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EDITORIAL

La revista Carrer dels Arbres entrarà aviat en una nova etapa, en què, d’acord amb els nous
temps, tindrà format digital. Així, amb aquest exemplar, l’últim en paper, es tanquen tres èpoques d’un
títol aparegut el 1979 –coincidint amb les primeres eleccions democràtiques municipals– – i profundament
renovat el 1986 i el 1990, en què va passar a ser d'aparició anual.

Durant tots aquests anys, la revista ha publicat nombrosos treballs d’arqueologia, història, art o etnografia
sempre entorn de Badalona o de personatges vinculats a la ciutat. Just en aquest número, hi trobareu un
índex que facilitarà la localització tant dels continguts com dels noms dels autors que, badalonins o no,
han fet possible la revista i li han donat el prestigi que té.

Durant la darrera etapa, els editorials han ofert una crònica del Museu que permet seguir-ne l’evolució i,
per tant, la gran transformació dels últims anys, amb una considerable ampliació dels espais arqueològics
museïtzats de la ciutat romana de Baetulo.

No ens estendrem en referir-nos al període 2011-2012, però sí direm que, integrat en l’Arqueoxarxa –que
reuneix els principals museus i jaciments arqueològics de Catalunya–, el nostre Museu és avui una
institució molt respectada i fins i tot de referència per al coneixement del món romà al nostre país. En són
una prova el ressò en els mitjans de comunicació, els premis atorgats per l’Associació de Museòlegs i el
Fòrum Auriga, o la quantitat creixent del públic que visita les restes de Baetulo. D’altra banda, s’ha arribat
a un acord amb el Museu d’Història de Barcelona per tal de fer visites combinades a tots dos museus i s’ha
iniciat, així, un procés més ampli de col·laboració.
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El Museu ha fet un esforç per mantenir una bona oferta, tot i les limitacions pressupostàries d’aquests
temps de crisi. El festival romà, la Magna Celebratio, reuneix públic de diverses edats i procedències, i
ocupa un lloc destacat –darrere de Tarragona– dins els festivals romans del nostre país. Per dos anys
consecutius, s’han format cues per visitar les Termes i el Decumanus durant la Nit dels Museus. Les Nits
d’Estiu, en sessió doble des del 2011, continuen omplint el pati de l’Anís del Mono. S’han mantingut les
visites al patrimoni i les sortides culturals, i s’ha ampliat l’oferta amb la introducció de tallers sobre el món
romà i amb l’estrena, l’estiu del 2012, d’una ludoteca romana que ha fet les delícies dels més petits.

També s’han presentat exposicions, sobretot de producció pròpia, amb les corresponents activitats: Josep

i Pere Santilari. Retrospectiva –acompanyada d’un catàleg, va batre el rècord de públic de les exposicions
d’art–, Biscúter. Fet a Sant Adrià; 90 anys de l’Orfeó Badaloní; 50è Aniversari de la Festa del Badiu –en
aquesta revista trobareu alguns articles sobre el tema–, i Santa Maria de Badalona. 900è aniversari.

És molt destacable la intervenció arqueològica a la cantonada del c/ Termes Romanes i la plaça de
l’Assemblea de Catalunya, que va posar al descobert una part del Jardí de Quint Licini. La propietat ha fet
una cessió al municipi del subsòl d’aquest solar, cosa que permetrà salvaguardar les restes i, en un futur,
connectar-les amb el Jardí de Quint Licini i amb el Decumanus. D’altra banda, també són remarcables el
ritme constant d’ingressos de fons –documents, objectes, fotografies–, donats de forma desinteressada al
Museu; la labor de documentació i tractament museístic dels fons i les tasques de coordinació i de recerca
que faran possible la realització de futures exposicions i publicacions.

Volem agrair la fidelitat de totes les persones que han anat seguint el Carrer dels Arbres al llarg dels anys,
així com l’interès de tots aquells que s’hi han anat sumant. Desitgem que ens continuïn acompanyant en
l’etapa que estem a punt d’encetar i que se n’hi afegeixin molts més.

Museu de Badalona
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Un dels grans avenços de la civilització
romana va ser resoldre el problema de la gestió dels
residus que generaven les ciutats, ja fossin líquids o sòlids.
En aquest sentit, la creació d'una xarxa de clavegueres va
permetre l'eliminació de les aigües sobrants, tant les
pluvials com els excedents de fonts, termes i latrines
públiques. Quant a les aigües brutes domèstiques,
s'eliminaven a partir de la connexió amb la xarxa pública
de sanejament (un dret, però no una obligació) o amb
fosses sèptiques situades en jardins o patis. Pel que fa a la
gestió dels residus sòlids (brossa, runa, etc.), els romans
van solucionar el problema amb la implantació de diverses
estructures, fonamentalment abocadors, relacionades amb
el tractament d'aquest tipus de materials. Aquests
abocadors estaven situats fora muralla per ordre dels
governs municipals i estaven gestionats pels stercolari
(escombriaires), que disposaven de plostra stercolaria o
carros d'escombraries, destinats a llençar la brossa.

L'estudi de la distribució topogràfica d'aquests abocadors
«municipals» i el seu procés de formació ens ajuda a
conèixer millor la dinàmica de les ciutats
(Dupré/Remolà, 2002, p. 42).

La ciutat romana de Baetulo no va ser una excepció, i gràcies
a les nombroses excavacions arqueològiques que s'hi han
realitzat al llarg dels anys, coneixem força bé com es
gestionaven els residus urbans a la Badalona de fa 2.000 anys
(Padrós Martí, 1991, p. 599-622; Padrós Martí/Sánchez Gil
de Montes, 2009, p. 215-231).

Recordem que Baetulo va ser una fundació romana ex novo,
que formava part del programa de fundacions urbanes que va
impulsar Roma a finals del segle II i inicis del segle I aC
(Guitart, 1993, p. 205-213). La seva cronologia fundacional
se situa en els decennis 90-70 aC (Jiménez, 2000, p. 66;
Padrós, 2001, p. 67-68). La ciutat es va situar en el pendent

LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS
A LA CIUTAT ROMANA DE

BAETULO 
PEPITA PADRÓS MARTÍ, JACINTO SÁNCHEZ GIL DE MONTES
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d'un petit turó, limitat per dues rieres —actuals avinguda de
Martí Pujol i Riera de Matamoros— i el mar, amb un important
desnivell tant cap al vessant sud com cap als vessants est i oest.
En aquesta zona, el terreny és de substrat granític, fàcilment
erosionable, i com a resultat del desgast d'aquest granit, es
forma un tipus de sorra, amb abundant quars i mica —el
sauló—, que és fàcilment arrastrat pels corrents d'aigua i
dipositat en el llit de les rieres. Aquest material, sobre el qual
s'assentà Baetulo és força porós, fet que facilitarà l'eliminació,
per filtració, de les aigües residuals. 

La ciutat estava envoltada per una muralla que configurava
un recinte de 413 x 261 m, és a dir, entorn d'11 hectàrees
(figura 1). La hipòtesi de distribució urbanística en cardines
(carrers en sentit muntanya-mar) i decumani (carrers
paral·lels a la costa) que defineixen una trama en
quadrícula i delimiten un conjunt d'insulae, es va
plantejar, en primer lloc, per la localització de diversos
trams de col·lectors de carrers —cardines— que varen
permetre fixar una modulació que va plantejar l'existència
de 7 insulae en amplada. En segon lloc, la modulació dels
decumani, davant la inexistència de col·lectors, es fixà
d'acord amb els edificis i domus localitzats, cosa que va
donar com a resultat 9 insulae de llargada, amb una
ordenació urbanística que obeïa a un pla ortogonal
(Guitart/Padrós/Fonollà, 1994, p. 188-191).

La imatge inicial de la ciutat quedava marcada per la
muralla que la protegia i delimitava, per la planificació
urbanística que l'organitzava i en marcava les pautes de
desenvolupament i per un temple que segurament presidia
l'espai públic per excel·lència, el fòrum, i en definitiva el

conjunt de la ciutat. Baetulo té, per tant, una clara filiació
romana, no tan sols en l'urbanisme sinó també en la
tipologia dels edificis tant públics com privats, en els
quals es constata una total influència itàlica.

En el moment inicial, i seguint criteris topogràfics i
urbanístics, la ciutat es podria dividir en tres parts. La zona
alta, de pendents suaus, que es caracteritza per la presència de
grans domus —Casa dels Dofins i Casa de l'Heura—
articulades entorn d'un atri i amb una àrea de producció
associada. En el límit sud d'aquesta zona alta, i just on
començaria el pendent cap al litoral, es va situar el centre
polític i administratiu de la ciutat, el fòrum, en un punt
prominent de cara al mar. Finalment, a la part baixa, se situa
el barri marítim comercial, on proliferen banys públics,
tabernae, tallers i els habitatges més modestos, amb una
articulació més simple que les cases de la zona alta.

Eliminació de les aigües residuals
L'estudi de la gestió de l'eliminació de les aigües residuals a
Baetulo es fonamenta bàsicament en set intervencions
arqueològiques realitzades a Badalona des dels anys 1930
fins al present.1 En aquest article presentarem els elements
principals que defineixen i caracteritzen el sistema bàsic
d'aquesta eliminació i la seva evolució al llarg del temps, des
del moment de la fundació de la ciutat al segle I aC fins al seu
final, ja al segle V dC.

En les fases inicials de l'urbanisme de la ciutat, des del segle
I aC fins a la primera meitat del segle I dC, es van traçar i
pavimentar els carrers, però sense crear un sistema de
col·lectors. Aquest primer model d'eliminació consistiria, per
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Fig. 1. Planta de Baetulo amb la situació dels carrers. Intervencions arqueològiques: 1: carrer Pujol 36 (hort d’en Fluvià).- 2: Domus dels Dofins (carrer
Lladó).- 3: plaça Constitució.- 4: espai Termes-Decumanus.- 5: antic Clos de la Torre.- 6: carrer Jaume Borràs  (delegació d’Hisenda).- 7: carrer Gaietà Soler
(antiga escola Jungfrau). 
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tant, en el drenatge de les aigües pluvials i residuals
domèstiques i industrials a través de la superfície
pavimentada dels carrers. Ha estat força difícil poder
establir aquesta primera fase, ja que els testimonis han estat
molt escassos a causa del gran impacte provocat per
l'establiment dels sistemes d'evacuació posteriors. No
obstant això, tenim dos tipus d'evidències que demostren
l'existència d'aquest sistema. En primer lloc, els paviments
dels carrers anteriors a la implantació del segon model,
apareixien tallats per les rases constructives dels
col·lectors, tal com s'ha vist en els dos trams del cardo
maximus localitzats entre la Casa dels Dofins i la Casa de
l'Heura, a l'actual carrer de Lladó, i al subsòl de la plaça de
Font i Cussó. En segon lloc, tenim la presència de canals de
desguàs provinents d'àmbits domèstics que no aboquen les
aigües residuals a cap col·lector central sinó directament al
carrer, com es veu en les clavegueres localitzades a les
entrades de les cases 1 i 2 de la plaça de Font i Cussó. En
ambdós casos, es tracta d'una petita canal que té l'inici en el
pati central de l'habitatge i que recull tant les aigües brutes
com les de pluja i les aboca a un cardo minor.
Possiblement, en el centre del carrer, hi havia una rasa que
recollia aquests residus, però no n'han quedat restes.

En una segona fase, tant l'aigua residual de pluja com les
aigües fecals i industrials d'àmbit domèstic, s'eliminen a
través d'una xarxa de col·lectors principals que es
construeixen generalment en l'eix central dels carrers, i
d'una sèrie d'embornals que drenen, cap a aquests
col·lectors l'aigua que circula per la superfície del carrer.
Aquest procés urbanístic s'inicià a partir d'August i la
dinastia júlia-clàudia.

Els diversos elements detectats que configuren la xarxa de
sanejament general de la ciutat constaten la implantació d'un
sistema jerarquitzat, en el qual la xarxa principal està formada
per una sèrie de col·lectors que van pels carrers principals,
fonamentalment pels que segueixen la una direcció muntanya-
mar, és a dir, pels cardines. A aquests col·lectors, hi aboca una
xarxa terciària, principalment de caràcter domèstic, i en algun
cas industrial. No s'han trobat elements d'una xarxa secundària
que recollís les aigües de carrers no principals per abocar-les en
les clavegueres centrals de les vies més importants.

La descripció dels elements que formen part de la xarxa
s'estructura a partir dels cardines i decumani que s'han
localitzat en les diferents excavacions arqueològiques
realitzades a la ciutat. És evident que el turó on s'assenta
Baetulo va condicionar el perfil topogràfic dels carrers. Per
regla general, els cardines devien tenir un primer tram
pràcticament pla, que coincidiria amb la zona alta; un
segon tram de fort pendent, que seria el pendent del turó
cap a mar, i un tercer tram amb un perfil sense gaire
pendent, a la zona de contacte amb el mar. Quant als
decumani, devien tenir un perfil topogràfic més homogeni
i amb escassos pendents, excepte en els extrems, que
devien adquirir un perfil més abrupte a la zona de contacte
amb les rieres que delimitaven la ciutat a est i oest.

El cardo minor II és un carrer situat sota la plaça de Font
i Cussó, a l'est del cardo maximus, en el qual, cap a mitjan
segle I dC, es va construir un col·lector de 0,45 m
d'amplada i 0,90 m de fondària, i amb 50 m de longitud
conservada (figura 2). Té un pendent molt fort cap al sud,
cap a mar, i el seu traçat és quasi rectilini fins a
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l'encreuament amb el decumanus maximus, des d'on gira
cap a l'est, per continuar sota el mateix cardo, que té l'eix
desplaçat uns metres cap a l'est.

Aquesta claveguera servia per eliminar l'aigua de pluja del carrer
i les aigües residuals domèstiques i industrials dels edificis que
hi obrien, amb un sistema de recollida d'aigua superficial
mitjançant embornals del col·lector principal, i d'aigües residuals
domèstiques a través de clavegueres. A l'encreuament d'aquest
cardo minor amb el decumanus maximus, es construí un gran
embornal que recollia l'aigua de pluja procedent dels dos carrers
(Ferrer/Sánchez, 2010) (figura 3). En aquest punt, la claveguera
té una profunditat d'1,20 m i la base graonada, i això, juntament
amb l'angle que fa la pròpia claveguera, devia frenar l'aigua que
procedia de la part alta, i que, a causa del fort pendent, devia
arribar amb molta força a aquest punt de la ciutat. En aquest
encreuament també hi havia dos embornals, un a cada
cantonada, que abocaven l'aigua al col·lector central del carrer. A
la resta del carrer hi havia altres embornals, situats en les voreres,
a tocar les façanes de les cases. La superfície dels embornals està
desgastada pel pas dels vianants, fet que en confirmaria l'ús com
a element d'eliminació de l'aigua superficial del carrer
(Fernández/Sánchez, 2010), excepte en un cas en què estaria
destinat a evacuar l'aigua de pluja de les teulades de les cases. A
l'igual que succeeix amb les cases que obren al cardo maximus,
no s'ha trobat cap element constructiu —latrines o pous cecs—
que ens permeti conèixer com s'eliminaven les aigües fecals.

El cardo maximus (cardo III) és l'eix viari muntanya-mar que
delimitava el fòrum per l'est. És un carrer de més de 7,5 m
d'amplada, amb la vorera oriental porticada. Se'n coneixen
diversos trams: entre la Casa dels Dofins i la Casa de l'Heura —

tram de 40 m—, en el subsòl de la plaça de Font i Cussó—tram
de 33 m— i també al carrer de Sant Josep de Rosés, al carrer de
Sant Felip de Rosés, 53 i a la plaça de l'Oli, 8.

En el tram entre la Casa dels Dofins i la Casa de l'Heura, és a dir,
al nord del fòrum, el carrer té un pendent molt suau. En el centre
es localitzà un col·lector de 0,40 m d'amplada i 0,90 de fondària,
al qual aboquen les aigües residuals les dues domus
mencionades (Padrós, 1985, Bosch/Padrós, 1999). Es tracta de
dues cases que tenen un sistema molt complex de clavegueres
que s'inicien en els àmbits domèstics i a la zona industrial situada
en els patis, que tenen façana al carrer. Per tant, aquesta zona de

Figura 2. Col·lector del cardo minor II. Espai Termes-Decumanus.
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pati es converteix en el lloc on es concentren les clavegueres
d'evacuació de les aigües residuals de pluja, provinents dels atris
de les domus i industrials, originades en uns dipòsits situats en
els propis patis. No s'ha localitzat el sistema d'evacuació d'aigües
fecals d'aquestes cases, i l'explicació podria ser que es troba en
els espais no excavats de les cases o bé que l'eliminació es
realitzava amb elements mobles -orinals-, que després es
buidaven aprofitant algun dels embornals dels canals
d'evacuació dels patis. 

En el tram del cardo maximus sota la plaça de Font i Cussó, el
col·lector central és molt més gran i canvia de tècnica
constructiva (figura 4). Es tracta d'una canalització de 0,85 m
d'amplada, 1 m de fondària i 33 m de longitud conservada, amb

fons i coberta de grans lloses de pedra, que va ser construïda en
els primers decennis del segle I dC, en època de Tiberi o Claudi.
El fort pendent que té aquest col·lector fa que, a trams, es
construïssin graons per tal de disminuir la velocitat de l'aigua. A
aquesta col·lector s'hi connectaven unes clavegueres més petites,
en l'encreuament amb el decumanus maximus, que s'han
interpretat com a embornals que drenarien aquest últim carrer,
que creuava la ciutat d'est a oest i que no tenia col·lector central
d'eliminació d'aigües de pluja. 

Com veiem, hi ha un canvi important en les dimensions d'aquest
col·lector a la part alta i en el vessant sud del turó. Aquest canvi
es deu al pendent, més suau a la part alta, i a la seva funcionalitat,
ja que a la part alta tan sols s'eliminen les aigües residuals del
carrer i dels àmbits domèstics i en canvi, a la part baixa, es
recullen les aigües superficials dels habitatges, dels ambients
productius i, fonamentalment, del fòrum.

El cardo minor IV el coneixem en tres punts: al número 10
de la plaça de la Constitució, a la pròpia plaça i a la seu de
la delegació d'Hisenda, al carrer de Jaume Borràs (Padrós,
1985). Es tracta d'un altre exemple de col·lector en un
cardo minor al qual desguassen altres clavegueres de la
xarxa terciària (figura 5). Es pot datar a partir d'August i el
seu tram final es troba fora muralla, molt proper a la línia
de costa, lloc on abocaria les aigües residuals.

El decumanus I seria el traçat urbà de la Via Augusta, que recorre
la ciutat per la part baixa, paral·lela a la línia de costa i a la
muralla, circulant per la plana litoral situada al peu del turó. Per
tant, és una zona sense pràcticament cap desnivell. D'aquest
carrer, se'n coneix un tram localitzat al pati de la casa JaumeFigura 3. Embornal a l’encreuament del decumanus maximus i el cardo

minor II. Espai Termes-Decumanus.
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Figura 4. Gran col·lector del cardo maximus. Espai Termes-Decumanus.

Figura 5. Col·lector del cardo IV. Plaça de la Constitució. 

Botey, on hi ha les oficines de l'Hospital Municipal (antigament
seu de l'Escola Jungfrau), a la plaça de Pau Casals (figura 6).
Tallant els nivells inferiors del paviment del carrer, es construí un
col·lector del qual es localitzà un tram de 12 m. A l'extrem oest i
al centre del col·lector, hi havia un embornal. La claveguera es
construí al segle II dC i, per tant, no formaria part de la primera
fase de creació de la xarxa principal de sanejament, sinó d'un nou
impuls edilici que hi hagué a la ciutat en aquesta època.

El decumanus V es va localitzar al carrer de Pujol, 36
(Antequera/Arroyo, 2010). És un carrer amb una
claveguera de traçat sinuós, datada a partir de Tiberi, de la
qual es coneix un tram de 48 m. És una canalització de
pendent suau a la qual desguassen altres canalitzacions
procedents d'àmbits domèstics i industrials (figura 7).
Eliminava les aigües residuals cap a la riera que limitava
la ciutat romana per l'est, l'actual Riera de Matamoros.

