clavilles del claviller, lligades al baix de l�instrument per
cinc pius de vori situats al cantell inferior de la caixa
sonora. Un pont situat al primer terç inferior de la tapa
harmònica, alça lleugerament les cordes. La boca circular
és decorada amb una rosa trepada en dibuix arabesc, i a
tot l�entorn, hi ha una orla de fullatge i rínxols en
mareperla incrustada damunt de cera negra. El mànec és
decorat de plaques de vori amb bells dibuixos gravats al
foc i altres incrustacions de mareperla. Igualment és
orlada la silueta frontal de la caixa de l�instrument, amb
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altres fullatges i rínxols d�igual material i tècnica que els
de l�orla, al baix de la caixa i als extrems del pont. Els
costats i fons de la caixa sonora són constituïts amb tires
de banús alternades amb filets d�os» FOLCH I TORRES,
Joaquim, «La col·lecció d�instruments musicals antics de
la senyora Orsina B. de Folch, dipositada als museus»,

Butlletí dels Museus d�Art de Barcelona, núm. 38, Volum
IV, juliol 1934, p. 203.
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Agraeixo l�oportunitat de poder parlar amb
vostès sobre el gran artista català Àlvar Suñol. 

He col·leccionat l�art d�Àlvar des del 1977, quan vaig
comprar una litografia titulada Els Coloms i el Poeta (1974).
Aquesta litografia �d�un vermell intens� continua essent una
de meves preferides i també una de les preferides d�Àlvar.
L�any següent, em vaig adonar que estava obsessionada amb
les imatges d�Àlvar quan vaig cancel·lar un viatge
professional molt important per poder comprar la suite
Nudes. Però quina decisió tan bona vaig prendre!

Des d�aleshores, he trobat litografies, aquarel·les, escultures
de bronze i de ceràmica, dibuixos i pintures d�Àlvar en
galeries pertot arreu dels Estats Units. La identitat pictòrica
que Àlvar va desenvolupar durant la temporada que va estar
a Paris, durant els anys seixanta, fa reconeixible l�univers
personal i únic de la seva obra. I tota la seva obra transmet
assossec, pau, afecte i respecte a la humanitat, i un especial
amor por la gent de Catalunya i del Mediterrani.

Àlvar ha atret molta atenció als Estats Units. Recentment a
Georgia se li han fet dues exposicions monogràfiques. La
primera va tenir lloc a la tardor del 2001 al Museu d�Art de

Georgia, associat amb la Universitat de Georgia, a Athens, on
jo visc. Aquesta exposició va ser una retrospectiva de les
seves litografies. La segona va tenir lloc al Museo d�Albany
durant la tardor del 2007, i aquesta va ser una retrospectiva de
pintures, dibuixos i escultures. Moltíssima gent va venir des
de molt lluny per veure-la.

Ara voldria parlar de les meves impressions personals de l�art
d�Àlvar. Primer, las imatges, la iconografia de la seva obra:

• Els personatges carregats de misticisme i un cert misteri,
aparentment suspesos en l�aire en un ambient gairebé
màgic; figures diàfanes, representades com aparicions,
com éssers celestials, com imatges de l�ànima humana;
de gènere ambigu �perquè, diu Àlvar, tots nosaltres,
homes i dones, tenim les mateixes emocions, els
mateixos desitjos.

• La figura de la dona, a vegades nua, que suggereix la
plenitud de la vida.

• Els rostres com a expressió dels millors sentiments
humans �l�amor, la tendresa maternal, l�afecte familiar i
l�amistat.
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• Les mans expressives, lleugeres.

• Els coloms, símbols de la pau que tant necessitem avui.

• L�ambient rural, les cases de poble al costat d�una església.

• El camp, el mar, la natura.

• Les flors, que la terra ens ofereix com un regal per als
sentits.

• Les fruites, que alimenten el cos.

• Els instruments musicals, que alimenten l�esperit.

• I el rellotge, que marca les hores de la vida. 

M�agrada la nostàlgia que expressa en la representació d�un
poble mig recordat, mig imaginat, sense signes d�agressió de
cap tipus, sense contaminació, 

M�agrada el tema de celebració:

• La celebració de l�amor. 