A la Via Augusta, a les excavacions arqueològiques
realitzades els anys 1930 al Clos de la Torre per
l'Agrupació Excursionista de Badalona, amb Joaquim Font
i Cussó al capdavant, aparegué la muralla amb una torre de
defensa que protegia la porta d'entrada oriental de la
ciutat, i un tram de la Via Augusta, que en aquest punt es
trobava pràcticament al costat de la línia de costa (Serra
Ràfols, 1939 p. 268-289; Font i Cussó, 1980, p. 40-58). A
uns 10 m de la porta, en el recorregut extraurbà de la via i
relacionat amb un segon paviment, es va trobar un
embornal que canalitzava l'aigua de la calçada cap a una
claveguera que, procedent de les cases situades al lateral
nord de la via, i travessant-la, abocava les aigües
directament al mar (figura 8). 
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Evolució del sistema d'evacuació d'aigües residuals
Un cop dissenyat i establert aquest sistema d'evacuació
d'aigües residuals pluvials, fecals i industrials durant
possiblement els segles I i II dC, la gestió de residus va
anar evolucionant, fet que va comportar tant la renovació,
amb la construcció de nous elements, com la reforma dels
elements preexistents i la seva reutilització. Recordem que
el manteniment de carres i clavegueram públics eren
competència de l'administració municipal, i els
encarregats de controlar aquest manteniment eren els

Figura 6. Col·lector del decumanus I. Pati de la casa Jaume Botey (antiga
escola Jungfrau).

aediles i els douviri. No obstant això, hi ha poques dades
cronològiques que ens permetin analitzar i relacionar
aquestes reformes amb els impulsos polítics i urbanístics
del govern municipal de Baetulo al llarg del temps.

El sistema es va renovar de diverses maneres. En primer lloc, amb
la construcció de nous col·lectors per substituir els antics que
havien deixat de funcionar. Aquest seria el cas de la claveguera del
cardo maximus en el seu traçat nord, entre la Casa dels Dofins i la
Casa de l'Heura, a l'actual carrer de Lladó que, a la segona meitat
del segle I dC, va ser substituïda per una altra que recolliria les
aigües del carrer a través d'un embornal situat al costat de la vorera
porticada (Bosch/Padrós, 1999). També coneixem la substitució
d'un embornal per un altre de nou en el cardo minor existent sota
la plaça de Font i Cussó (Sánchez, 2010).

D'altra banda, es van realitzar reformes en els col·lectors
principals. El tram central de la claveguera del cardo maximus,
sota la plaça de Font i Cussó, devia ser objecte d'alguna
reparació o neteja, i es van canviar les lloses de la coberta, que
són diferents de la resta: es van aprofitar elements
arquitectònics com grans carreus, pedres de llindar i dues
esteles funeràries ibèriques amb inscripció. Una altra reforma
s'ha detectat en la coberta del cardo II, també sota la plaça de
Font i Cussó. En aquest cas, sembla que la reforma va ser
deguda a la neteja de la claveguera d'aquest tram de carrer.

També es van reutilitzar elements anteriors per a una funció
diferent. En aquest cas, l'ocupació de l'espai públic en el cardo
II, sota la plaça de Font i Cussó, per estructures domèstiques, va
implicar la reutilització d'elements públics d'evacuació
superficial d'aigua, com va passar amb un dels embornals que
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Figura 7. Decumanus V amb el col·lector a la part central. Carrer Pujol, 36. (hort d’en Fluvià).
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servia per eliminar l'aigua que circulava pel carrer. El forat
d'aquest element va ser taponat amb una peça circular de marbre.
Desconeixem la nova funció que hauria tingut l'antic embornal,
però és possible que es pugui associar a una activitat productiva,
ja que al seu costat es van trobar restes d'un dipòsit
(Fernández/Sánchez, 2010).

Quant a l'aigua residual domèstica, s'han documentat noves
formes d'evacuació. Sota la plaça de Font i Cussó, hem detectat
un nou canal de desguàs que possiblement tenia el seu origen a
la Casa 3 i connectava amb un embornal del carrer. En aquest
cas, creiem que el sistema domèstic d'evacuació d'aigües es
devia col·lapsar i es va haver de reformar per tal de poder

Figura 8. Embornal de la Via Augusta on va aparèixer, llençada, la Venus. 
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continuar eliminant l'aigua sobrant a través del sistema públic,
que seguia funcionant (Sánchez, 2010). També en l'espai situat
al nord de les termes, es va trobar una claveguera que
desguassava els residus líquids d'un àmbit possiblement destinat
a ús industrial. La coberta d'aquesta claveguera i d'una més petita
que hi anava a parar, va ser totalment espoliada en una data que
desconeixem. Però en el segle V dC la claveguera es va
reformar, aprofitant que la xarxa principal encara funcionava,
potser no tota, però sí almenys una part.

Eliminació de residus sòlids
Els abocadors que hi havia a les ciutats romanes, on es llençaven
els residus sòlids i les escombraries, han passat sovint
desapercebuts a les excavacions que es realitzen a la majoria de
jaciments. Sovint aquests dipòsits es confonen amb nivells de
terraplenament i anivellament per fer noves construccions.

Baetulo no és una excepció, i tenim escasses dades sobre
la gestió de l'eliminació dels residus sòlids, i quasi sempre
fan referència a l'àmbit domèstic. Les excavacions
arqueològiques han detectat que en el segle I aC, a la part
alta de la ciutat, hi havia abocadors d'escombraries que
utilitzaven estructures anteriors, concretament sitges que
havien servit inicialment per emmagatzematge de cereals.
Aquestes sitges estaven situades en zones encara no
urbanitzades i en el moment de la urbanització d'aquests
espais, s'aprofitaren com a lloc per llençar escombraries. Es
tracta d'escombraries procedents de l'àmbit domèstic, on
predominen restes de vaixella de taula, de cuina, ossos i
malacologia marina -petxines, ostres, cloïsses i musclos.
Destaquen dues sitges, una localitzada en obrir el carrer de
Pujol (Guitart, 1976) i l'altra al número 36 del mateix carrer

(Antequera/Arroyo, 2010), en les quals es van trobar gran
quantitat de gerres, vasos i plats de ceràmica, i també bols
i ampolles de vidre alguns dels quals es van poder refer
sencers, així com material constructiu i objectes de metall,
entre els quals, alguna moneda (figura 9). 

També a la part baixa de la ciutat, fora muralla, en el carrer
de Jaume Borràs, a l'actual seu de la delegació d'Hisenda,
es va localitzar un important abocador d'àmfores datat a
inicis del segle I aC. En aquest cas, es podria pensar en un
espai escollit per les autoritats municipals, extramurs i a
tocar la línia de costa, com a lloc d'eliminació de residus de
caràcter industrial, potser per guanyar terreny al mar.

Pel que fa als segles I i II dC, les evidències d'abocadors
o llocs d'eliminació d'escombraries domèstiques o
industrials es limita principalment, tot i que no de manera
exclusiva, a l'amortització d'estructures hidràuliques
abandonades. Es tracta de dipòsits de detritus, orgànics,
ceràmics i de material constructiu que s'aboquen a pous -
carrer de Fluvià, 23-, cisternes —carrer de Pujol— i també a
sitges -plaça de la Ciutat Romana i carrer de Sant Josep i de
Rosés. El model es basa en l'eliminació privada intramurs,
aprofitant estructures que ja no s'utilitzen. Això no significa
que des del poder públic no hi hagués un sistema que evacués
els residus sòlids generats dins del perímetre emmurallat cap
a zones específiques fora muralla, possiblement a les rieres
que limiten la ciutat o directament al mar.

A inicis del segle III dC, sembla que aquest model d'eliminació
privada dins de l'àmbit domèstic canvia, al menys en algunes
zones de la ciutat. Sota la plaça de Font i Cussó, a la vorera
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porticada del cardo maximus, a tocar el fòrum, es va localitzar
un gran abocador d'escombraries que es va poder datar en
aquest moment (Padrós/ Sánchez, 2007). Es tracta d'una sèrie
d'abocaments de caràcter domèstic en el qual abunden les
ceràmiques de cuina d'importació africana, ossos de
macrofauna, malacologia marina, i escombraries diverses,
disposades en capes de diferent potència. L'homogeneïtat entre
el tipus de materials i la similitud dels estrats que componien
aquest abocador, ens permet plantejar la hipòtesi que es tracta
d'un lloc d'abocament d'escombraries domèstiques que es va
utilitzar en un període relativament curt de temps.

En aquest cas, es tracta d'una clara ocupació de l'espai públic com
és la vorera del cardo maximus, a inicis del segle III dC. Aquest és
un fet significatiu dins la història de Baetulo, ja que podria
demostrar un moment de contracció de la ciutat, que consistiria en
un abandonament, potser temporal, d'aquesta zona.

Finalment, tenim poques dades sobre el període tardoromà a
Baetulo. En les obres de connexió de les Termes Romanes,
sota el Museu, amb el subsòl de la plaça de Font i Cussó —
soterrani del carrer de les Termes Romanes, 3—, es va
localitzar un gran forat ple d'escombraries, ossos i ceràmica
que es va poder datar en el segle V dC.

Conclusions
La reconstrucció del model de gestió dels residus a la ciutat
romana de Baetulo ha estat molt desigual segons el tipus de
residu eliminat, tal com s'ha pogut veure. Mentre que per a les
aigües residuals les evidències demostren que era un sistema
ben implantat i gestionat des del govern municipal, del qual
s'aprofitarien els privats, les escasses dades obtingudes sobre

la gestió dels residus sòlids fan pensar que era el ciutadà qui
gestionava en gran part aquesta eliminació, però creiem que
el que passa és que no s'han trobat encara els grans abocadors
extraurbans potenciats des del poder municipal.

La xarxa de sanejament general de les aigües residuals de
Baetulo està fonamentada en grans col·lectors construïts
principalment en els cardines —carrers muntanya-mar— de
la ciutat, que drenaven l'aigua de la part alta i del pendent del
turó cap al mar, travessant tota la ciutat. A més, en alguns
decumani —carrers paral·lels a la costa—, es construïren
col·lectors que drenaven l'aigua des de la part alta
directament cap a les rieres que delimiten la ciutat a est i oest.
Aquest sistema públic d'eliminació de les aigües residuals de
la pluja dels carrers, dissenyat i implantat en els segles I i II
dC, es completa amb una sèrie d'embornals, situats a les
voreres i en els encreuaments de carrers, que aprofitaven els
pendents naturals per facilitar el drenatge. A aquest sistema
d'eliminació d'aigües, s'hi connectaven les clavegueres que,
des de l'àmbit privat —domèstic i industrial—, evacuaven les
aigües fecals i els líquids de residus industrials. Aquest
sistema privat d'eliminació s'inicia normalment en el pati de
la casa o en l'atri. D'altra banda, no s'ha trobat, de moment,
cap latrina ni cap pou cec atribuïble a la funció d'eliminació
d'aigües fecals domèstiques i, per tant, aquest tipus de residu
es devia eliminar a través d'elements mobles, que
posteriorment es buidaven a les clavegueres dels patis.

En resum, el disseny del sistema de sanejament de
Baetulo consistia en una xarxa de col·lectors principals a
la qual es connectava una xarxa terciària d'embornals i
clavegueres domèstiques. Els elements secundaris, que



19

Figura 9. Sitja per guardar-hi gra, després utilitzada com a abocador d’escombraries. Carrer Pujol, 36 (hort d’en Fluvià).
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són els que portarien les aigües des dels carrers
secundaris a aquests col·lectors principals, no s'han
documentat fins al present a la ciutat.

Aquest model de gestió de líquids residuals, tant d'aigües brutes
com de pluja, va anar evolucionant. La renovació de les cobertes
dels principals col·lectors es podria interpretar com un intent de
neteja general de la canalització o bé com una reforma i
reactivació del sistema, un cop abandonat i espoliat, a partir
d'una fase de recuperació del govern municipal. La manca de
dades cronològiques impedeix atribuir a un moment concret
aquestes modificacions, tot i que com a hipòtesi es podria
adscriure aquesta fase de reformes urbanístiques a mitjan segle
III dC, moment en què la ciutat té un poder municipal,
representat pels decurions, molt actiu, tal com proven les
diverses inscripcions dedicades pels càrrecs municipals als
emperadors. El que sí sembla evident és que el sistema va
perdurar, almenys parcialment, fins al segle V dC, moment en
què la xarxa privada es reforma i utilitza la xarxa pública per a
l'eliminació de les aigües residuals.

Quant a la gestió dels residus sòlids, la manca de dades
arqueològiques fa molt difícil reconstruir de manera precisa
quin era el sistema d'evacuació i eliminació de les
escombraries generades per la ciutat. Per tant, no es pot saber
del cert si era el poder públic qui el gestionava, establint àrees
concretes en zones fora muralla, o bé era el privat que
s'encarregava realment d'eliminar la brossa. En les diverses
intervencions realitzades a Baetulo, s'ha pogut reconstruir
parcialment la part que correspon als privats. En un primer
moment, la brossa s'elimina reutilitzant sitges de fases
anteriors, situades en àrees no urbanitzades. La colmatació El

rebliment d'aquestes estructures facilitaria una primera
ocupació de la ciutat potser amb l'establiment de centres
industrials en el perímetre de l'àrea urbanitzada.

Un cop consolidada la trama urbana de la ciutat, i a partir de la
segona meitat del segle I dC, els residus sòlids de l'àmbit domèstic
s'eliminen amortitzant estructures que no s'utilitzen, com pous i
cisternes. No hi ha constància d'abocadors establerts pel govern
municipal fora del nucli urbà, però, possiblement ja hi havia un
sistema establert pel govern per gestionar la brossa, basat en la
creació d'abocadors fora muralla on els ciutadans estarien obligats
a portar les deixalles i residus dels habitatges i dels edificis de
caràcter industrial i artesanal. Aquest sistema deixa de funcionar al
segle III dC, quan es comencen a utilitzar espais públics per llençar
les escombraries. Per tant, en aquest moment, o bé hi ha un
abandonament parcial de la ciutat o bé hi ha una manca de força
del poder polític, que no té capacitat per obligar a portar les
escombraries fora del nucli urbà.

Finalment, les escasses dades existents sobre l'ocupació tardana
de la ciutat impedeixen reconstruir el sistema de gestió de
residus sòlids. En aquesta època, quan el concepte de ciutat
clàssica ja s'ha perdut i el model urbà és més dispers i sense
consolidar, els ciutadans aprofitarien els solars sense construir
com a llocs d'eliminació dels residus domèstics.

Podem concloure, per tant, que fa 2.000 anys, els habitants de
Baetulo ja gestionaven els residus de forma molt semblant a
la que encara es practica actualment, i el sistema de la xarxa
de col·lectors que van implantar és, en el fons, el mateix que
se segueix utilitzant a Badalona en l'actualitat.
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Notes
1. Plaça de Font i Cussó i carrer de les Termes Romanes, n. 3
(Padrós/Sánchez, 2007; Fernández/Sánchez, 2010; Ferrer/Sánchez,
2010), Termes Romanes sota el Museu (Guitart, 1976), Clos de
la Torre (Serra, 1939; Font i Cussó, 1980), solar del carrer de
Jaume Borràs -delegació d'Hisenda- (Padrós, 1985), Casa dels
Dofins (Puerta/Padrós, 1984 i 1985), plaça de la Constitució
(Padrós, 1985), carrer de Pujol, n. 36 (Antequera/Arroyo 2010),
carrer de Gaietà Soler —escola Jungfrau, actual Hospital—
(Caballero, 2002).
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Introducció

La documentació històrica que la comunitat monàstica de
Sant Jeroni de la Murtra va generar i arxivar durant els
més de quatre-cents anys de la seva existència es va
desintegrar arran de la desamortització de Mendizábal.
Des d'aleshores, res no ha restat al seu lloc. Els centenars,
o potser milers, de volums, papers i pergamins curosament
custodiats a les prestatgeries de l'arxiu monàstic, situat a la
cambra més alta de la torre prioral, van compartir destí
amb els retaules, les pintures, les escultures, els llibres de
la biblioteca, els objectes litúrgics i tants altres elements
que tenien un cert valor patrimonial: destrucció i dispersió.
Valgui com a exemple del que van representar per a la
documentació històrica els fets de juliol de 1835, el
següent testimoni de Josep Franch, aleshores escolà del
monestir, i que recollí el canonge Barraquer: «El padre
Jaime Vila depositó en poder de mi padre un saco de
papeles y libros. Estos tenían cubierta de pergamino y letra
de dos colores. Pasado algún tiempo, viendo el padre Vila
que los sucesos andaban de mal en peor, dijo a mi padre

que de los papeles que le había confiado hiciese lo que
bien le pareciese, pues no le quedaba esperanza de servirse
de ellos. Al cabo de mucho tiempo, como los ratones los
convirtieran en su pasto, fueron vendidos a cuatro
cuartos la libra».1

Gran part de la documentació que es conserva
actualment va ser requisada i portada a la delegació
d'Hisenda, que de fet va ser l'organisme que es va
apropiar del monestir i que posteriorment en va
subhastar els béns. Tota la documentació monàstica va
passar d'Hisenda a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on avui
forma part de la secció anomenada Monacals d'Hisenda.
Fins allí s'ha d'anar si es vol conèixer més a fons la
història del cenobi badaloní2 i d'allí és on procedeix la
quasi totalitat de la documentació que els historiadors
més importants de Sant Jeroni -Josep Maria Cuyàs i
Tolosa, Joaquim Font i Cussó, i Jaume Aymar—3 han
utilitzat per bastir els seus estudis.

UN FRAGMENT DEL LLIBRE DE

DESPESES DEL PROCURADOR DE

SANT JERONI DE LA MURTRA

(SEGLE XV)
CARLES DÍAZ MARTÍ
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Després d'anys de poar en aquesta documentació, he arribat a
la conclusió que representa una part relativament petita del
que hi devia haver a l'arxiu monàstic. D'aquí que qualsevol
troballa fora de l'Arxiu de la Corona d'Aragó sigui un autèntic
regal i tan de bo algun dia apareguin més fons propis del
monestir que en permetin augmentar el coneixement històric.
En aquest sentit, no puc deixar d'esmentar un cas conegut: el
del cinquè llibre dels actes capitulars de Sant Jeroni de la
Murtra, que foren transcrits i publicats per Josep Maria Cuyàs
gràcies a Carme Roca, vídua de Jaume Algarra, propietari del
monestir entre 1920 i 1947, que li va deixar furgar al seu
arxiu particular. El volum havia estat anteriorment en poder
del badaloní Jaume Colomer.4

Per això, quan aproximadament fa un parell d'anys M. Dolors
Nieto em va fer conèixer un document de l'Arxiu Josep M.
Cuyàs del Museu de Badalona, vaig descobrir un d'aquests
regals. Perquè, a diferència de la major part de la documentació
de l'Arxiu Josep M. Cuyàs que està relacionada amb Sant Jeroni
de la Murtra, no es tracta d'una fotocòpia o d'una transcripció
fetes per aquest historiador badaloní a partir de documents
d'altres arxius, sinó que és original de la Murtra. Un cas força
estrany a Badalona, en què les fonts històriques de les èpoques
medieval i moderna són escasses.

Amb una ullada ràpida vaig adonar-me que, malgrat ser
fragmentari, el document tenia un gran valor i em vaig
proposar estudiar-lo. L'objectiu del present article és fer-ne
una transcripció acurada, que es pot consultar a l'apartat
d'apèndix documental. A causa de la seva extensió, ens veiem
obligats a analitzar-ne tan sols alguns aspectes, els que m'han
semblat més destacats, en un pròleg forçosament breu.

El document

El document és un fragment d'un llibre de despeses del
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, concretament les planes
103, 104, 108, 109, 113 i 114. No hi ha cap dubte que n'és
autor el frare procurador de la comunitat, o sigui, aquell que,
en paraules de les constitucions de l'orde dels jerònims,
«reciba e rija fielmente los bienes temporales». La necessitat
d'anotar en un llibre totes les despeses venia donada pel fet
que el procurador havia de donar compte anualment de la
seva gestió als arquers i als diputats, amb la lògica justificació
de tots els moviments econòmics,5 en un exercici de
fiscalització ben lògic si tenim en compte que el procurador
de Sant Jeroni de la Murtra, com a conseqüència de la seva
activitat, estava habitualment fora del clos monàstic, sobretot
a Barcelona.6 De fet, hi ha nou apunts de despeses genèriques
per l'estada d'una setmana a Barcelona —«per messió a
Barcinona»— i un per un viatge a Aguiló, nucli que
actualment pertany al municipi de Santa Coloma de Queralt,
pel cobrament d'uns drets —«per messió quant aní Aguiló per
los dinés de la quístia». Altres indicis apunten en la mateixa
direcció: mentre que es mencionen en tercera persona el
prior, el vicari i altres frares, el procurador no hi apareix mai
citat d'aquesta manera.