• La celebració de l�erotisme.

• La celebració de l�afecte por la família i els amics.

• La celebració de la maternitat. 

• La celebració de les arts -de la música, de la pintura, de
la poesia, de la dansa.

• La celebració de la literatura, dels grans textos de la
història humana �la Bíblia, la mitologia. 

• La celebració de la senzillesa, d�allò que és bàsic.

• La celebració de la plenitud de la vida.

M�agrada la tècnica, la composició i el discurs dels quadres:

• La tensió entre el que hi ha de geomètric i de volumètric,
entre les línies corbes i suaus de las figures humanes i la
linealitat de l�arquitectura, del paviment d�alguns
interiors, de les composicions geomètriques que amb
freqüència apareixen a la part inferior de les seves
pintures.
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• L�atmosfera il·lusionista i somiadora;

• La col·locació de les figures, com suspeses en l�espai.

• Els colors -els colors bellíssims gairebé transparents en
algunes litografies i intensos en d�altres; els colors
magnífics dels olis;

• La textura matèrica dels seus olis aconseguida amb la
sàvia superposició de múltiples capes de pintura;

M�agrada el contingut conceptual i simbòlic de les seves
pintures recents:

• La tensió entre la tradició, simbolitzada amb el raïm i el
vi, i la globalització, simbolitzada per la Coca-Cola (y la
Coca-Cola Light),.

• La tensió entre l�ou �l�origen de la vida, el principi�, i el
rellotge �el transcurs de la vida fins a completar el seu
cicle vital, la fi. 

• La tensió entre l�art dels grans pintors del passat, com
Piero della Francesca, Vermeer i Balthus, i l�art de
l�avantguarda.

• La importància de l�amor, mentre el temps discorre. 

• La importància del plaer, mentre el temps discorre.

• La importància de l�art, mentre el temps discorre.

El temps discorre. Ara més que abans, Àlvar sap que és
necessari administrar bé el temps per pintar totes les idees
que té en la ment.

Aquesta visió, Àlvar l�ha comunicada a la gent de Georgia en
un gran oli titulat Plenitud, que va pintar especialment per a
la Universitat de Georgia. Cada any cent mil persones veuen
aquest quadre, que està penjat en el vestíbul central de la
Universitat. 

La Universitat de Georgia ha creat un centre per a l�estudi de
l�art d�Àlvar i una sala permanent dedicada a l�art d�Àlvar, on
s�exposa la col·lecció de litografies, escultures i dibuixos que
ha fet Àlvar des del 1965. La biblioteca també compta amb
una col·lecció de llibres i catàlegs publicats sobre la seva obra.
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Fa quatre anys, la Universitat va finançar la producció d�un
documental sobre Àlvar, titulat Àlvar: su Visión y su Arte.
Aquest documental va guanyar un primer premi en un
festival per a pel·lícules independents i s�ha presentat a la
televisió pública.

Aquests són alguns dels seus ideals: la pau, la llibertat i la
tolerància, ideals sempre tan necessaris però especialment en
el món actual en què vivim. Són els ideals que van inspirar la
creació del monument Mediterrània a Montgat. 

Jo li dec molt, a aquest gran artista. Tots li devem molt.
Durant més de cinc dècades, Àlvar, a través de les seves
obres, ens ha transmès uns valors que es tradueixen en la
recerca d�un estil de viure en harmonia amb ell mateix i amb
els altres, a saber escoltar la música de l�esperit, dels
sentiments i els afectes, treballant i gaudint sàviament de la
plenitud de la vida.

Gràcies por tot el que has ofert al món, Àlvar.

Nota

1. Betty Jean Craige és professora de literatura comparada i
directora del Willson Center for Humanities and Arts de la
Universitat de Georgia, Athens (Georgia, EEUU). El present
article és el discurs que va pronunciar el 27 de novembre de
2008 al Museu de Badalona, amb motiu de la inauguració de
l�exposició Àlvar Suñol. Retrospectiva 1954-2008.
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