Si es pot afirmar amb rotunditat que el document
pertanyia al llibre de despeses del procurador, la datació
del fragment presenta una problemàtica important: els
apunts inicials estan referits al mes de desembre de 1484
i continuen pels mesos de gener, febrer, abril i juny del
mateix any 1484. Tota una contradicció que no es pot
resoldre amb la hipòtesi d'un error en l'ordre dels papers,
perquè en un mateix foli, el 103v, hi trobem l'arrel del
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problema: hi ha un apunt «del mes de deembre any 84»
que és seguit, dues línies més avall, per un altre amb data
«VII del mes de gener any 84». Per afegir més embolic, el
primer apunt d'aquest foli fa referència a una despesa
realitzada durant el mes de novembre de 1484.
Malauradament, no es tracta d'un error aïllat, ja que el
títol dels dos primers folis és el de despeses del mes de
desembre de 1484. Mal que ens pesi, el procurador fou
coherent amb l'anacronisme.

Abans d'entrar en una explicació d'aquest fet, val la pena tenir en
compte que, pel que es desprèn de la lectura d'alguns dels apunts,
el llibre no s'escrivia de forma continuada, o sigui, que no
s'anotaven les despeses durant el dia o la setmana en què es
generaven. Fixem-nos que en l'apunt més llarg, el que féu l'abril
de 1484 per pagar el cens d'una casa de Jonqueres a Pere Botey,
el procurador dóna notícia de fets posteriors, concretament d'un
instrument de compravenda d'un censal mort de 30 sous al cinter
Pere Joan Morros per un preu de 30 lliures, datat el dia 10 de març
de 1485, escriptura que he pogut contrastar a partir d'un llibre
notarial.7 Per tant, ja era com a mínim ben entrat l'any 1485 quan
escrivia els apunts de l'any 1484. Potser -tan sols és una hipòtesi-
el procurador posava el llibre al dia poc abans de passar comptes
amb la plana major del monestir. Aleshores devia acumular tots
els albarans, rebuts i àpoques i anotava les partides al llibre. Cap
a aquesta direcció apuntaria la informació que dóna el mateix
procurador quan, en escriure una despesa per compra de forment,
diu «los quals li donam el mes de novembre de l'any 84 e féu-ne
albarà, lo qual metem en la caxa de la comunitat, per ço com
havant no n'havia feta despesa, fas-ne ara» (p. 103v). El fet que
utilitzi el present —«metem»—referit a la caixa de la comunitat,
que estava dins del monestir,8 abonaria aquesta hipòtesi.

Pàgina del llibre de despeses del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que
porta la data de 1484. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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Si, tal com afirmem, les despeses s'anotaven al llibre força
temps després que s'haguessin realitzat, és evident que la
possibilitat de cometre errors en la datació era més gran. Ara
bé, sigui per una causa o per una altra, cal prendre una
determinació respecte a la incoherència en les dates. I tan sols
hi ha dues solucions possibles:9 o bé es considera que els
apunts de desembre de 1484 són en realitat de 1483, o bé els
de gener, febrer, abril i juny de 1484 són de 1485. Ens
inclinem per la primera opció per una qüestió estrictament
numèrica: representa haver comès l'error de datació moltes
menys vegades que en la segona opció. O dit d'una altra
manera, preferim pensar que es va equivocar escrivint el mes
desembre de 1483 com a 1484, que no pas que es va
equivocar informant els mesos de gener, febrer, abril i juny
com si fossin de 1484 en el cas que haguessin estat de 1485.

Amb aquesta suposició, la documentació conservada conté
les despeses realitzades pel frare procurador en un total de 95
dies: del 13 de desembre de 1483 a l'1 de febrer de 1484, del
5 al 24 d'abril de 1484, i del 6 al 29 de juny de 1484. En
aquelles dates el procurador de la comunitat era el frare Joan
Feliu. D'aquest jerònim sabem que va professar a la Murtra
en el trienni 1469-1472 i que hi va morir a la meitat del
trienni 1504-1507, després, segons el cronista, d'"aver viscut
en la religió més de trenta-y-sis anys en ella, ab grandíssim
exemple y sinceritat, com a bon religiós".10 Va exercir càrrecs
de responsabilitat de forma continuada: procurador (1475-
1481), prior (1481-1483), novament procurador (1483-1488),
vicari (1488-1491), procurador en un tercer període (1495-
1501) i caixer (de 1501 fins a la seva mort).11 Una persona, per
tant, avesada a la gestió que comportava la quotidianitat de la
comunitat. I ben palesa queda l'activitat que duia a terme, tal

com sovint posa de manifest amb l'ús genuí de la primera
persona del passat simple, avui dia molt poc habitual: «doní»,
«trametí», «girí», «comprí», «lexí»...

D'altra banda, el que sembla un simple document de
despeses, és en realitat un instrument molt valuós que permet
copsar traces interessantíssimes de la quotidianitat del
monestir, com podrem comprovar tot seguit.

La comunitat

Situades les coordenades bàsiques del document,
n'analitzarem tres aspectes, els que ens han cridat més
l'atenció: la comunitat, les obres al monestir i la relació
amb Badalona. Certament se'n podien haver seleccionat
d'altres, però, com hem comentat anteriorment, l'objectiu
fonamental de l'article no és l'anàlisi completa del
document, sinó posar-lo en coneixement tant dels lectors
interessats en la història del monestir com dels
investigadors.

El primer aspecte que volem posar de manifest és quins
frares apareixen en el document i què fan. I com podem
aproximar-nos millor a la comunitat monàstica entre el
desembre de 1483 i el juny de 1484? Sense dubte el més
útil és servir-se d'una escriptura amb la resolució d'un
capítol conventual, perquè en aquests instruments s'hi fa
constar el conjunt de frares sacerdots congregats. Cal
tenir molt present, però, que els frares llecs o conversos -
que no tenien condició de preveres— i els donats eren
membres de la comunitat que no formaven part del
capítol conventual. 
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Afortunadament, n'hem localitzat un d'aquest període. Té
data del primer de febrer de 1484 i s'hi va decidir
encomanar a Rodrigo de Bobadilla, senyor de Concabella,
l'exercici de la jurisdicció, en nom del monestir, del castell
i terme d'Aguiló.12 En aquella reunió hi havia Benet
Santjoan, prior; Benet Rosseta, vicari; Pere Girona, Jaume
Negrell, Francesc de Vic, Joan Feliu, Gabriel Andreu,
Nicolau Martí, Andreu Maig, Jeroni Pou, Miquel Estela,
Lluís Piquer, Baltasar Piquer, Jaume Roqueta, Bernardí
Jaume i Francesc Benajam.13

El gran protagonista del llibre és el procurador, Joan Feliu,
perquè és l'encarregat de fer front a totes les despeses que
genera el monestir: menjar (sal, ous, oli, nous, carn, vi,
forment, peix, civada, espinacs, formatge, cireres, etc.),
objectes (roba, sabates, braguers, plats, candeles,
escudelles, etc.), serveis (fuster, seller, garbellador,
picapedrer, especier, traginer, filatera, ferrer, argenter, cuiner,
etc.), censos i obres de caritat, especialment per a pobres. La
gran diversitat de compres i serveis sol·licitats parlen per si
sols de la logística per proveir les necessitats de la comunitat
de la Murtra. Veiem al procurador pagar contínuament, ja
sigui de forma directa (dinerari o per dita en taula de canvi) o
indirecta, mitjançant un intermediari. El trobem a Barcelona,
bé que devien sovintejar les anades al monestir -hi era, per
exemple, quan es va reunir el capítol l'1 de febrer de 1484—
i algun desplaçament als feus, com el documentat a Aguiló.

Però malgrat ser el protagonista, el procurador no és l'únic.
Com a màxima autoritat del cenobi, el prior apareix algunes
vegades fent gestions pròpies del procurador,
fonamentalment pagaments: «donà lo pare prior a·n Narcís

Farran, botiguer» (f. 103r), «donà lo pare prior als frares
portoguessos» (f. 113v), etc. Del vicari hi ha dues mencions:
una donació per caritat al germà del frare Gabriel Andreu (p.
109r) i la visita que va fer, en companyia de Jaume
Segurioles, per pagar a mestre Pere (f. 113v). Hi ha dues
referències a Gabriel Andreu que prenen tot el sentit si tenim
en compte que aquell trienni exercia el càrrec de caixer:
«doní a fra Gabriel per pex que havíem pres» i «doní a·n
Jacme, çabater, en pagua de la soldada, los quals li donà fra
Gabriel» (p. 108r). Tot plegat indica que, si bé el procurador
era l'encarregat de fer tots els pagaments, en algunes
circumstàncies aquesta funció era duta a terme per la resta
d'oficials de la comunitat, especialment pel prior.

Un conjunt de referències ens informen de viatges i
sortides. Ja hem vist com el procurador havia anat fins a
Aguiló per cobrar-ne la quístia. Pere Segurioles i Jaume
Negrell havien anat a Girona, on l'assaonador Joan Amat
els havia prestat diners per comprar forment (f. 103v). El
12 de gener de 1484, el procurador va donar sis sous a «fra
Rafel e fra Nicholau, qui anaren a Tarragona» (f. 104r).
Poc després ens assabentem que Jaume Roqueta havia
restat a Barcelona per indisposició (f. 104r), possiblement
per tenir una millor atenció mèdica. Ja a l'abril de 1484, es
comptabilitzen quinze sous "a fra Jacme Negrell, qui anà a
Scaladei ab hun altre frare e hun donat" (f. 108v). A banda
de la ja referida visita del vicari i Jaume Negrell per pagar
a mestre Pere, hi ha també una possible anada d'aquest
darrer a Barcelona, ja que el 14 de juny «donà fra
Segurioles a·n Busquets, notari de la Diputació» cinc sous
tres diners per unes àpoques (f. 113v), gestió que
segurament va dur a terme a la capital catalana.
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Anades i vingudes amb una certa assiduïtat, potser més de
l'esperada en un monestir contemplatiu. Fixem-nos com els
viatges relativament llargs (Girona, Tarragona i Escaladei) els
feien com a mínim en parelles. Així, Jaume Negrell anà a
Escaladei amb un frare —se sobreentén que devia ser
convers— i un donat. De fet, dels dos que anaren a Tarragona
tan sols podem identificar amb seguretat el segon, Nicolau
Martí. En canvi, com que no ens consta cap fra Rafel a la llista
de conventuals, hem de suposar que era frare convers. Bé
podria tractar-se de l'encarregat de la cuina, almenys si tenim
en compte que el procurador li havia comprat «una bayina que
havia feta fer per huns ganivets de fra Rafell» (f. 113r). Queda
clar, doncs, que la logística del monestir provocava freqüents
desplaçaments a l'exterior. Encara que ja en teníem notícies per
la crònica de Francesc Talet,14 gràcies al llibre de despeses
podem copsar la seva relativa freqüència en documentar tres
sortides de rellevància en un període curt de temps.

De la resta de referències a membres de la comunitat, tots amb
l'excepció de dos es poden identificar mitjançant la llista del
capítol conventual de l'1 de febrer de 1484. És curiosa la
compra de dos «braguers» o cinturons per als frares Estela i
Benajam. Els que no apareixen a la llista són fra Bernat, a qui
donen diners per pagar a un hostaler (f. 104v) i fra Mateu, el
nebot del qual fa dos pagaments en nom del monestir (f. 109r).
Com que no he trobat cap rastre de religiosos sacerdots amb
aquest nom en aquest període, ens inclinem pel fet que es tracti
de frares conversos. Creiem que el donat Bernat, al qual el
procurador dóna «gales, vidriol e goma per tinta e hun carner e
VIII canes de veta» (f. 108r) no correspon a fra Bernat, perquè
els donats, en no professar, no tenien consideració de frares i,
en conseqüència, no se'ls designava precedits per «fra».15

Les obres al monestir

Ens fixem ara en les informacions sobre l'edifici
monàstic, aleshores en ple procés de construcció.16 En
primer lloc són molt nombroses les referències a les
necessitats de pedra i de picapedrers, designats en el
document com a "pedrapiquers". Fins a tres apareixen
treballant per al monestir: Perot, que havia feinejat
durant més de tres mesos, se li pagaren gairebé quatre
lliures (f. 104r); Guillem, que devia haver prestat els seus
serveis durant molt de temps perquè «a compliment de
tot lo que li ere degut del temps que havia picat en lo
monestir» rebé més de 24 lliures (f. 108r); i Leonard, a
qui van retribuir, en dues partides diferents, amb més de
32 lliures (f. 113v i 114v). I les despeses per la pedra no
es restringien als picapedrers, sinó que els religiosos
també requerien serveis per transportar-la. Així, el dia 25
de juny de 1484 el procurador va pagar 1 lliura i 6 sous a
quatre traginers per portar tretze somades de pedra —dos
sous per somada—des de Barcelona fins al monestir.
També aquell dia es feia el mateix amb el traginer
Miquel, que n'havia transportat sis (f. 114v). A banda de
la pedra, també es compren altres materials i serveis
relacionats amb la construcció, com el guix (f. 113v), i la
fusteria (f. 103r, 108r). Tot plegat testimonia una gran
activitat constructiva, que ja el cronista havia posat de
manifest justament en aquest trienni referida al refetor
monàstic: «en la qual obra se gastà molt diner, axí en
pedras que·s trencaven en Monjuïch, a ont y avia mossos
per axò, com en carretejar-la de allí fins al monastir, en
lo qual tenían també molts picapedrés, mestres de cases y
fusters, com consta de les soldades que·ls pagaven».17
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Arcbotant del claustre superior del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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Del claustre hi ha dues notícies prou interessants. La primera, del
23 de gener de 1484, és la compra de 24 llistons per a «la clastra»
(f. 104v). No se'ns ocorre una altra funció per a aquests llistons
que el de les fustes que hi ha disposades transversalment entre
les bigues de la galeria del claustre superior i la teulada. La
segona té un gran interès perquè constata l'actuació del mestre de
cases Joan Safont18 al claustre de Sant Jeroni, concretament en la
construcció d'un arcbotant, que va suposar un cost per al
monestir de 6 lliures, de les quals es pagaren tres el 18 de juny
de 1484 (f. 114r). L'arcbotant, que és un arc que reforça
externament l'empenta d'una volta, ha de ser forçosament algun
dels arcs de les cantonades del claustre superior. 

Com hem d'interpretar aquesta actuació de Joan Safont, tenint
en compte que sempre s'ha adjudicat l'autoria del claustre de
Sant Jeroni, amb base documental sòlida, al mestre de cases
Jaume Alfonso?19 Quin paper va correspondre a Joan Safont?
Era un ajudant de Jaume Alfonso, va ser simplement
contractat per una actuació molt concreta, de la qual era
especialista, o hi estava en pla d'igualtat? Amb les dades de
què disposem no podem respondre a aquests interrogants. Per
finalitzar amb el claustre, cal fer notar el pagament d'uns
censos d'una casa prop de Jonqueres a favor de Pere Botey,
«los quals ha rebuts per mans d'en Jacme Alfonso, mestre de
cases, qui ha estat en dita casa los sobredits sis anys» (f.
109v). Queda clar, doncs, que Jaume Alfonso tenia una
relació estreta amb la comunitat.

Una altra despesa que es féu en aquell període fou per a
«la vidriera de la capella de la Verge Maria, de posar-la e
netegar» (f. 114r). Aquest apunt, junt amb d'altres, va
donar motiu al cronista Francesc Talet, que basava la seva

obra en els llibres de l'arxiu monàstic, entre d'altres el de
despeses del procurador, de fer el comentari següent:
«Algunes despeses se troben que·s feren per una capella de
la Verge Maria. No sé si fonch per una que y avia dins del
claustro, que estava davant la porta de la iglésia, y deye's
la Verge Maria dels Àngels; y s'és desfeta en nòstron
temps, perquè tapava la vista del sortidor y molta part del
jardí del claustro».20 Si ell no ho sabia, a inici del segle
XVII, seria per a nosaltres una temeritat, sense més dades
on recolzar-nos, corroborar-ho o refutar-ho. O bé era
aquesta capella o bé la segona que hi havia a l'església al
costat de l'epístola, dedicada a Nostra Senyora.21

Altres intervencions menors foren la compra de setze
frontisses per a les portes de les finestres de la cel·la d'un
dels frares, Baltasar Piquer (f. 113r), i de dues aixetes, per
a una font i per a una pica (f. 113v, 114r).

La relació amb Badalona

L'últim aspecte que més ens ha cridat l'atenció és la relació
del monestir amb la vila de Badalona. Fa un parell d'anys,
en les planes d'aquesta mateixa revista, en posàvem al
descobert una: el proveïment de pedra calcària, necessària
per a la fabricació de calç, procedent de dues peces de terra
badalonines, els anys 1436 i 1470.22 Dèiem aleshores que
la vinculació dels badalonins medievals i moderns amb la
Murtra calia "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".23 Doncs vet aquí que el fragment del llibre de
despeses, aquesta finestra a la quotidianitat del monestir,
és una documentació ben adient per a aquest propòsit.
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Els badalonins apareixen al document com a proveïdors
gairebé exclusius de carn, peix i ferreria. L'únic carnisser
que apareix en tot el document és Bertran Casanoves, de
Badalona. Les despeses són de consideració: de l'any
1483 es diu que pujava tota la carn comprada més de 93
lliures (f. 108v) i els tres apunts -del 15 de desembre de
1483, del 13 d'abril i del 29 de juny de 1484- estan per
sobre de les 80 lliures (f. 103r, 108v, 114v).

Pel que fa als ferrers, dos dels tres que apareixen, Jaume
Leget i Enric —«Enreg" en el document— són
identificats com de Badalona. Del tercer, en Guixos, no
se'n dóna cap referència geogràfica. Sembla que Enric
estava sota la tutela de Jaume Leget, almenys pel que es
desprèn de l'apunt del 16 de gener de 1484: «doní a·n

Jacme Leget, farrer, e a son companyó Enreg, en prorata
de VI lliures III sous que·ls eren degudes fins dit dia de
farramenta, II lliures» (f. 104r). A final de juny de 1484,
es pagava una quantitat semblant «a·n Reg, farrer de
Badalona, per la farramenta que d'él prenem» (f. 114v).

Quant al peix, hi ha un major diversitat de proveïdors.
Fins a set, si agrupem alguns apunts per famílies.
Mostrem els resultats a la taula següent:

De tot aquest conjunt de pescadors, tan sols es dóna la
procedència geogràfica d'Antoni Mateu, de Montgat (f.
108v), i de forma indirecta de la vídua Planes, ja que se
li fa un pagament mitjançant el paborde o rector de
Badalona, Miquel Sala (f. 108r). Però si això no fos una

Proveïdor Apunts Despesa total

Barriga Hereu Barriga 7 6 lliures 5 sous 11 diners

Jaume Barriga

Bartomeu Barriga

Planes Vídua d'Antoni Planes 4 15 lliures 18 sous 11 diners

Gendre d'Amador Planes

Antoni Mateu 2 2 lliures 9 sous

Pi 1 3 sous 2 diners

Rexach 1 10 sous

Seriol 1 8 sous 9 diners

Savina 1 16 sous 1 diner

TOTAL 17 26 lliures 11 sous 10 diners
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Per tant, fent la suposició que els Planes, els Barriga, els
Rexach i els Seriols són badalonins, s'arriba a la
conclusió que la major part del peix, per no dir gairebé
tot, que aleshores es consumia al monestir de Sant Jeroni
procedia de Badalona.

Carn, peix, ferreria, calç... Potser no eren els únics
productes o serveis que els monjos consumien
procedents de la vila que tenien més propera. Però el que
queda fora de dubte és que l'establiment de Sant Jeroni
de la Murtra a l'inici del segle XV dins dels límits
parroquials de l'església de Santa Maria devia tenir un
cert impacte econòmic de signe positiu en alguns dels
seus sectors productius. 

evidència prou contundent del seu origen badaloní, hem
d'afegir que els Planes, com els Seriol i els Rexach, són
llinatges documentats a Badalona des de ben antic.24 I si
els Barriga no consten fins al segle XVI —hi ha tres
Barriga en el veïnat de la sagrera en el fogatge de 1553:
Miquel, Antoni i Bartomeu—, hi ha un indici que els lliga
a Badalona, que és la relació propera que tenien amb
Antoni Planes, que es demostra en el fet que el darrer feia
d'intermediari en un pagament del monestir als Barriga (f.
104v). A més, podem afirmar amb total seguretat que el
Savina que apareix al document és el pescador badaloní
Joan Savina, que estava casat amb Pereta, filla d'Antoni
Planes, també pescador, i per tant, emparentat amb els
altres pescadors de què se servien els frares de la Murtra.25

Marca de picapedrer en un mur del monestir Sant Jeroni de la Murtra.
Fotografia: Antonio Guillén Pastrana.
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[103r] Despeses del mes de desembre de l'any 1484

Francesch, fuster Ítem a XIII de dit mes, doní a Barcinona a·n Francesch, lo
fuster molorquí, en prorata de la soldada

II lliures

Garbelador Ítem més, dit dia doní a hun garbelador per CXXII quarteres
de forment havie garbelades a raó de II [diners] per quartera

I lliura1

Seller Ítem més, dit dia doní al seller que havie gornida la sella tota
de nou e tres sous que li eren deguts bé havie hun any e mig.
Per tot

XVIII sous

Ítem per messió a Barcinona la segona sepmana de dit
mes

III sous VI diners

Sal Ítem més, doní a·n Miquell per dues quarteres de sal a raó de
III sous C

VII sous VIII diners

Pere Johan de l'Orde Ítem més, a XV de dit mes doní a·n Pere Johan de l'Orde per
dues canes e miga de canyemàs, per camises per en Bernat de
Paylàs e per una cana e miga de muntanya per adobar los
sachs e per una quillma que lo pare prior havie feta comprar
de dit. Per tot

XVII sous V diners

Oli Ítem més, a XIIII de dit mes doní a·n Pere de Casafrancha per
XV quartans de oli comprí d'él a raó de III sous IIII per cortà e
III diners de mesurar

II lliures X sous III
diners

Ítem més, per VII quartans de nous comprí de Aguilló III sous IIII diners

Pere Massot, per lo cens de la casa de
fra Vich

Ítem més, a XV de dit mes doní a·n Pere Massot, notari,
com a procurador de la senyora Ortigues, per lo cens de la 

I lliura VII sous

Apèndix documental26
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casa del carrer d'en Gimnàs per tres anys, ço és 82, 83, 84, a
raó de VIIII sous per any

Carnicer Ítem més, dit dia girí en la taula d'en Sabastià Ponçh,
cambiador, a·n Bertran Casanoves, carnicer, en pagua de la
carn

XX lliures

Specier Ítem més, dit dia doní a·n Johan Rovirola, specier, en pagua
del comte passat ab el de les medicines, per dues lliures de
safrà li vení a raó de XI sous per lliura

I lliura II sous

Ítem més, al dit Rovirola per una somada de vin cuyt blanch
qu·é pres en dues veguades en lo dit mes. En pagua de dit
comte

I lliura

Mossèn Castany, rector de Sent Feliu Ítem més, a XVII de dit mes donà lo pare prior a·n Narcís
Farran, botiguer,2 XIII ducats d'or e XV carlins perquè
donàs semblant quantitat per nosaltres a·n Johan Amat de
Gerona, axí com féu, los quals lo dit Johan Amat, asaunador
de la ciutat de Gerona, ha tramesos e3 fets donar per
nosaltres a mossèn Castany, rector de Sent Feliu de Guíxols,
per semblant quantitat que dit mossèn Castany havie
prestats a fra Jacme Negrell e frare Pere Seguriolles per
comprar forment per lo monestir, del qual havem cobrat
albarà, que valen

XVI lliures VIII sous
III diners

Asaunador Ítem més, a XVI de dit mes doní a n'Anthoni Ornós, asaunador,
en prorata del que li és degut per cuytió

III lliures []4 sous5
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Johan Amat de Gerona Ítem més, fas despesa de XXI ducat e mig d'or que donam
al germà d'en Johan Amat, asaunador de Gerona, per letra
sua per semblant quantitat que lo dit Johan Amat havie
prestada a Gerona a frare Jacme Negrell e fra Seguriolles
per comprar forment per lo monestir, los quals li donam a
{..}6 del mes de noembre de7 l'any 84 e féu-ne albarà, lo
qual metem en la caxa de la comunitat, per ço com havant
no n'havia feta despesa, fas-ne ara, que serie per tot

XXV lliures XVI sous

Jacme Joan Ítem, a XVIIII de dit mes doní a·n Jacme Johan en pagua de
la soldada

I lliura IIII sous

Ítem més, a XXI de dit mes doní a hun metge per hun braguer
per fra Stela

V sous

Ítem més, ous per lo malalts I sou

Ítem més, per messió a Barcinona la terça sepmana de dit mes II sous II diners

Ítem més, per una lliura de matafalugua e I lliura de ocre e
IIII onces de alegria. Per tot

I sou V diners

Miquell, traginer Ítem més, a XXII de dit mes doní a·n Miquell, traginer,
per él e per hun altre, per dos viatges que havien de vi del
monestir

V sous VI diners

Lor, argenter Ítem, a XXIIII de dit mes doní a·n Lor, argenter, per les
cadenes de l'ensenser que féu més grosses, entre argent e
mans

IIII lliures

Pex Ítem més, dit dia doní a l'hereu Barrigua per pex XIII sous

[103v] Despeses del mes de deembre de l'any 1484
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Ítem més, per messió quant aní Aguiló per los dinés de la quístia VIII sous X diners

Berthomeu Cervera Ítem més, per un parell de çabates per en Berthomeu Cervera III sous VI diners

Ítem més, que doní per hun pobre al ciri de la companya del
que havie guanyat

X diners

Ítem més, ous per lo covent VI sous

Pere Rovira, oli Ítem més, lo darrer del mes de deembre any 84 doní a·n Pere
Rovira, menor de dies, los quals li tramès per lo fadrí, en
Berthomeu Cervera, són en pagua de XXXI quartà de oli que
d'él havia pres sinch o sis jorns abans de festes de Nadal a raó
de III sous III diners per quartà que muntave V lliures .. sous
VIIII. Lexà los VIIII diners

V lliures

Boylatins Ítem més, per sis boylatins e mig de vi vermell e de vin cuyt I lliura VI sous VIIII
diners

Pex Ítem més, a VII del mes de gener any 84 doní a·n Pi,
pescador, per pex

III sous II diners

Ítem més, per les restitucions de fra Baltesar VIII sous V diners8

[104r] Despeses del mes de gener de l'any 1484

Munt de Sent Andreu, per civada Ítem més, a X de dit mes any 84 doní a·n Munt de Sent
Andreu per X quarteres de civada a raó de VI sous VI quartera

III lliures V sous

Leonart Ítem més, a XII de gener any dit fas despesa de XV lliures
IIII sous que havem tornades a·n Leonart: les VIII lliures
serviren per comprar forment per sembrar, les VII lliures IIII
sous serviren per paguar en Johan Amat de Gerona. E per
quant ja é feta despesa damunt de les VII lliures IIII sous, no
trach de fora sinó les VIII lliures

VIII lliures
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Ítem més, dit dia doní a fra Rafel e fra Nicholau, qui anaren a
Tarragona, per messió

VI sous

Jacme Johan Ítem, dit dia doní a·n Jacme Hierònim, qui anà a Monserrat,
en pagua de la soldada

I lliura VI sous VIII
diners

Perot, pedrapiquer Ítem més, a XIII de dit mes doní a·n Perot a compliment de V
lliures XII sous que muntaven tres messos e XIII jorns que
havie feta faena a raó de XXXIII sous per mes

III lliures XI sous IIII
diners

Vídua Planas, per pex Ítem més, dit dia doní a la vídua Planas en pagua prorata del
pex que li devíem

III lliures

Pex Ítem més, dit dia a·n Rexach, pescador, per pex X sous

Pex Ítem més, dit dia doní a·n Jacme Barrigua per pex X sous

Ítem més, a XV de dit mes lexí a fra Roqueta per messió,9 qui
restà a Barcinona per indisposició

VI sous VIIII diners

Cavar Ítem més, dit dia doní a set hòmens qui havien fet faena a
cavar a raó de XVI diners

III lliures XIII sous

Jacme Leget Ítem més, a XVI de dit mes doní a·n Jacme Leget, farrer, e a
son companyó Enreg en prorata de VI lliures III sous que·ls
eren degudes fins dit dia de farramenta

II lliures

Ítem més, per tres pixels per lo refetor e per pobres V diners

Rovirola, specier Ítem més, a·n Rovirola, specier, en pagua de les medicines,
per vin cuyt qu·é pres de la taverna

II sous VI diners

Miquell, cuyner Ítem més, a XX de dit mes doní a·n Miquell, lo cuyner, a
compliment del mig any que acaba dit dia

III lliures X sous
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Ítem més, ous per lo covent IIII sous III diners

Cavar Ítem més, a sinch hòmens per tres jorns que havien cavat,
levada la despesa de algunes festes

XI sous III diners10

[104v] Despeses del mes de gener del 1484

Bernat Tort Ítem, a XXII de gener any11 84 doní a·n Bernat12 Tort en pagua
de la soldada

I lliura

Bernat Agostí Ítem més, dit dia doní a·n Bernat Agostí en pagua de la
soldada

XII sous

Pare del cuyner Ítem més, dit dia doní a·n March, pare del cuyner, per13 hun
mes que havie stat abans del mig any e prenie XVI sous. Doní

XVI sous

Johan Burgunyó Ítem, a XXIII de dit mes doní al Burgunyó en pagua de la
soldada

X sous

Ítem més, per messió a Barcinona la terça14 sepmana de dit mes V sous VIIII diners

Baster Ítem més, a XXIII de dit mes doní al baster per adob de hun bast VIIII sous

Fra Bernat Ítem més, dit dia doní a fra Bernat molsos que devia a hun
hostaler

III sous X diners

Formatge Ítem més, per hun formatge salat comprí, pesà VIII lliures e
miga a raó de IIII diners

II sous X diners

Ítem més, per quatre lliures de formatge15 de Aragó a raó de
VIIII diners

III sous

Listons Ítem més, per dues dotzenes de listons per la clastra VII sous VI diners

Ítem més, per messió a Barcinona la darrera sepmana de dit mes III sous III diners

Cavar Ítem més, a XXVIIII de dit mes doní a tres hòmens per sinch
jornals que havien fet a cavar, quiscun a raó de XVI diners lo
jorn

I lliura
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Bernat Agostí Ítem més, dit dia doní a·n Bernat Agostí en pagua de la
soldada, serviren per son germà

I lliura

Berthomeu Barrigua, pex Ítem més, a XXX de dit doní a·n Berthomeu Barrigua per lo
pex que fins dit dia havíem pres d'él XII sous: los VIII sous de
contans e los IIII sous nos aturam en pagua del cens16 que fa
per l'any 84

XII sous

El matex Ítem més, dit dia doní al matex VII sous per pex que n'Anthoni
Planas, quant vivie, li havie a paguar per nosaltres e ara jo el
paguat de ço que havíem a dar a la muller del dit Planas

VII sous

Vídua Planas, pex Ítem més, lo primer de febrer any 84 trametí17 a la vídua Planas II
lliures XI sous XI diners a compliment de V lliures XVIII sous
XI diners que muntave lo pex que de ella havíem pres fins dit
dia, car ja havie rebudes III lliures en lo mes precedent e los VII
sous prop dits, que serie entre tot dita quantitat

II lliures XI sous XI
diners18

[108r]19 Despeses del mes de abril de l'any 1484

Jacme, çabater Ítem, a V de abril any 1484 doní a·n Jacme, çabater, en20

pagua de la soldada, los quals li donà fra Gabriel
V sous

Serradós Ítem més, ha dat a la serra dels jóvens VII sous VI diners

Bernat Agostí Ítem més, dit dia à donat a·n Bernat Agostí en pagua de la
soldada

V sous IIII diners

Johan Torrent, traginer Ítem més, dit dia donà a·n Johan Torrent, traginer, en pagua de
la soldada XII sous VI e III sous VI per lo ciri de combreguar
e dos diners més per ous21

XVI sous II diners

Ítem més, per farrar los muls tres ferros II sous VI diners

Salvador Ítem més, à donat a·n Salvador en dues veguades en pagua de
la soldada

VII sous II diners
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Sarradós Ítem més, donà a la altra serra o per els a·n Leonart V sous

Fuster malorquí Ítem més, à dat a·n Francesch, lo fuster, en pagua de la soldada X sous VIII diners

Ítem més, a tres pobres qui feren la pila, sis diners a quiscú I sou VI diners

Vídua Planas Ítem, a VI de abril any 84, doní a mossèn Miquell Sala,
pabordre de Badalona, per la vídua Planas per lo pex que
havíem pres de dita Planas fins dit dia. Per dita ne havíem feta
a dit pabordre de voluntat de dita vídua

V lliures III sous

Barrigues, pex Ítem, dit dia doní a fra Gabriel per pex que havíem pres fins
dit dia dels Barrigues

II lliures III sous III
diners

Civada Ítem més, a VII de dit mes per XX quarteres de civada que
comprí de Geronella a raó de V sous X ab XVI diners que
costà de mar fins a casa de port. Per tot

V lliures XVIII sous

Ítem més, per messió a Barcinona la primera sepmana de abril III sous XI diners

Ítem més, per fer enborrar la sella VI diners

Ítem més, per dues fogaces de Malorqua a raó de VIIII diners
lliura, pesaren sinch lliures IIII onces

IIII sous

Ítem més, per gales, vidriol e goma per tinta e hun carner per
en Bernat, donat, e VIII canes de veta. Per tot

II sous VI diners

Amador Planas, pex Ítem, a VIII de dit mes doní al genre de n'Amador Planas a
compliment de tot lo pex que li devíem de resta abans de
Carnestoltes II lliures XI sous e per lo pex que havem pres en
la Coresma fins dit dia II lliures XIII sous. És per tot

V lliures IIII sous

Guillem, pedrapiquer Ítem més, dit dia doní a·n Guillem, pedrapiquer, a compliment de
tot lo que li ere degut del temps que havie picat en lo monestir

XXIIII lliures XIII sous

Oli, Busquests Ítem més, per una gerra de oli comprí d'en Busquets, qui stà a
la taverna de Sent Martí. Són XV quartans e hun cortó a raó
de III sous I lo quartà e tres diners de mesurar

II lliures VII sous III
diners22
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[108v] Despeses del mes de abril de l'any 1484

Berthomeu Bonet Ítem, a XI de dit mes doní a hun misatgé qui dien Berthomeu
Bonet per dos mesos e VIII jorns que havie stat en lo monestir
a raó de XVIII sous per mes

II lliures II sous

Johan Rovirola, specier Ítem més, a VIIII de dit mes doní a·n Rovirola, specier, en pagua
de les medicines del comte passat per una somada de vi qu·é pres

XIIII sous

Ítem, a XII de dit mes per tres dotzenes e miga23 de formatges
que prenguérem quant cohíem la fornada

I sou VIIII diners

Pex Ítem més, dit dia doní al çabater per pex que havie pres d'en
Matheu de Montgat

VIIII sous

Formatges Ítem més, dit dia per dues foguases de Menorqua que pesaren
III lliures VIII onces a raó de sis diners

I sou X diners

Ase Ítem més, dit dia per hun ase que comprí per lo formatgar, costà III
lliures XVIII sous VI. És la part del monestir I lliura XVIIII sous III

I lliura XVIIII sous III
diners

Bertran Casanoves, carnicer Ítem, a XIII de dit mes girí en la taula de la ciutat a na Elienor,
muller d'en Pere Rovira, mercader, per en Bertran Casanoves,
carnicer de Badalona, a compliment de tota la carn que lo
monestir havie presa l'any passat ab I lliura X sous que li
havíem feta dita per en Jacme Leget, farrer de Badalona,
XXXVIIII lliures VIII sous e munta dit any tota la carn d'él de
tot l'any LXXXXIII lliures III sous VIIII diners

XXXVIIII lliures VIII
sous

Berthomeu Cervera Ítem més, a XIIII de dit mes doní a·n Pere Johan per III canes de
canyemàs a raó de II sous III diners, serví per en Berthomeu
Cervera per camises

VI sous VIIII diners

Ítem, per los boylatins dels cabrits que donam al metge e a·n Vynes I sou VI diners

Ítem, per messió a Barcinona la segona sepmana de abril III sous VII diners
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Ítem més, per tres plats grans de taylar per lo hostaler sou I diner

Ítem, a XIIII de dit mes doní a fra Jacme Negrell, qui anà a
Scaladei ab hun altre frare e hun donat, per messió

XV sous

Formatge Ítem més, a XVI de dit mes per una arova de formatge salat, a
raó de VII sous VIII, e sinch lliures més

VIIII sous

Ítem més, dit dia per XIII lliures de formatge de Menorqua a
raó de V diners lliura

V sous V diners

Aroçh Ítem, a XVI de dit mes doní a·n Miquell per una rova de aroçh
a raó de VII sous VIII diners. II sous VI són dels dinés d'en
Jorba, e per ço no fas despesa sinó de V sous II

V sous II diners

Ítem més, a XVII de dit mes per hun home per tres jorns que
havie feta faena a raó de XVIII diners e per hun altre, altres
tres dies al dit for

VIIII sous

Ítem més, per cireres, XI limes per lo covent costaren X diners24

[109r] Despeses del mes de abril de l'any 1484

Cabrits Ítem més, a XVIIII de dit mes, que comtí ab lo pastor dels
cabrits, fas despesa de VII cabrits que lo monestir ha presos,
ço és, per mestre Casaldòvol, per en Vynes e per n'Anthonet, a
raó de III sous, e hun per mossèn Payleres IIII sous e tres per
lo monestir a raó de VI sous, que és tot

I lliura XI sous

Ítem més, per ous per lo covent e per dues dotzenes de
scudeles de companya e tretze plats petits, III sous, e per hun
pobre qui havie feta faena per tot

VIII sous

Mestre Ramon per fra Babtista Ítem més, que donà lo pare prior a mestre Ramon per tres
jochs de ganivets que serviren per fra Babtiste de la Murta de
València a compliment del que havie costat la obra que él nos
havie tramessa

I lliura IIII sous
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Berthomeu Cervera Ítem més, doní al nebot de fra Matheu per en Berthomeu
Cervera per hun gipó e una guanardia que li féu de mans. À
volgut los me aturàs en prorata del trentanari de son pare

VII sous25

Ítem més, a·n Miró, pellicer, los quals per mi li donà lo nebot
de fra Matheu en prorata del dit trentanari. Lo dit Miró los
havie haver per la peliça de fra Vich

III sous

Ítem, per messió a Barcinona la terça26 sepmana de abril III sous IIII diners

Ítem més, fas despesa que donà lo pare vicari amore Dei al
germà de fra Gabriel

I lliura

Mossèn Botey per lo cas de la casa de
Juncqueres

Ítem més, fas despesa de XVIII lliures XVIII sous que he donades
a mossèn Pere Botey, com a procurador de micer Pere Buada,
canonge de la seu de Vich e benificiat del benifici del Sant Sperit
instituït en la sglésia de Sent Johan de Barcinona, al dit mossèn
Pere Botey27 en dit nom degudes, de cens que dit benifici del Sant
Sperit reb sobre unes cases que lo monestir posehia davant o prop
la claveguera de Juncqueres per special obligació de un censal. E
com en dita casa no agués hereu, lo monestir havia a paguar lo
cens a dit benificiat. Dels quals cens eren degudes a dit mossèn
Botey en dit nom VII anyades, ço és LXXII fins LXXVIII
inclusive, que són VII ayns, a raó de II lliures XIIII sous per any
munten la dita quantitat de XVIII lliures XVIII sous. Són a terme
dits cens a sent Miquell de setembre. Les quals dites XVIII lliures
XVIII sous he paguades segons se seguix, ço és que a XI del mes
de març de l'any 84 li fiu loch e cessió en poder d'en Guillem
Jordà, notari de Barcinona, de VII lliures X sous per sinch
pensions sdevenidores, de les quals la primera serà a temps a X de
march de l'any 8628 [109v] e axí29 arreu fins en l'any LXXXX
inclusive, que són dites sinch anyades de aquel censal que en Pere
Johan Morros,30 cinter, principal, e en Johan Rexach, carnicer, 

XVIII lliures XVIII
sous
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e Johana, muller sua, e Miquell Bernadí Rexach, carnicer, fill dels
dits marit e muller, fermances, fan e són tenguts fer quiscun any a
X de marçh al monestir de proprietat de XXX lliures e de pensió
de XXX sous, lo qual censal fan per compra que han feta al
monestir de hun censal de propietat de CLX lliures e de pensió de
XI lliures, lo qual lo monestir posehia de la heretat de madona
Sentjohan,31 mare del pare prior, sobre les dites cases qui són prop
la claveguera de Juncqueres, lo qual los ha venut lo monestir o son
procurador, axí en propietat com en pensions degudes per preu de
XXX lliures, com temps havie que lo monestir no n'havie res, tot se
n'o portave lo cens e la obra e encara hi fèyem tornes. Per ço
havem venut per dites XXX lliures com val més haver-ne alguna
cosa que no res. Les quals dites XXX lliures han paguades, que de
aquelles a X de march any LXXXV ne crearen censal al monestir a
raó de vint mília per mill los desús dits principal e fermances,
segons tot apar en poder del sènyer en Guillem Jordà, notari de
Barcinona e notari del monestir, a X de march any LXXXV.
Emperò és ver que dit censal encara que en Pere Johan Morros,
cinter, sie principal en lo contracte, e los altres fermances, emperò
revera és principal lo dit Johan Rexach per pacte e concòrdia entre
els feta, que lo dit cinter li farie una regonexensa en poder de algun
notari. E li doní V lliures X sous sobre en Pere Bofill, frener, per
dita le'n fiu fer de la pensió del censal del present any,32 e V lliures
XVIII sous que resten a compliment doní de contans, dels quals ha
fermada àpocha en poder de Guillem Jordà, notari de Barcinona.33

Mossèn Pere Botey Ítem més, dit dia doní al dit mossèn Pere Botey en dit nom
per lo cens degut de sis anys34 restans, ço és LXXVIIII fins
en l'any LXXXIIII inclusive, los quals ha rebuts per mans
d'en Jacme Alfonso, mestre de cases, qui ha stat en dita casa
los sobredits sis anys, e lo dit mossèn Pere Botey ha pres lo 

XVI lliures IIII sous
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loguer per los cens que serien a raó de II lliures XIIII sous
per any, XVI lliures IIII sous, dels quals fermà àpocha ab la
desús dita quantitat en poder del dit35 Jordà.

Johan Torrent, traginer Ítem, a XXIIII de abril doní al traginer en pagua de la soldada VII sous36

[113r]37 Despeses del mes de juny de l'any 1484

Ítem, a VI de juny any 1484 per dues falchs noves, a raó de III
sous IIII e X diners per dentar dues

VII sous VI diners

Pex Ítem, dit dia doní a·n Jacme Barrigua per pex que fins dit dia
havíem pres

XV sous VIII diners

Pex Ítem més, dit dia doní a·n Berthomeu Barrigua per pex fins
dit dia pres

I lliura V sous

Ítem més, dit dia doní a·n Seriol per una toyina que pesà VII
lliures, a raó de VIIII diners lliura V sous III, per altre pex,
IIII sous VI. Per tot

VIIII sous VIIII diners

Filatera Ítem més, dit dia doní a la filatera per tot lo que li ere degut
fins dit dia

XIIII sous VIIII diners

Ítem més, dit dia doní a·n Guixos, ferrer, per XVI frontisses
per les portes de les fenestres de la cel·la de frare Baltesar
Piquer, a raó de sis diners

VIII sous

Ítem més, a VII de juny per una pell de moltó comprí per
cobrir los processionaris de rèquiem e per una aluda blanqua e
giradós per hun missal e capitoler

IIII sous

Aroçh Ítem més, dit dia doní a na Mercadera per mig quintar e IIII
lliures de aroçh comprí d'ela a raó de trenta sous quintar

XVI sous II diners

Ítem més, dit dia per una munyidora e sis peroles per lo refetor II sous II diners

Ítem més, a VIIII de juny per quatre còvens de traure fems a
raó de X diners

II sous VI diners38
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Ítem més, dit dia doní a mestre Ramon per una bayina que
havie feta fer per huns ganivets de fra Rafell

I sou

Ítem més, dit dia doní al boter per una bóta que tinguem per
veure vin cuyt per quatre mesos a raó de X diners ab lo port

III sous VII diners

Ítem més, dit dia per tres lliures de candeles de sèu per lo cellarer I sou VIIII diners

Ítem més, per messió a Barcinona la segona sepmana de juny V sous VI diners

Jaume Agualada, blanquets Ítem més, a VIIII de juny any 84 doní a Barcinona a·n
Pere Rovira, traginer de la vila de Sancta Coloma de
Queralt, són per en Jacme Agualada, perayre de dita vila,
en pagua de dos draps blanquets e sinch çalmes39 que per
dit Rovira nos havie tramesos ab letra que donàssem a él
los dinés, ço és XV lliures, los quals li doní de contans

XV lliures40

[113v] Despeses del mes de juny de l'any 1484

Rector de Sent Miquell Item, a VIIII de juny any 84 doní a mossèn Berthomeu
Bram, rector de Sent Miquell, per XXVII lliures de
candeles de cera, a raó de XXII diners la liura, que
munten II lliures VIIII sous VIII diners,41 e VI sous que li
devia de resta de altres candeles

II lliures XV sous VIII
diners

Maylol, candeler Ítem més, dit dia doní a·n Maylol, candeler de cera, per
XII lliures de candeles de cera a raó de XXII diners per
lliura

I lliura II sous

Ítem més, a X de juny doní a·n Johan de Fox o per mi lo
formatger a Barcinona en pagua de la soldada

X sous VIII diners

Ítem més, a XI de dit mes doní a·n Jacme Peregrí en pagua42

de sinch jorns a raó de II sous VI
VI sous VIII diners43

Ítem més, dit dia doní a·n Berthomeu Seguí en pagua44 de
sinch jorns a raó de II sous VI per jorn

XII sous VI diners

Ítem més, per ous per los malalts e possar una loqua III sous II diners
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Pex Ítem més, a XI de juny doní a·n Savina per tot lo pex que fins
dit dia havíem pres d'él

XVI sous I diner

Ítem més, per hun pergamí per una procura que an Pere de
Casafrancha per les pensions de Aragó

VIIII diners

March, misatgé Ítem més, a XII de juny doní a·n March per mig any que
havie stat IIII lliures XVI sous e per V sepmanes que havie
stat més del mig any I lliura IIII sous. És per tot

VI lliures

Mestre Pere Ítem més, a XI de dit mes, donà lo pare prior a hun home que
havie tramès mestre Pere. Els hi portaren lo pare vicari e fra Jacme,
qui anaren per visitar-lo, en pagua prorata de V lliures XII sous VI
que li devie lo monestir dit dia de comte vell de més de dos anys,
III lliures, car aprés ha obrat e encara no havem comtat, que és a
par de dit deute damunt en cartes LXXXXVIII

III lliures

Leonart Ítem més, dit dia donà lo dit pare prior a·n Leonart,
pedrapiquer, en pagua de la soldada hun ducat e hun scut

II lliures VI sous

Ítem més, diu que havíem donat a·n Rovira per guix que
havíem pres

XII sous

Ítem més, donà lo pare prior als frares portoguessos per caritat VI sous

Ítem, a XIIII de juny any 84 donà frare Segurioles a·n
Busquets, notari de la Diputatió, per desempatxar les àpoques
del General X sous, e al jove d'en Benaula per metre en forma
dites àpoques III sous IIII. Per tot

XIII sous IIII diners

Ítem més, dit dia per formatges e dos matons que donam a·n
Benaula e mossèn Tarraça e a·n Vynes e a mestre Farrando. Per tot

V sous IIII diners

Ítem més, a XVI de dit mes doní al courer qui fa les xetes per
la font, per seynal e pagua

V sous

Ítem més, a XVII de juny doní a hun home per hun braguer
que féu a frare Benagam

V sous45
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[114r] Despeses del mes de juny de l'any 1484

Johan Çafont Ítem més, a XVIII de juny any 1484 donà lo pare prior al
carrater de Sent Johan per en Johan Çafont, mestre de cases,
per compliment de l'archbotà del cantó de la clastra III lliures
e altres III lliures que havem compessat ab III lliures que nos
havie a tornar de la obra que havíem feta per el. E axí havem
dat al dit Çafont VI lliures per l'archbotà

III lliures V diners

Multura Ítem més, dit dia donà a·n Conil, moliner del molí de
Montalegre, per XXVIII quarteres de46 forment que havíem
mòlt, a raó de V diners per quartera

XI sous VIII diners

Ítem més per messió a Barcinona. Éren-hi tres pedrapiqués e
dos frares portoguessos

XII sous III diners

Ítem més, a XVIIII de juny doní a·n Noqua, qui havie cavades
les faves de la artigue

V sous VI diners

Ítem més, per hun quartà de gra de spinachs. Costà I sou VIII diners

Ítem més, per ous per lo covent V sous47

Ítem més, per messió a Barcinona la terça48 sepmana de juny IIII sous VI diners

Ítem, a XXIII de juny doní a la filatera per miga lliura de
fill gros e miga de prim per lo çabater e49 dues onzes e
miga de fill blanch per cosir lançols e tres diners que li
devia de resta. Per tot

IIII sous IIII diners

Ítem més, dit dia per hun quartà e mig de civada per les mules
a Barcinona e una mà de paper e hun ferro que fiu metre a la
mula del nostre pare lo vicari general

II sous XI diners

Serradós Ítem, a XXIII de juny any 1484 doní als serradós entre50

abdues les serres per tot que·ls ere degut fins dit dia, los
quals51 metem en la caxa ab altres que ja n'i tenien

VI lliures VIII sous VI
diners
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Vidriera Ítem, dit dia doní al vidrier per la vidriera de la capella de la
Verge Maria, de posar-la e netegar

I lliura

Ítem més, dit dia per hun bolatí per una somada de vin grech
que fiu portar a la tavernera

V sous X diners

Ítem més, per tres dotzenes de formatge e hun mató qu·é
pres fra Jacme per52 en Ragola e mestre Bergua, qui
devien venir

II sous II diners

Johan Torrent, traginer Ítem més, a XXIIII de juny doní a·n Johan Torrent, traginer,
en pagua de la soldada

XVI sous

Ítem més, a XXV de dit mes trametí per en Berthomeu
Cervera al courer qui fa les xetes de la piqua per compliment
de dit xetes que costaven XXII sous

XVII sous53

[114v] Despeses del mes de juny de l'any 1484

Pedra Ítem més, a XXV de juny doní a quatre traginés per XIII
somades de pedra que havien portada de Barcinona al
monestir a raó de II sous per somada e II sous de retorn
per una somada e miga de vin grech. Per tot

I lliura VIII sous

Miquell, traginer Ítem més, dit dia doní a·n Miquell, traginer, per sis somades
de pedra que54 fins dit dia li eren degudes a raó de II sous per
somada e I lliura que lo pare prior li féu prestar hasen
acabalar ab port de pedra. És per tot e dit dia eren cabals ab
tots los traginés del port de la pedra

I lliura VI sous55

Anthoni Matheu Ítem, a XXVII de juny any 84 doní a n'Anthoni Matheu,
pescador, per tot lo pex que fins dit dia havíem pres d'él,
los quals per él donam a·n Francí Jofre

II lliures

Ítem més, per ous per lo covent, los quals despès frare
Jacme Negrell

V sous
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Farrer de Badalona Ítem, a XXVIIII de juny any 84 doní a·n Reg, farrer de Badalona,
per la farramenta que d'él prenem e dit dia eren cabals

II lliures IIII sous

Ítem més, dit dia doní a·n Farrando per compliment de la
soldada fins dit dia

III lliures VI sous

Serraclara, candeler Ítem més, lo darrer de juny doní a·n Pere de Serraclara,
candeler de cera, per compliment de tot56 lo que li ere degut
fins dit dia

V lliures XII sous

Leonart, pedrapiquer Ítem, dit dia doní a mestre Leonart, pedrapiquer, en prorata
del que li és degut de la soldada, los quals li doní de
comtans dins lo monestir

XXX lliures

Anthoni Ornós Ítem, dit dia doní a n'Anthoni Ornós, asaunador, en prorata del
que li és degut de cuyro

III lliures

Almiral, cambiador, oli Ítem més, dit dia doní a·n Almirall, cambiador, en pagua
prorata de VIII lliures XVI sous que li eren degudes per
LXIIII quartans de oli a raó de II sous VIIII que he comprat
d'él, les quals li doní de comtans

V lliures XVI sous

Rovirola57, specier Ítem més, a·n Johan Rovirola, specier, doní de comtans en
prorata de XVIIII lliures que li devem de les medicines del
comte passat

XV lliures

Carnicer Ítem més, dit dia doní a·n Bertran Casanoves, carnicer de
Badalona, en pagua de la carn que d'él prenem, los quals li
girí dit dia en la taula de la ciutat

XXII lliures XII sous58
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1. En realitat el total hauria de ser d’1 lliura i 4 diners. —
2. Segueix XV ratllat. — 3. Segueix do ratllat. — 4. En
l’espai del document on correspon escriure el nombre de
sous hi ha un forat. Tanmateix, creiem que, tenint en
compte la suma total de la plana, devia estar en blanc, o
sigui, que no hi havia cap sou. — 5. Segueix Suma de plana
L lliures VII sous V diners. Segons els nostres comptes, la
quantitat total hauria de ser 50 lliures 17 sous 5 diners. —
6. S’indica amb {..} l’espai en blanc al manuscrit per al
dia de la data indicada. — 7. Segueix 84 ratllat. — 8.
Segueix Suma de plana XXXX lliures V sous VII diners. —
9. Segueix a Barchinona ratllat. — 10. Segueix Suma de
plana XXX lliures XVII sous II diners. — 11. Segueix 8
ratllat. — 12. a·n Bernat escrit a la interlínia. — 13.
Segueix prorata de ratllat. — 14. terça, al ms. terca. — 15.
Segueix salat ratllat. — 16. cens escrit a la interlínia. —
17. Segueix o ratllat. — 18. Segueix Suma de plana X
lliures IIII sous I diner. — 19. Falten les planes 105, 106 i
107. — 20. Segueix en repetit. — 21. e dos diners més per
ous escrit entre ciri i de combreguar amb lletra més petita,
la qual cosa indica que es va escriure com una correcció.
— 22. Segueix Suma de plana XXXXVIIII lliures III
diners. — 23. e miga escrit a la interlínia. — 24. Segueix
Suma de plana XXVII lliures XIII sous II diners. — 25.
Segueix Ítem més a·n Miró, lo pellicer ratllat. — 26. terça,
al ms. terca. — 27. Segueix de ratllat. — 28. Segueix Suma
de plana XXIII lliures XIIII sous IIII diners. — 29. Segueix
areu ratllat. — 30. Segueix cinter ratllat. — 31. Johan
escrit a la interlínia a sobre de Sent, que està ratllat. — 32.
any escrit a la interlínia. — 33. Segueix Ítem més doní
ratllat. — 34. anys escrit a la interlínia. — 35. dit escrit a

la interlínia. — 36. Segueix Suma de plana XVI lliures XI
sous. — 37. Falten les planes 110, 111 i 112. — 38. Alguna
dada no quadra perquè 4 unitats a 10 diners cada unitat
dóna com a resultat un preu de 40 diners, o sigui, 3 sous 4
diners. —39. çalmes, al ms. calmes. — 40. Segueix Suma
de plana XX lliures XVII sous IIII diners. — 41. En
realitat, el resultat hauria de ser 2 lliures 9 sous 6 diners
en lloc de 2 lliures 9 sous 8 diners. — 42. Segueix de la
soldada ratllat. — 43. Les dades no quadren, perquè 5 dies
a 2 sous 6 diners per dia donen com a resultat 12 sous 6
diners i no, com està escrit, 6 sous 8 diners. L’error
possiblement ve motivat per una confusió amb l’apunt
següent, en què coincideixen exactament el nombre de dies
i el preu per dia. La hipòtesi més versemblant es que es
copiessin per error part de les dades de l’apunt següent. —
44. Segueix de la soldada ratllat. — 45. Segueix Suma de
plana XX lliures II diners. — 46. Segueix farina ratllat. —
47. Segueix Ítem, dit dia donà fra Jacme Negrell a·n
Matheu de Badalona per pex que d’él havie pres ratllat. El
cost, 1 lliura, també ratllat. A l’esquerre de l’apunt hi ha
l’anotació vacat. — 48. terça, al ms. terca. — 49. Segueix
III ratllat. — 50. Segueix abd ratllat. — 51. los quals escrit
a la interlínia. — 52. Segueix a ratllat. — 53. Segueix
Suma de plana XIIII lliures XVII sous VIIII diners. — 54.
Segueix dit dia ratllat. — 55. No quadren les xifres perquè
6 somades a 2 sous cada somada dóna com a resultat 12
sous que, sumats a 1 lliura, correspon a un total d’1 lliura
12 sous, i no a la lliura 6 sous que hi ha escrit. — 56.
Segueix lo que li ere ratllat. — 57. Rovirola, al ms.
Rovirala. — 58. Segueix Suma de plana LXXXXII lliures
VIIII sous.
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Notes

1. Gaietà BARRAQUER I ROVIRALTA, Los religiosos
en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX,
Barcelona, 1917, vol. 4, p. 162.

2. Vegeu Maria Mercè COSTA I PARETAS, "Los
documentos de la orden de San Jerónimo en el Archivo
de la Corona de Aragón", dins Studia hieronymiana,
Madrid: Rivadeneyra, 1973, vol. 2, p. 667-675.

3. D'aquests tres autors, destaquem les obres més
importants sobre Sant Jeroni de la Murtra: Josep Maria
CUYÀS I TOLOSA, Resumen histórico del monasterio
del monasterio de San Jerónimo de la Murtra, Badalona:
Artes Gráficas Durán, 1975; Jaume AYMAR I
RAGOLTA, El monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
Badalona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Badalona, 1993; Joaquim FONT I CUSSÓ, 62 articles,
Badalona: Museu de Badalona, 1980, p. 167-235.

4. Josep Maria CUYÀS I TOLOSA, "Llibre V dels actes
capitulars dels anys 1752 a 1832 del monastir de Sant
Gerònim de la Murtra", Badalona: Artes Gráficas Duran,
1966, p. XV-XVI.

5. La constitució 36 regula les funcions del procurador
(Constituciones y extravagantes de la orden del glorioso
doctor nuestro padre San Gerónymo, Madrid: Imprenta
Real, 1613, p. 70-72).

6. «Comprà una casa en la ciutat de Barcelona, per a quant
van allí lo pare procurador y altres religiosos tinguen a ont
descansar» (Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), Monacals
d'Hisenda, vol. 2516, p. 65). Sabem, gràcies al cronista
Francesc Talet, que l'allotjament, dit procura de Barcelona,
estava primer al carrer d'en Cuch i, a partir de 1536, al carrer
de Sant Pere més Baix (Íbid, p. 210-212), on estigueren fins
al segle XIX (Gaietà BARRAQUER I ROVIRALTA, Las
casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del
siglo XIX, vol. 2, Barcelona, 1906, p. 270).

7. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 3779, p. 6v-6v.

8. Constituciones y extravagantes de la orden del glorioso
doctor nuestro padre San Gerónymo, p. 72-73.

9. No he pogut trobar cap dada externa que permeti donar una
cronologia a algun dels apunts en qüestió, ja sigui per la
crònica de Francesc Talet, ja sigui per algun instrument
notarial. En el primer cas perquè el cronista no posa gairebé
mai data a les informacions procedents dels llibres de
despeses, i en el segon perquè no n'he trobat.

10. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 2516, p. 69, 123.

11. Íbid, p. 77, 82, 86, 92, 96, 100, 111, 113, 120.

12. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB),
Antoni VINYES, LVI manuale comune, 1480, desembre,
2 - 1486, març, 31, p. 73r-73v. Rodrigo de Bobadilla i la
seva muller Violant de Cabrera havien comprat a Sant
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Jeroni de la Murtra el lloc de Concabella per 2.300 lliures l'any
1477 (Carles DÍAZ MARTÍ, Bertran Nicolau, fundador de Sant
Jeroni de la Murtra, Badalona: Museu de Badalona, 2006, p. 118).

13. El cronista confirma que el prior i el vicari eren Benet
Santjoan i Benet Rosseta respectivament, però a més informa
que el càrrec de caixer recaigué en Miquel Estela i Gabriel
Andreu (ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 2516, p. 92).

14. Josep Maria CUYÀS I TOLOSA, «Continuem els
esdeveniments ocorreguts en la segona meitat del segle
XV», dins Amistad, 57 (1974), p. 6 i «Seguim historiant el
segle XV», dins Amistad, 66 (1975), p. 7 informa de dos
viatges fins a Fraga i Saragossa per veure els reis Joan II i
Ferran II respectivament. Altres referències: un viatge de
Jaume Negrell i Benet Santjoan fins a Saragossa per
prendre possessió d'un censal, l'any 1470 (ACA, Monacals
d'Hisenda, vol. 2516, p. 71), i el d'alguns religiosos fins a
Guissona per celebrar exèquies, l'any 1479 (Íbid, p. 84). 

15. En veiem nombrosos exemples a la crònica de Francesc
Talet: «un frare llech d'esta, qui·s deya fra Berthomeu Tort»
(Íbid, p. 111); «lo primer d'ells, fra Martí Morillo, que era
navarro de nació y fonch frare llech» (Íbid, p. 140); «y rebé un
sastre per donat qui·s deya Pons Soquer» (Íbid, p. 111); «rebé un
donat qui·s deya Sagarau» (Íbid, p. 144).

16. Jaume AYMAR I RAGOLTA, «El monestir de Sant Jeroni
de la Murtra», a L'art gòtic a Catalunya, vol. Arquitectura II
(Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos, 2), Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 218. 

17. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 2516, p. 93, transcrit per
Josep Maria CUYÀS I TOLOSA, «Continuem historiant el
segle XV», Amistad, 65 (1975), p. 9. Mencionem el contracte
que el monestir havia subscrit sis anys abans amb el moler
barceloní Joan Montmany per a la provisió de 200 somades de
pedra (Josep Maria MADURELL I MARIMON, «Los
contratos de obras en los protocolos notariales y su aportación
a la historia de la arquitectura (siglos XIV-XVI)», Estudios
Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, 1
(1948), p. 153-154.

18. El Joan Safont que va treballar a la Murtra l'any 1484
podria ser tant el fill com el nét de Marc Safont, un dels grans
de l'arquitectura medieval catalana, especialment conegut per
la construcció del Palau de la Generalitat de Catalunya.
Ambdós, fill i nét, foren, com Marc Safont, mestres de cases.
De fet, el gran de tots dos, Joan Safont, també va treballar com
a mestre de cases del General. En no saber la data exacta de
defunció d'aquest darrer, no podem discriminar quin dels dos,
fill o nét de Marc Safont, va treballar a la Murtra (Marià
CARBONELL I BUADES, «Marc Safont (ca. 1385-1458) en
l'arquitectura barcelonina del segle XV. Documents per a un
esbós biogràfic», Estudis històrics i documents dels Arxiu de
Protocols, 21 (2003), p. 203-204). 

19. Vegeu el contracte entre Jaume Alfonso, mestre de cases,
i el prior de la comunitat, Benet Santjoan, pactat el 22 de
desembre de 1478 per a la construcció del tram del claustre
que hi ha davant la porteria, on hi ha un sant Jeroni esculpit a
la clau de volta (Josep Maria MADURELL I MARIMON,
«Los contratos de obras en los protocolos…», p. 154-157). 
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20. ACA, vol. 2516, p. 93. Consta l'existència d'aquesta
capella, a la cantonada sud-oriental del claustre, a mitjan
segle XVI (Carles DÍAZ MARTÍ, «Descripció de Sant Jeroni
de la Murtra a mitjan segle XVI», dins Carrer dels Arbres, 13
(2002), p. 30.

21. Íbid, p. 27, 28.

22. Carles DÍAZ MARTÍ, «Pedra calcària badalonina per a
Sant Jeroni de la Murtra», dins Carrer dels Arbres, 20 (2009),
p. 25-40.

23. Íbid, p. 26.

24. Els Planes des de 1368, els Rexach des de 1277 i els
Seriol des de 1295 (Josep Maria CUYÀS I TOLOSA,
Història de Badalona, vol. 5 (Segles XV, XVI i XVII),
Badalona: Artes Gráficas Duran, 1975, p. 296-297.

25. Justament el dia 7 de juliol de 1483, Joan Savina
reconeixia haver rebut 40 lliures barceloneses com a part
del dot de la seva muller (AHPB, Guillem JORDÀ, menor,
Decimum nonum manuale, 1483, gener, 15 - 1483,
novembre, 22, s.n.).

26. El criteri seguit per a la transcripció ha estat el respecte
escrupolós de l'original. S'han seguit les normes actuals
d'accentuació, de separació -s'ha utilitzat el punt volat en
cas d'elisions actualment no normatives- i de puntuació.
S'ha fet una excepció amb la confusió entre c i ç a l'inici de
paraula, en què s'ha corregit, tot informant l'esmena en nota

crítica. S'ha utilitzat l'accentuació crítica per distingir
paraules amb la mateixa grafia, però diferent significat, en
els casos següents: a (preposició) i à (verb), e (conjunció) i
é (verb), el (article o pronom feble) i él (pronom personal).
A l'aparat crític s'han informat els ratllats, els interlineats i
qualsevol altre tret específic del text. No s'han corregit els
errors de datació, ja analitzats, en el text. Quant als errors
numèrics, s'ha deixat sempre el que hi ha l'original i s'ha fet
constar la incoherència a l'aparat crític. 
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ELS ORÍGENS DE L’ESPAI
COMUNICATIU CATALÀ A

BADALONA
MARCEL MAURI1

Badalona va començar a bastir, a finals del
segle XIX, un espai comunicatiu propi i en català que, no
sense dificultats i entrebancs, ha anat evolucionant fins a
l'actualitat. Aquest article presenta els resultats a escala
badalonina d'un estudi dut a terme arreu dels Països
Catalans per investigadors de la Universitat Pompeu Fabra
(en col·laboració amb altres universitats del país) amb
l'objectiu d'identificar i catalogar tots els periòdics escrits
en llengua catalana que es van publicar des de 1641
(moment en què s'inicia el periodisme a Catalunya i arreu
de l'Estat) fins a finals del segle XIX. 

Resulta redundant explicar avui dia fins a quin punt els
mitjans de comunicació tenen influència en una societat com
la nostra. Amb les llums i ombres que una professió com
aquesta pot tenir, cal recordar que la missió primera del
periodisme és garantir que la ciutadania vegi satisfet el seu

dret a la informació, tal com recull l'article 19 de la
Declaració dels Drets Humans de l'ONU de 1948 o l'article 20
de la Constitució Espanyola de 1978. Des que l'erudit
alemany Tobias Peucer va escriure a Leipzig la primera tesi
doctoral sobre periodisme l'any 1690 (1996), els estudis que
han tractat la influència dels media sobre la societat han estat
constants, en especial a partir de la segona part del segle XX.
La capacitat del periodisme per ajudar a construir societats
democràtiques, l'obligació de vetllar perquè les institucions
públiques facin les funcions que els pertoquen o el
compromís amb la veritat són alguns dels llocs comuns que
tots els investigadors en comunicació coincideixen a destacar
quan parlen de la funció social del periodisme. 

Entre aquests valors de la professió també destaca la capacitat
per ajudar a crear imaginaris col·lectius. Els mitjans de
comunicació són instruments clau per vertebrar societats a
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través de la projecció i/o reproducció diària d'idees, valors o
símbols. En aquesta creació d'imaginaris, la llengua i la
cultura esdevenen elements medul·lars. Tots els països i
cultures utilitzen els mitjans de comunicació com a
transmissors d'uns trets simbòlics que vertebren els
col·lectius o comunitats nacionals. No és un fenomen nou:
des del moment en què a principis del segle XVII2 apareix
el periodisme ja es troben exemples de governs i poders
polítics que utilitzen la premsa per tal d'influir en la
consciència de la població. Aquest afany per crear
imaginaris nacionals ajudant-se dels mitjans s'accentua al
segle XIX, moment en què apareixen a Europa els estats-
nació i es consolida plenament durant el segle XX. Al XXI,
amb la globalització, és ja innegable la força de les
indústries culturals -amb els imperis mediàtics inclosos- per
persuadir i influir els ciutadans pel que fa als hàbits de
consum cultural i de comportament en general. 

També Catalunya, ja des del segle XIX (amb la Renaixença),
malda per disposar d'uns mitjans que ajudin a vertebrar la
col·lectivitat. És per aquest motiu que l'aparició i consolidació de
la llengua catalana com a idioma mediàtic esdevindrà una peça
fonamental en aquesta construcció d'un imaginari polític i cultural
de la nació. Disposar d'un espai mediàtic català (en el qual la
llengua té un paper fonamental) s'endevina com un element bàsic
per tal de vertebrar aquesta consciència de país, una tasca que al
segle XIX es durà a terme des d'una perspectiva romàntica. Al
segle XX, sobretot des de la recuperació de la democràcia després
del franquisme, aquest espai mediàtic propi es veurà com una via
de normalització lingüística i cultural del país. Al XXI, en un món
global, s'entén com una eina de supervivència cultural i, a la
vegada, com una finestra oberta al món. 

No tan sols els països, estats o nacions necessiten vertebrar
aquest imaginari col·lectiu. També comunitats més petites,
com un poble o una ciutat, busquen elements simbòlics que
els identifiquin, que els serveixin per enfortir els vincles entre
els propis membres i per crear sentiment de pertinença.
Disposar d'un sistema propi de mitjans també és clau per a la
cohesió d'una ciutat, per a la difusió dels seus símbols i trets
lingüístics i culturals i per al desenvolupament democràtic. 

Badalona disposa avui dia d'un panorama mediàtic divers
(televisió i ràdio públiques, diversos setmanaris gratuïts
en paper i alguns mitjans online) que majoritàriament
s'expressa en llengua catalana. La situació no és òptima:
la proximitat amb Barcelona sempre ha condicionat
l'existència d'un espai mediàtic local més fort que ha
dificultat, per exemple, l'arrelament d'un projecte de
premsa diària com tenen altres ciutats d'un pes
demogràfic molt inferior al de Badalona. Potser el fet de
formar part d'una mateixa àrea metropolitana amb la
capital del país també explica que no hagin sorgit més
projectes periodístics, sobretot audiovisuals i digitals. La
situació de crisi general (que ha afectat amb especial
virulència les empreses periodístiques) encara ha
debilitat més un espai comunicatiu que en bona part és
gratuït i que, per tant, s'alimenta d'una publicitat que s'ha
reduït dràsticament del 2008 ençà. Això ha provocat la
desaparició d'algunes d'aquestes capçaleres. La situació
actual, tot i no ser òptima, és fruit d'una evolució de la
comunicació local que s'inicia a la segona meitat del segle
XIX -fruit de l'impuls del moviment cultural de la
Renaixença- i que, amb alts i baixos, arriba fins al temps
present.
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La revisió dels catàlegs
Precisament, aquest article recull part dels resultats obtinguts en
una recerca duta a terme per investigadors en comunicació del
GRP-Grup de Recerca en Periodisme de la Universitat Pompeu
Fabra (amb la col·laboració d'altres investigadors de diverses
universitats de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears) que
tenia per objectiu elaborar un Catàleg Històric General de la
Premsa en Català des de l'aparició de la primera publicació en
aquesta llengua, a mitjan segle XVII, fins a finals del segle XIX,
període en què es posen els fonaments d'aquest espai
comunicatiu nacional. De catàlegs de premsa en català ja
n'existien: les obres de Joan Torrent i Rafael Tasis, principalment
la Història de la Premsa catalana (1966); el Catàleg bibliogràfic

de la premsa valenciana (1928), de Josep Navarro Cabanes; la
Bibliografia de las Publicaciones Periódicas impresas desde

1779 hasta hoy en las Baleares (1903), de Benito Pons
Fàbregues; així com diverses obres especialitzades i locals
d'arreu dels Països Catalans. Pel que fa als estudis hemerogràfics
badalonins, és important tenir en compte la Historia de la prensa

badalonesa, 1868-1939, d'Enrique García Pons (1975). Però
sens dubte l'estudi de referència és el de Joan Givanel i Mas
Bibliografia Catalana. Premsa (1932-1937), que comprèn tota
la premsa en llengua catalana publicada abans de 1925 a tots els
territoris de parla catalana i també aquells periòdics publicats en
català apareguts a qualsevol indret del món. 

El Catàleg Històric General de la Premsa en Català, dirigit pel
catedràtic Jaume Guillamet i que l'Institut d'Estudis Catalans
(organisme finançador del projecte) publica en paper l'any 2012,
ha revisat i actualitzat tots aquests catàlegs apuntats posant
especial èmfasi en el de Givanel, el més complet i exhaustiu de
tots ells. En el moment de confecció de la seva Bibliografia

Catalana, Givanel va optar per uns criteris gens restrictius. La
necessitat de recuperar la cultura i la llengua després de la
dictadura de Primo de Rivera o de demostrar que l'espai
comunicatiu català i en català tenia arrels històriques són algunes
de les hipòtesis que poden explicar aquesta voluntat de Givanel
d'engruixir el seu catàleg incloent-hi publicacions que, en molts
casos, tenien una presència de la llengua catalana purament
simbòlica o que no complien els criteris lògics de regularitat per
ser considerades com a periòdics.

En la revisió del catàleg de Givanel (i de la resta d'obres
esmentades) s'han seguit els criteris següents a l'hora de decidir
incloure o descartar un títol: en primer lloc, que les
publicacions tinguessin periodicitat, ja que moltes obres que
apareixen en el catàleg de Givanel eren irregulars en la seva
aparició i, per tant, no es poden considerar periòdics;3 també es
va procedir a excloure aquelles capçaleres bilingües quan el
català no era la llengua majoritària, ja que la consideració de la
premsa bilingüe hauria de ser objecte d'una investigació
específica i extensa, no havent-hi, com no hi ha, cap catàleg de
la premsa en castellà publicada a Catalunya; un tercer aspecte
de la revisió va consistir en la supressió de les entrades
separades que Givanel dedica a segones i terceres etapes de
publicacions ja catalogades, com si fossin publicacions noves.

L'anàlisi quantitativa de l'obra de Givanel (prèvia a l'aplicació
dels criteris restrictius ara esmentats) dóna el resultat de
3.152 publicacions entre 1792 i 1925, que és el període
estudiat. Del període equivalent a la investigació que es va dur
a terme des de la UPF, limitada en aquesta primera part fins al
1898,4 hi ha un total de 807 periòdics, 616 dels quals
corresponen a Catalunya, 131 al País Valencià, 42 a les Illes
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Balears i 18 a fora dels Països Catalans. De Badalona n'hi ha 16:
El Eco de Badalona, citat en dues èpoques diferents (1868-1869
i 1878-1936); L'Esparvé, primera publicació en català (1879-
1881); El Centinela de Badalona (1885); La Trompeta, també en
català (1886-1887); El Ateneo Obrero de Badalona (1888-1916);
La República (1891); Artes y Letras (1891); Fulla Dominical de

l'Església del Carme (1891-1936) i Fulla Dominical de l'Església

de Santa Maria (1891-1936), totes dues també en català; El

Centinela de Badalona (1892-1895); El Badalonés, amb dues
èpoques (1894-1896 i 1896-1899); La Opinión de Badalona

(1894); La Antorcha del Progreso (1894) i La Ciudad (1897). De
la resta de poblacions veïnes, només a Santa Coloma de
Gramenet hi ha constància de 2 periòdics en català, si bé tots dos
publicats ja entrat el segle XX. De Sant Adrià de Besòs, Montgat
i Tiana, Givanel no en recull cap publicació. 

Un cop aplicats els criteris de revisió i actualitzada la
consulta d'arxius, hemeroteques i fons documentals,5 el
resultat de la recerca és d'un total de 474 periòdics publicats
en català entre 1641 i 1898, 337 dels quals corresponen a
Catalunya, 99 al País Valencià, 26 a les Illes Balears i 13 a
fora del domini lingüístic. En conjunt, són 67 poblacions en
les quals apareix premsa en català en aquesta primera etapa,
43 de les quals són de Catalunya, 14 del País Valencià, 3 de
les Illes Balears i 6 de fora del domini lingüístic,
corresponents a l'Estat espanyol, l'Argentina, Cuba, els Estats
Units i l'Uruguai. Pel que fa a Badalona, de les 16
publicacions que Givanel inclou, tan sols 4 compleixen els
criteris abans exposats: es tracta de L'Esparvé (1879-1881),
La Trompeta (1886-1887), la Fulla Dominical de l'Església

del Carme i la Fulla Dominical de l'Església de Santa Maria

(ambdues publicacions de 1891 a 1936). 

Els inicis de l'espai comunicatiu en català
La història de les publicacions periòdiques en català s'inicia
el 1641. Durant els anys més intensos de la revolta catalana o
guerra dels Segadors, mentre Catalunya està integrada a
França, és quan es té constància —a través dels estudis
d'Henry Ettinghausen (1993, p.12-14) i Jaume Guillamet
(2003, p. 19-30)— de l'aparició de les primeres publicacions
periòdiques en llengua catalana. Es tracta de la Gazeta i les
Novas Ordinàrias, editades ambdues a Barcelona, el mateix
any, per Jaume Romeu, el més important dels impressors
barcelonins del moment. Es tracta de dos periòdics que no
són res més que traduccions de les publicacions oficials de la
monarquia francesa Gazzette i Nouvelles ordinaires des
divers endroits, editades totes dues pel considerat com el
«pare» del periodisme a França, Théophraste Renaudot.
Malgrat que no es tracta, per tant, de dues capçaleres
originals, els periòdics editats per Romeu l'any 1641 són els
dos primers projectes periodístics amb voluntat de continuïtat
i regularitat apareguts a la península Ibèrica.

Tot i que el català serà la llengua de les primeres publicacions
periòdiques que apareixen no tan sols a Catalunya sinó al que
ara coneixem com a Estat espanyol, el cert és que de
periòdics en català no se'n tornen a publicar fins a principi del
XIX. Justament és altra vegada quan bona part del Principat
es troba sota jurisdicció francesa6 (durant la guerra del
Francès) que el català es torna a emprar com a llengua a la
premsa periòdica al costat, això sí, del francès. Es pot afirmar
que és durant els períodes en què Catalunya es troba sota
sobirania francesa quan es poden desenvolupar els primers
projectes periodístics en català. L'exemple més significatiu el
trobem novament a Barcelona l'any 1810 amb l'edició
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bilingüe (català-francès) del Diari de Barcelona y del Gobern

de Catalunya, antic Diario de Barcelona.7 També Girona
veurà, entre juny i juliol del mateix any, l'aparició d'un
bisetmanari en català: la Gaseta del Corregiment de Girona.
Dos anys més tard, just abans del final de la guerra, també es
publicarà la Gaceta de Gerona (Grahit 1878: p. 310). Però on
serà més significativa la presència del català a la premsa
periòdica durant aquests anys de guerra serà al País Valencià,
bàsicament a la capital, València, i sobretot a les Illes Balears
(Palma i Maó). També serà únicament en aquests territoris on
la premsa en català mantindrà la presència durant el Trienni
Constitucional (1820-1823), després que amb el retorn de
l'absolutisme de Ferran VII acabada la Guerra del Francès, el
català torni a ser bandejat de l'esfera pública. 

En canvi, a Catalunya no tornaran a publicar-se periòdics en la
llengua pròpia del país fins a la dècada dels quaranta del segle
XIX. Aquesta represa de la premsa en català coincidirà amb l'inici
del període del periodisme liberal (Guillamet 2010) després de
l'aprovació de la Constitució de 1837 i acabat l'absolutisme. Però
sobretot, la reaparició del català a la premsa tindrà molt a veure
amb el moviment cultural de la Renaixença. Aquest moviment
trobarà en els periòdics un mitjà de difusió de les seves inquietuds
culturals; a la vegada, la seva mateixa existència serà el que faciliti
l'embranzida d'aquestes publicacions en català, en un acte de
retroalimentació. La Renaixença acabarà de cristal·litzar en la
premsa a la dècada dels seixanta (en els anys cinquanta, les
úniques capçaleres en català són al País Valencià) amb l'aparició
de noves publicacions que, conjuntament amb el corrent culte i
històric del catalanisme (que s'expressava majoritàriament a través
de mitjans en castellà), s'adreçaran a un públic molt més popular i
en molts casos usaran també l'humor com a forma d'expressió. 

A partir de 1860 sempre hi haurà com a mínim una publicació
que s'edita en llengua catalana en algun indret o altre dels
Països Catalans, en una continuïtat històrica que
s'intensificarà i creixerà exponencialment a partir de 1868
(amb l'inici del Sexenni Democràtic i la Primera República,
1868-1874) i que durarà sense interrupcions fins a l'inici de la
dictadura franquista (1939). La Renaixença i l'incipient
catalanisme regionalista del XIX anirà deixant pas a un
catalanisme políticament estructurat a partir d'inicis del XX
(amb la Lliga Regionalista com a principal exponent) que
necessitarà un espai comunicatiu propi per donar-se a
conèixer i difondre les pròpies idees. 

Les publicacions en català de Badalona
En el cas badaloní, caldrà esperar fins a finals de la dècada dels
setanta del segle XIX per trobar la primera publicació en
llengua catalana, fet que marca l'inici de l'espai comunicatiu en
la llengua pròpia a la ciutat. Serà el 27 de setembre de 1879
(gairebé 20 anys després de 1860, quan es reprèn amb força el
català a la premsa del Principat) quan es comenci a publicar
L'Esparvé, la primera publicació periòdica en català a
Badalona. Givanel recull en el seu catàleg una publicació
badalonina prèvia al 1879, El Eco de Badalona (1868-1869 i
1878-1936).8 Però, atenent als criteris descrits anteriorment, tant
aquest periòdic com altres de posteriors han estat descartats, en
la majoria dels casos pel fet d'estar escrits en castellà. 

L'Esparvé9 és qui enceta, per tant, l'ús del català a la premsa
local. Es tractava d'un periòdic setmanal de caire humorístic
que es va publicar entre el 27 de setembre de 1879 i el 27 de
març de 1880 en una primera època, i entre el 10 d'abril de
1880 i el 19 de març de 1881 en una segona i última època.
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Un any i mig de vida amb només un petit parèntesi d'un
parell de setmanes a la primavera de 1880. El periòdic
estava dirigit per Pere Renom i Riera i imprès, en una
primera època, per Joan Torrents (veí de Sant Martí de
Provençals, actualment Barcelona però llavors una vila
independent) i pel badaloní Francesc d'Assís Planas. No
serà el primer projecte periodístic de Renom, que ja abans
havia dirigit alguna altra publicació local; però sí que serà
la primera vegada que tot el producte estarà escrit en
català. A banda del director, la publicació comptava amb
les col·laboracions regulars d'altres badalonins, com
Anton Muga, Martí Alet, J. Font, Francesch Ubach i
Gaietà Soler. Però també publicava peces d'escriptors no
locals, com l'autor teatral Serafí Pitarra. L'Esparvé va
disposar de dues redaccions: la primera al carrer de la
Creu, 45. A partir del número 12, la redacció es va
traslladar al Dalt de la Vila, a la plaça de l'Oli, 7, on
Francesc d'Assís Planas tenia la impremta. De tendència
republicana federal, es caracteritzava per ser una
publicació molt crítica amb la gestió municipal. Tractava
amb sàtira i humor els temes en clau badalonina, tot i que
també feia especial atenció a qüestions científiques i
culturals. El seu subtítol resumia a la perfecció totes
aquestes intencions: «Setmanari Humorístich-serio.
Científich y literari de interesos locals».

Caldrà esperar més de 5 anys, fins a l'octubre de 1886, per
tal que Badalona pugui disposar novament d'un periòdic
escrit majoritàriament (si bé no únicament) en llengua
catalana. El 9 d'octubre d'aquell any apareix La Trompeta,10

una publicació setmanal bilingüe, on el català serà
predominant i que durarà gairebé 8 mesos, fins al 28 de maig

de 1887, amb 38 números publicats. El seu subtítol també
deixava les coses força clares: «Periòdich semanal. Satirich,
il·lustrat, humoristich y serio. Escrit en català y castellá». Es
tractava d'una publicació de tendència espanyolista que
fixava entre els seus objectius combatre l'independentisme,
tal com s'explicava en l'article de presentació del periòdic
que apareix en el número 1: «Somos españoles catalanes y
nunca podremos unirnos con los que sueñan todavía con la
independencia de Cataluña y con sus proyectos y fantásticos
planes...» Precisament, l'existència d'un projecte periodístic
que combat l'independentisme indica fins a quin punt ja
s'entenia, fins i tot a escala local, que la premsa era un
instrument molt útil per a finalitats polítiques; però aquest
antiindependentisme expressat a La Trompeta també permet
comprovar com a Badalona, al segle XIX, ja hi havia sectors
de la població que reclamaven la separació de Catalunya i
Espanya. A banda del seguiment de temes polítics, aquesta
capçalera també cobria qüestions locals i culturals. L'editor
d'aquest periòdic serà Juan Flabiá (fins al número 25) i els
directors seran Juan Giró (conegut com a Cartrons) i Pablo
Badía. La redacció estarà situada al carrer de la Soledat, 1.
A partir del número 7, la redacció es traslladarà al carrer de
Sant Miquel, 36. I des del número 26, segons s'indica en el
mateix periòdic, per culpa d'impediments de l'Ajuntament
de Badalona, la redacció principal passarà a Barcelona, al
carrer de Palau (el mateix lloc on s'imprimirà sempre la
revista), si bé la temàtica seguirà essent eminentment
badalonina i es mantindrà la seu del carrer de Sant Miquel
com a sucursal. Potser per reforçar la idea que, malgrat tenir
la redacció a la capital la mirada segueix sent local, a partir
d'aquest mateix número, a la capçalera s'hi afegirà el lema
«Defensor de Badalona». 
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Capçalera de L'Esparvé, primera publicació periòdica en català a Badalona. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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La durada d'aquestes dues publicacions (un any i mig en el
cas de L'Esparvé i prop de vuit mesos en el cas de La

Trompeta) pot semblar breu. Però el cert és que tenir una vida
curta és un fenomen habitual en la premsa del segle XIX. De
tots els periòdics analitzats arreu dels Països Catalans en
aquest estudi, la majoria (un total de 332) duren menys d'un
any, com és el cas de La Trompeta. Filant més prim, són 279
les capçaleres que no arriben al mig any, cosa que representa
gairebé un 60% dels 474 periòdics que es publiquen fins al
1898. Aquestes xifres situen totes les publicacions
badalonines per sobre de la mitjana de durada nacional. El cas
de L'Esparvé encara és més clar, ja que són només 97 les
revistes que duren entre un i cinc anys. En canvi, només 47
capçaleres tindran una vida de més de cinc anys. En aquest
grup s'hi compten les dues altres publicacions badalonines en
català que s'inicien al segle XIX però que, en aquest cas,
perduren molts més anys, fins l'inici de la Guerra Civil. 

Es tracta dels fulls dominicals que, com el seu nom indica,
cada diumenge es publiquen des de l'església dels Pares
Carmelites (o església del Carme com sembla que s'indicava
a la capçalera) i des de l'església de Santa Maria. Givanel
situa l'inici d'ambdues publicacions l'any 1891, si bé
l'historiador local Enrique García Pons (1975, p. 46) apunta
l'any 1882 com la data d'inici de la Fulla Dominical de

l'Església del Carme. El fet que ni en els arxius custodiats pel
Museu ni tampoc entre la documentació de les dues esglésies
es conservin exemplars d'aquestes publicacions fa impossible
de determinar la data exacte del seu inici. La finalització ja és
més fàcil de deduir ja que arreu de Catalunya es deixen de
publicar fulls dominicals a partir del 18 de juliol de 1936 a
causa de la revolució amb un fort caràcter anticlerical que

La Trompeta, publicació setmanal bilingüe. Arxiu Històric de la Ciutat de
Badalona.
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s'origina en el mateix moment que comença la Guerra Civil.
La crema d'esglésies, fenomen que també afectarà els temples
badalonins, provocarà que es perdi gairebé per complet la
documentació i els arxius eclesials i, per tant, tampoc no se
salven les publicacions editades. 

A través de Givanel i García Pons podem saber que aquestes
Fulles eren publicacions religioses de 4 pàgines, editades per
l'Associació d'Eclesiàstichs per l'Apostolat Popular. Aquesta
entitat s'encarregava de redactar les tres primes pàgines,
mentre que la quarta (i última), l'escrivia i imprimia cada
església. Les Fulles s'editaven majoritàriament en català, si
bé el castellà també hi era present. Ambdues publicacions
s'imprimien a la impremta Guardiola, situada al carrer
d'Arnús, 11, i tenien idèntiques característiques tipogràfiques
i de disseny. La seva durada prolongada, d'uns 45 anys (o fins
i tot més, si fem cas a les indicacions de García Pons), les
situa en el selecte grup dels únics sis periòdics d'arreu dels
Països Catalans (nascuts fins a 1898) amb més de 40 anys
d'existència, entre els quals es troben publicacions tan
rellevants per a la història del periodisme català com La

Campana de Gràcia (1870-1934) o L'Esquella de la Torratxa

(1873-1939), capçaleres humorístiques de Barcelona. 

Un balanç dins la mitjana
Ja ha quedat demostrat que la durada de les publicacions
badalonines supera la mitjana nacional. En canvi, pel que
fa al nombre de periòdics apareguts, les xifres podrien
semblar més modestes: l'existència de només 4
publicacions en català fins a l'any 1898 apunta, a priori, a
un balanç com a mínim discret per a una població de la
importància de Badalona. Cal tenir en compte diversos

factors, alguns dels quals ja s'han apuntat anteriorment,
com la proximitat amb Barcelona, que dificulta encara
avui dia l'existència d'un espai comunicatiu local fort.
Però sobretot cal que aquest exercici de periodisme
comparat es faci entre ciutats mitjanes com llavors ho era
Badalona per tal que aquesta posició a priori discreta
deixi de ser-ho tant. 

A finals del segle XIX i inicis del segle XX Badalona
ocupava l'onzena o desena posició (segons el moment) en el
llistat de poblacions catalanes amb més pes demogràfic.11

Aquesta classificació evidentment era encapçalada per
Barcelona, seguida per Reus, Tarragona, Tortosa, Sabadell,
Manresa, Lleida, Terrassa, Mataró i Badalona o Girona,
depenent de l'any.12 Si comparem aquest rànquing demogràfic
amb el llistat de poblacions catalanes amb més periòdics
(sempre fins a l'any 1898), es pot observar com Badalona
ocupa igualment l'onzena posició. Barcelona, amb 193 títols,
és la població que compta amb més premsa en català, seguida
de Reus (16), Sabadell (15), Vilanova i la Geltrú (13), Girona
(11), Manresa (9), Figueres i Vilafranca del Penedès
(ambdues amb 8), i Terrassa i Mataró (ambdues amb 5).
Badalona, amb 4 capçaleres, se situa per davant de localitats
més densament poblades, com Tarragona, Tortosa (totes dues
amb 2 periòdics) o Lleida (1), si bé es veu superada en
nombre de publicacions per ciutats més petites com Figueres,
Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. 

Una mirada ràpida als moments d'aparició de les publicacions
badalonines també podria suggerir certa tardança en la introducció
del català a la premsa local. Si s'agafen els anys seixanta del segle
XIX com a moment d'arrencada definitiva de la llengua catalana a
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la premsa nacional, podria semblar que a Badalona aquesta
Renaixença cultural i lingüística arriba, però arriba un pèl tard.
Cert és que en ciutats com Barcelona, València o Palma hi ha
publicacions en català durant tot el segle XIX, i fins i tot en
poblacions com Maó, Alcoi, Elx, Sueca, Figueres, Girona,
Tarragona o Tortosa (entre d'altres) -moltes d'elles
demogràficament inferiors a Badalona- el català s'introdueix
abans. Però novament, si la comparació es fa amb ciutats similars,
s'observa com Badalona segueix un comportament força comú. La
llengua catalana arriba a la premsa local només 3 anys després que
ho faci en poblacions com Mataró o Gràcia; el mateix any, 1879,
que ho farà a Reus o Vilanova i la Geltrú; i s'avançarà uns mesos
o anys a altres ciutats com Manresa, Sabadell, Terrassa o
Vilafranca del Penedès. 

En definitiva, Badalona no excel·lirà com a ciutat
capdavantera en la construcció de l'espai comunicatiu
nacional que comença a gestar-se al segle XIX. Però la seva
aportació serà molt similar, fins i tot en alguns casos superior,
a la que van fer altres ciutats mitjanes no tan properes a la
capital del país. Caldrà esperar al tombant de segle13 per
comprovar com aquesta aportació badalonina al periodisme
en català va prenent cos i es consolida, sobretot amb
l'arribada de la Segona República. 

Població Classificació per
habitants, any 1900

Classificació per
nombre de periòdics

Barcelona 1 (533.000 hab.) 1 (193 periòdics)

Reus 2 (26.681 hab.) 2 (16 periòdics)

Tortosa 3 (24.452 hab.) 15 (2 periòdics)

Tarragona 4 (23.423 hab.) 15 (2 periòdics)

Sabadell 5 (23.294 hab.) 3 (15 periòdics)

Manresa 6 (23.252 hab.) 6 (9 periòdics)

Lleida 7 (21.432 hab.) 18 (1 periòdic)

Terrassa 8 (20.360 hab.) 9 (5 periòdics)

Mataró 9 (19.704 hab.) 9 (5 periòdics)

Badalona 10 (19.240 hab.) 11 (4 periòdics)

Girona 11 (15.787 hab.) 5 (11 periòdics)

Valls 12 (12.625 hab.) 11 (4 periòdics)

Vilanova i la Geltrú 13 (11.856 hab.) 4 (13 periòdics)

Vic 14 (11.628 hab.) 13 (3 periòdics)

St. Feliu de Guíxols 15 (11.333 hab.) 15 (2 periòdics)

Figueres 16 (10.714 hab.) 7 (8 periòdics)

Igualada 17 (10.442 hab.) 13 (3 periòdics)

Olot 18 (7.938 hab.) 18 (1 periòdic)

Vilafranca del
Penedès

19 (7.749 hab.) 7 (8 periòdics)

Taula 1. Comparació del pes demogràfic amb el nombre
de publicacions. 

Font: INE i dades pròpies
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Notes
1. Marcel Mauri és doctor en Periodisme i professor-
investigador de la Universitat Pompeu Fabra

2. L'any 1609 es publica a Estrasburg (actualment
França) el que es considera com la primera publicació
periòdica, Die Relation. A partir del moment en què
apareix la periodicitat es pot parlar de periodisme si bé
les primeres publicacions no periòdiques comencen a
publicar-se just després de la invenció de la impremta de
Gutenberg, a partir de 1454. 

3. Tal com s'assenyalava en la nota anterior, només es pot
parlar de periodisme quan hi ha periodicitat. Per tant,
totes aquelles publicacions incloses en el catàleg de
Givanel que no són regulars en la seva aparició no poden
ser considerades com a periòdics o mitjans de
comunicació en el sentit modern del concepte. 

4. Aquesta primera part de l'estudi sobre les publicacions
en català s'inicia el 1641 i finalitza el 1898 ja que l'any
següent, 1899, és quan apareix el primer diari amb llarga
continuïtat en català, La Veu de Catalunya, fet que
permet parlar de l'inici d'un nou període en la història del
periodisme nacional que acabarà fatalment l'any 1939. 

5. Es van consultar un total de 71 arxius, hemeroteques i
centres de documentació de dins i de fora dels territoris
de parla catalana, fet que va permetre descobrir
publicacions que Givanel no havia inclòs en la seva obra. 

6. Napoleó decideix dotar la Catalunya ocupada d'un règim
particular que la manté separada de la monarquia hispànica entre
1808 i 1812 fins que aquell any (i fins al final de la guerra, el
1814) el Principat s'incorpora plenament a l'Imperi francès.

7. Del 22 de març al 31 d'agost de 1810 el Diari de

Barcelona... (canviarà diverses vegades de nom durant
aquests mesos) es publicarà en català i francès després que les
autoritats imperials expropiessin el Diario de Barcelona a
Pedro Pablo Husón de Lapazarán que l'havia fundat l'any
1792 (Guillamet, 2003, p. 19-30).

8. Givanel cita El Eco de Badalona com «el degà de la
premsa badalonina». Tanmateix, ell mateix reconeix que "el
text castellà és abundós, el català degut a la col·laboració
espontània", per la qual cosa no es pot considerar com un
periòdic en català (Givanel, 1931, p. 27). 

9. A l'Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de
Badalona) es conserven els números 4 i 5 (corresponents a
1879) i el 10 i 11 (de 1880) de L'Esparvé. També es poden
consultar alguns exemplars a l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona i a la Biblioteca Nacional de Catalunya. 

10. Es pot consultar la col·lecció completa de La Trompeta a
l'Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de
Badalona), a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i a la
Biblioteca Nacional de Catalunya. 

11. Cens de població de fet de 1900. Dades de l'Instituto
Nacional de Estadística. 
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12. La classificació de les poblacions segons el seu pes demogràfic
varia atenent a les dades dels censos de població de 1877, 1887 i
1900. Així, Girona tindrà més habitants que Badalona fins a 1887,
però a 1900 Badalona ja superarà la capital gironina. 

13. Amb el tombant de segle arribaran noves publicacions en
català, algunes de tan significatives com Gent Nova, revista
quinzenal que començarà a publicar-se el desembre de 1899 i
durarà fins a 1918, convertint-se en la publicació informativa
(fulls dominicals a banda) més prolongada fins als temps de
la Segona República.
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Evolució històrica de la ciutat 

Per situar el que anomenem jardins de la burgesia, cal parlar
de la forma com ha evolucionat al llarg del temps la ciutat de
Badalona, del seu context històric a la primera meitat del
segle XIX i del seu desenvolupament fins a l’actualitat.

La primitiva ciutat de Baetulo, fundada pels romans,
ocupava l’actual barri de Dalt de la Vila. Al segle XIV la
població es mantenia dins d’un territori similar al dels
voltants de l’església de Santa Maria i la plaça de la
Constitució. Al segle XVI, a aquest nucli urbà, s’hi
afegeixen alguns veïnats rurals formats per masies
disperses, a Pomar, Canyet i Llefià.

No és fins al segle XVIII, que apareix el barri de Baix a Mar,
ocupat per a pescadors i corders.

Arribem al segle XIX i durant la seva primera meitat, la
situació demogràfica i física de la ciutat no havia variat
massa. Així, l’any 1848, Badalona encara era una petita vila
amb unes 5.700 persones, dedicades a la pesca i a
l’agricultura i repartides entre el nucli històric de Dalt la Vila

i el barri dels pescadors, a Baix a Mar. La resta del territori
estava format per masies disseminades i camps de conreu.

Aquest mateix any es produeix un fet cabdal dins de la
història de la ciutat, que va disparar-ne de manera
extraordinària el desenvolupament. Es tracta de la
inauguració de la línia de ferrocarril Barcelona-Mataró, que
va produir un gran impacte en el procés d’industrialització de
la ciutat durant la segona meitat del segle XIX.

Altres factors que també van contribuir a la transformació
econòmica de la ciutat van ser la oferta de sòl barat, la
proximitat a Barcelona i la construcció de fàbriques a l’entorn
de la capital. Al darrer quart de segle del XIX, la industria es
va convertir en el motor de l’activitat econòmica de la ciutat,
i l’agricultura i la pesca van iniciar un procés de regressió.

Paral·lelament, i a conseqüència d’aquest creixement econòmic, el
nombre de la població va augmentar considerablement, i a finals
del segle XIX, Badalona superava els 18.000 habitants i gaudia
d’un teixit industrial consolidat amb poc més de 140 fàbriques. 

ELS JARDINS DE LA BURGESIA
CARME HILARIO CHANCHO
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Tot això va repercutir en la trama urbana, que va créixer
proporcionalment, superant els límits tradicionals de les
rieres d’en Martí Pujol i d’en Matamoros, a la franja
costanera.

El primer quart del segle XX, es va caracteritzar per un
increment demogràfic constant, com a conseqüència de
l’arribada contínua de persones procedents de les zones
rurals del Principat, atretes per la demanda de mà d’obra
generada per la indústria. 

Paral·lelament, a Europa, i també a Catalunya, a finals del
segle XIX i fins al primer terç del segle XX, es viu una
època de grans canvis. L’aparició de les màquines, tant de
la indústria com els mitjans de transport, va fer canviar la
relació de l’home amb la natura. La densitat de la
població augmenta considerablement i apareixen greus
problemes a les ciutats per donar cabuda a la quantitat de
gent que s’hi desplaça. Les ciutats esdevenen grans
metròpolis, i els urbanistes intenten solucions dissenyant
les ciutats com a sistemes relacionats entre l’habitatge, el
treball i el lleure.

Finques burgeses

També és el segle en el qual es comença a consolidar el
procés de globalització de la cultura i de l’economia. Els
jardins constitueixen un testimoniatge interessant
d’aquests processos. Es construeixen jardins en grans
finques rústiques, i a més, aquests reflecteixen la forma
en què la societat s’intel·lectualitza, és a dir, les relacions
entre la ment i l’entorn físic. 

Al mateix temps s’observa un canvi en el seu estil, ja que si fins
llavors mostraven una certa rigidesa formal i compositiva, per
estar sotmesos a unes normes que els fixaven i els sotmetien a
un estil determinat (jardins francesos, italians o anglesos), al
segle XIX es comencen a alliberar dels esquemes encotillats i
incorporen elements dispars.

Veurem com, a través dels jardins, podem seguir les
transformacions que es van dur a terme en el país en aquell
moment determinat.

La burgesia catalana del segle XIX era una classe social
predominantment urbana que, tot i tenir l’origen familiar en
altres indrets de Catalunya, solia residir a Barcelona, sobretot a
partir de la segona meitat del segle, arran de l’enderrocament
de les muralles medievals i de la creació de l’Eixample.

Entre 1838 i el 1868, la burgesia del Principat assolí un primer
moment de plenitud. Constituïda per les velles famílies de
l’aristocràcia mercantil urbana, els industrials del cotó i del
ferro, sorgits amb la difusió del vapor i la introducció de les
màquines, els propietaris de terrenys edificables urbans i els
indians tornats d’ultramar, eren una burgesia partidària d’una
llibertat moderada, d’una propietat ben definida i defensada i
d’un cert progressisme cultural, que forjà un tipus peculiar de
vida social i intel·lectual en llocs de reunió apropiats, com el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Aquesta burgesia, malgrat que residí a Barcelona (centre del
poder polític i econòmic del Principat), acostumava a tenir
segones residències a la rodalia de la ciutat, ja fossin les cases
pairals familiars o béns rústics de nova adquisició. Aquest
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costum (l’adquisició de propietats importants a les rodalies de
Barcelona) per part de les famílies benestants, responia a
diferents finalitats o objectius:

1. Objectiu econòmic: la propietat adquirida era un bé que
podia oferir-se com a garantia en cas de préstec o en cas de
dedicar-se al negoci bancari.

2. Objectiu social: la possessió d’aquest tipus de béns
conferia estatus i autoritat, la propietat en si es podia
considerar tot un símbol de solidesa econòmica i poder social.

3. Objectiu personal: la finca esdevenia el lloc d’estiueig de
la família, on gaudir de la natura i la vida sana i tranquil·la del
camp. Per aquesta raó, normalment es feien obres
d’embelliment, que transformaven les velles masies en torres
envoltades de magnífics jardins. Els propietaris de les cases
de camp les arreglen per passar-hi dies de vacances i de
repòs. Així mateix, enriqueixen les hortes amb fruiters i
arbres ornamentals, amb plantes de flor i exòtiques,
potenciant l’horta-jardí de tradició mediterrània, que
fàcilment esdevé un veritable jardí.

No és d’estranyar que, quan les condicions dels ciutadans
millorin, moltes d’aquestes finques rústiques convertides, en
part, en frondosos jardins, siguin l’escenari d’esdeveniments
socials tan destacables com els que descriu Rafael d’Amat i
Cortada, baró de Maldà, en el seu Calaix de sastre.

L’hort familiar d’estructura clàssica mediterrània, enriquit
amb les tècniques de conreu i reg que els àrabs van aportar,
ple de plantes ornamentals i utilitàries en un equilibri

sòbriament estudiat, assoleix una preparació que el farà capaç
d’adaptar-se a totes les idees eixides d’ambients refinats i de
convertir-se en una veritable obra d’art. 

Els nostres jardins, alguns ja desapareguts i d’altres, els
menys, existents, tenien una personalitat molt destacada i un
valor molt notable com a obra col·lectiva d’una societat que,
amb esforç i treball, anava construint-se. Aquest valors,
malauradament, no han estat compresos; i quan l’existència
de sòl ha estat un valor especulatiu, han estat arrasats per
convertir-los en una massa edificada intranscendent.

Entre els jardins que es construïren al segle XIX, a Badalona
en destacarem dos que posaran de manifest aquests valors, un
ja desaparegut i l’altre encara existent, els pertanyents a dos
prohoms, Joan Coll i Pujol i Evarist Arnús i de Ferrer.

I, com ja veurem més endavant tant l’un com l’altre
utilitzaven la seva propietat per convidar polítics o
personalitats influents per treure’n algun benefici, ja sigui
personal, per a la ciutat, etc.

Joan Coll i Pujol 

Advocat i polític, nascut a Barcelona el 1842. Fou catedràtic
de dret penal a la Universitat de Barcelona (1883), i president
de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
(1888-1889). Propietari de finques urbanes, tingué una
dilatada vida política. Fou germà polític del també senador
Antoni Borrell i Folch (casat amb Mercedes Coll i Pujol).
Tenia interessos en la banca, les assegurances i els
ferrocarrils. Milità en el partit Conservador i fou diputat per
Barcelona (1896), senador (1899-1904) i alcalde de
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Barcelona en cinc ocasions, els anys 1884, 1890, 1897, 1900
i 1909. Partidari del proteccionisme industrial, presidí la
Junta d’Obres del Port de Barcelona i la Societat Econòmica
d’Amics del País, i va ser qui, com a alcalde, atorgà la
concessió per a la celebració de l’Exposició Universal de
Barcelona del 1888. 

Durant els seus mandats com a alcalde de Barcelona, i durant
una epidèmia de còlera al 1885, va crear hospitals, juntes de
socors, proporcionà aliments i medicaments als pobres, i va
adoptar tantes mesures higièniques, que li van valdre la
felicitació de diferents corporacions, del Bisbat i fins i tot del
Govern francès, pel tracte dispensat a la colònia francesa de
la ciutat.

Pel que fa a la ciutat, va emprendre diverses obres
d’edificació, com el mercat de la Concepció, l’escorxador
municipal i diferents escoles. També va portar a terme obres
de urbanització, com la del passeig de Sant Joan, la dels
jardins de la plaça de Tetuan, l’avinguda del Paral·lel i el
carrer de la Diputació, entre d’altres.

Durant els seus mandats, es va aprovar el projecte de
clavegueram per a la ciutat, es van inaugurar les galeries de
conducció d’aigües de Montcada a Barcelona, i es van
redactar les Ordenances Municipals de la ciutat i el
Reglament del Cos de Bombers.

En contraposició amb aquest aspectes, Josep M. de Sagarra,
que fou alumne seu, va fer un ràpid retrat, molt rotund, que el
definia com un home d’un altre temps, d’un temps anterior,
ancorat en el passat. Diu així: ”El doctor Coll i Pujol era
tristíssim astre apagat, sense que en tota l’àrea del seu esperit
es produís l’espetec d’una modesta piula. El doctor Coll i
Pujol es manifestava sec, llargarut, negre i borrós com un
pobre que visqués de renda. Al seu aspecte lúgubre
l’acompanyava una veu prima i rogallosa d’agonitzant i uns
ulls que s’obrien amb timidesa tràgica. Els temes de dret
penal sobre la seva llengua agafaven un aire anacrònic de
processó de la Bona Mort, amb penitents terribles i
deixuplinants de debò, amb cremallots de ciri i cants
espantosos, d’execució capital, feta a l’aire lliure, en
presència de les forces vives de l’any de la picor.”

Vist des de fora, sembla que es parli de dues persones
diferents, però indubtablement es refereixen al mateix
personatge.Retrat de Joan Coll i Pujol.
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Era propietari, a Badalona, d’una finca amb casa i jardí. La finca
estava ubicada entre els carrers de Sant Ramon i del Torrent de la
Batllòria i les propietats de Francisco Rovira i Ignacio de Ventós
Mir (aproximadament l’actual traçat del carrer de Santa Bàrbara).

Com ja era típic de l’època, la torre de Badalona, va ser
utilitzada per fer-hi reunions de caire polític, com el dinar al
qual assistí el ministre d’Hisenda, en data 15 de juny de 1897.
Amb posterioritat, el ministre informà favorablement perquè
la reina regent Maria Cristina, atorgués, aquell mateix any, el
títol de ciutat a Badalona.

Evarist Arnús i de Ferrer

Evarist Arnús nasqué a Barcelona el 1820. El seu avi era notari
(d’origen francès), i el seu pare, comerciant, es va establir a
Barcelona. El 1840 comença a treballar com a arxiver a
l’Ajuntament de Barcelona, i al 1846 fou admès en el cos de
corredors reials de canvi, és a dir, esdevingué agent de canvi i
borsa. El corretatge fou la via que emprà Arnús per esdevenir
banquer borsari. Com a financer i inversor, va tenir un paper
important en la urbanització de l’eixample de Barcelona.

La principal via de comunicació entre Barcelona i la vila de
Gràcia era un antic camí romà que tenia diversos noms, camí de
Jesús, carrer de Jesús, camí de Gràcia i passeig de Gràcia (nom
que ha arribat fins a nosaltres), i arrancava del Portal de l’Àngel.
Al peu d’aquesta via, es van anar creant diversos jardins, un dels
quals fou el dels Camps Elisis, inaugurats al 1853, que ocupaven
l’espai entre els carrers de Rosselló i d’Aragó, i d’amplada
anaven des del passeig de Gràcia fins a l’actual carrer de Roger
de Llúria. A l’interior d’aquests jardins, Arnús hi va construir, el

1881, el Teatre Líric, a la zona ocupada per l’actual cantonada
del passeig de Gràcia amb Mallorca. I, finalment, el 1883, hi va
fer construir, a tocar del teatre, una torre de reminiscències
centreeuropees, amb una base de 4 x 4 metres i tres pisos
d’alçada. 

El 1859, adquirí en subhasta pública una part de l’antic mas
Solei a Badalona, que comprenia unes 15 mujades1 de terra i una
mina d’aigua. En els dos anys següents, va comprar dues vinyes
mes, i el 1864, segons la cartilla valorativa de les terres del
municipi, la finca tenia terres de secà, de regadiu i també ermes
que produïen cereals i vi. Així fou com establí Evarist Arnús
la seva casa d’estiueig a Badalona.

Bust d'Evarist Arnús. Fotògrafia: Carme Hilario.
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La casa i els jardins de Coll i Pujol 

La finca propietat de Coll i Pujol a Badalona tenia una
superfície d’entre 2,50 a 3,00 ha. La casa era de planta
rectangular (d’uns 350 m2 de planta) i quedava ubicada
entre els actuals carrers de Sant Ramon, Coll i Pujol, Joan
Amigó (avui Maragall) i la propietat de Francisco Rovira.

Segons es desprèn de documentació gràfica conservada, la casa
constava de planta baixa, planta pis i golfes en el cos central; a la
imatge també s’endevina part d’una torre més elevada, rematada
en una terrassa-mirador, a quatre bandes, amb balustres d’obra. 

Tenia una façana esgrafiada pel cantó del carrer de Sant Ramon,
orientada al sud, i una altra amb escalinata per la banda de Joan
Amigó, orientada al nord, per on es tenia accés al jardí.

Per la part orientada al nord, hi havia una gran terrassa
porxada amb el mateix tipus de balustres que a la torre, i una
escala que baixava cap al jardí.

Està documentat un saló japonès, seguint els dictats de la
moda de finals del segle XIX a Barcelona i la rodalia.
Data del 1897, va ser decorat per Fèlix Urguellés i el
trobem descrit així: «conjunts luxosos i rics amb pintures
japoneses i una ambientació que va arribar a casos
excepcionals, com el que ens mostra la fotografia de la
sala japonesa de la casa de Coll i Pujol de Badalona».

Segons els plànols de parcel·lació, sembla que l’extensió de la
finca podria ser de fins a 3 ha, ocupades per un gran jardí. En
aquest mateix plànol queden reflectides les ubicacions (hem de
suposar que a escala) de tots els elements fixos que hi havia.

Segons fotografies, la vegetació del jardí era mediterrània i
frondosa, pròpia dels jardins romàntics de l’època, composta
principalment per una gran varietat de palmàcies, coníferes i
frondoses, acompanyada d’arbustiva i enfiladisses, amb un traçat
dels camins sinuosos, amb placetes, jocs d’aigua, etc. 

Hi havia , també escultures, un magnífic umbracle2 i, al
fons, tocant a l’actual carrer de Vila- Vall-llebrera, un llac
de contorn arronyonat, d’uns 900 m2 de superfície, amb
una illa central, en la qual es pot veure un balcó arran
d’aigua i un mirador elevat, rematat en una cúpula, al qual
presumiblement s’hi devia accedir per un o dos ponts. 

A la part més alta de la finca, a la dreta del llac, hi havia un pou,
i a mig camí entre aquest pou i la casa, hi havia un dipòsit-bassa,
que probablement s’utilitzava per al reg, per inundació, de la
vegetació del jardí, segons les costums de l’època.

Una de les poques coses que hi ha documentades era l’existència
d’una mina d’aigua que duia el nom de la propietat.

La mina de Coll i Pujol, captava aigua de la riera de Canyet,
a la vessant de Montigalà i es dirigia cap al Torrent de la
Batllòria per finalitzar el recorregut a la finca de Coll i Pujol.

En morir Joan Coll i Pujol, el 8 de maig de 1910, els seus
nebots va heretar la propietat de Badalona.

Tal com ja s’ha explicat abans, l’expansió urbanística de la
ciutat entre el 1905 i el 1925, provocà un creixement enorme
de la trama urbana. Les característiques d’aquest creixement
van estar determinades pel fenomen de les urbanitzacions
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Casa per a Joan Coll i Pujol. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs. 
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particulars. Molts propietaris de terrenys agrícoles van optar
per parcel·lar-los i vendre’ls perquè es poguessin destinar a la
construcció d’habitatges. L’Ajuntament de Badalona,
promulgà diverses lleis de cases barates, que concedien
exempcions tributàries, ajuts i préstecs, a aquells que s’hi
volguessin acollir, en un intent d’estimular la iniciativa
privada per construir cases per als treballadors.

L’any 1922, es presenta a l’Ajuntament el «Proyecto de apertura
de calles. Urbanización de la finca Coll y Pujol situada en la calle
San Ramon». Els plànols, datats a desembre de 1922, anaven
signats per l’arquitecte Lluís Gallifa Trayner3 i, com a propietari,
signava Francisco Artigas que, de fet actuava, com a gerent de
l’empresa Terrenos y Edificios a Plazos, SA, societat a la qual
pertanyia la finca i que va promoure la urbanització de la zona, tot
i que no tenim dades de quan es va fer la transacció de compra-
venda de la finca. 

L’Ajuntament va aprovar la urbanització dels carrers de Coll i
Pujol en data 28 d’abril de 1924. En desaparèixer la finca, l’aigua
de la mina va ser canalitzada cap a una font pública construïda al
mateix carrer de Coll i Pujol.

La desaparició, sense deixar cap vestigi, de la magnifica finca de
Coll i Pujol a Badalona, va ser la primera destrucció de patrimoni
arquitectònic i paisatgístic de la ciutat.

El Parc de Can Solei i Ca l’Arnús

Encara que el veritable jardí de la burgesia, sigui Ca l’Arnús, és
molt difícil separar-lo del de Can Solei perquè tenen un tronc comú
i, a la fi, han acabat plegats tal com varen començar. És per això
que se’n parla de forma conjunta.

Llac de can Coll i Pujol. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.



75

L’origen de Can Solei es remunta a una antiga finca agrícola
esmentada a l’arxiu del marquès de Barberà, en una escriptura de
1565, que diu el següent: «Peça de terra de 7 mujades que es el
mas Solei; es troba en acte de venda que Francesc Castellet de
Barcelona i Joan Albert de Perpinyà feren a Dalmau Ros».

Als segles XVI i XVII la documentació és molt escassa
però, a finals del segle XVIII, trobem documents que
indiquen de quina manera es va anar conformant la
propietat, i més tard els jardins apareixen en diversos
documents escrits, sempre fent esment de la seva
frondositat vegetal, però sobretot de l’abundància d’aigua
en fonts, safareigs, etc.

Amb motiu de la Gran Guerra contra França (etapa 1793-
1795), Can Solei va usar-se com a hospital i va patir
importants desperfectes, com la pèrdua de les escultures i
els safareigs existents, suposadament entre finals del 1794
i la fi de la guerra.

La configuració actual de la zona de Can Solei amb els edificis i
els jardins de la part baixa, és també del segle XIX.

Al mes d’abril de 1859, la finca es divideix per la venda
d’una part a Evarist Arnús. Des d’aleshores, és coneguda
com a Can Solei de Baix i Can Solei de Dalt o Ca l’Arnús.

Durant la Guerra Civil (1936-1939), Can Solei i Ca
l’Arnús, van ser confiscats i oberts als ciutadans com a
parcs públics, i s’hi van celebrar actes diversos per recaptar
fons per als soldats que marxaven al front. Passada la
guerra, ambdós foren retornats als seus propietaris.

Posteriorment, Can Solei va ser expropiat i finalment obrí al públic
el 1977. L’any 1984 s’hi va fer una remodelació, que en nom d’un
premi de disseny, destruí algunes de les parts històriques i
d’identitat del parc (gruta, circuit de l’aigua, fonts, etc.) i convertí
un parc de vegetació frondosa, on a l’estiu, en passejar-hi, a més
de la frescor dels camins (on no arribava el sol), podies sentir la
remor de l’aigua dels sortidors de les fonts existents, en un parc
amb camins oberts, que malgrat el temps passat i els esforços
esmerçats, no han recuperat del tot el seu estat primitiu.

L’any 2003, una part de Ca l’Arnús ja passa a ser pública i resta
la part central amb la casa pairal en mans privades fins al 2007.
Finalment, aquest any, s’obre definitivament al públic, la finca
sencera, amb l’annexió de Ca l’Arnús, ja com un sol parc, amb
diferents espais de comunicació a traves del mur que separava
les dues propietats. Podem dir que el Parc de Can Solei i Ca
l’Arnús és una realitat i que les seves quasi 11 ha originals
esdevenen la zona verda més important de la ciutat.

Des d’aleshores (2007) i fins a l’actualitat, s’hi han practicat
nombroses obres de condicionament, reforç i sanejament
d’estructures, consolidació i delimitació de camins existents,
així com de comunicació d’ambdós jardins per diferents
zones, per adaptar el parc al seu recuperat estatus d’una sola
unitat i pel seu caràcter públic

La torre i el jardí Arnús

No es tenen dades de qui va ser l’artífex del parc, però el disseny
es correspon amb el dels jardins romàntics: vegetació frondosa, un
gran ús d’arbustiva mediterrània, camins sinuosos que serveixen
al passejant per descobrir escultures, grutes, glorietes, jocs d’aigua
i un petit llac amb un castellet amb embarcador.
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Jardí de la finca de Can Solei, en una imatge de l’any 1952. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas Suñol.
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En el cas de Ca l’Arnús, la casa pairal té una ubicació
privilegiada dins de l’entorn. En el moment en què es va
construir, dominava totalment el seu entorn, els accessos i
camins de la finca, els conreus, i pel darrere, amb una suau
elevació, la zona del llac i del jardí més intimista.

Com a quasi tots aquests jardins, els camins d’accés, aptes per al
trànsit de carruatges i vehicles, esdevenen línies rectes (entrades
des del carrer de Sant Bru i la Riera de Canyadó), flanquejades
d’arbrat, normalment plàtans. En aquest cas, hi ha també un altre
camí interior (que podria ser transitable amb vehicle), que és el que
puja fins al final del llac, a la font de Sant Antoni, el camí del
xiprers. La resta de camins per a vianants i passeig són més estrets,
sinuosos, vorejats de vegetació exuberant, que inviten el passejant
a endinsar-se al jardí per descobrir els misteris i les sorpreses que
s’hi amaguen.

Les edificacions existents corresponen quasi totes al
segle XIX, a excepció de la casa propera al llac, que es
construí pels voltants del 1965.

La construcció de la casa pairal dels Arnús es deu a
l’arquitecte Josep Oriol Mestres (1815-1895), pare
d’Apel·les Mestres (entre les seves obres hi ha el Gran
Teatre del Liceu i la façana de la catedral de Barcelona).
La torre, d’estil neoclàssic, té forma quadrangular amb
planta baixa, pis i golfes. 

Més tard, cap al 1890, el fill d’Evarist, Emili Arnús i
Oliveras, va encarregar una remodelació a Salvador
Viñals i Sabater (1847-1926), que va canviar la fesomia
de la casa, ornant-la amb els arcs dels cossos laterals i

donant-li un aspecte de vil·la palatina. A la façana
principal, hi afegí el porxo amb quatre columnes que
sosté la terrassa que mira al mar.

A destacar el cadenat que envolta la façana de la casa,
signe extern que un membre de la família reial ha
pernoctat en la propietat, en aquest cas la reina regent
Maria Cristina, amb l’infant Alfons XIII, l’any 1888,
amb motiu de l’Exposició Universal a Barcelona. 

També va ser Emili Arnús i Oliveras qui va manar
construir el castell (torre quadrada) enmig del llac, d’estil
neogòtic amb merlets al cim, festejadors a les finestres,
pont llevadís i embarcador. Emili Arnús es tancava al
castell per tocar el piano.

Un altre edifici singular és la mal anomenada torre del
rellotge, construïda l’any 1883, adossada a un lateral del
Teatre Líric, dins dels jardins dels camps Elisis, a
Barcelona. Aquesta torre contenia una estació
meteorològica amb aparells de la prestigiosa marca
Ferrer, Collin y Cia.

La torre tenia 3 pisos d’alçada. En el primer, a més de les
escales d’accés, hi havia termòmetre, baròmetre i
pluviòmetre elèctric; el segon contenia el rellotge amb
fase lunar i calendari, i el tercer un frontó quadrat on es
podia saber la direcció del vent, i que feia de base a una
coberta on hi havia un carilló, que, en el seu moment, es
va fer famós a tota la ciutat de Barcelona. En enderrocar-
se el teatre, Emili Arnús va fer traslladar, pedra a pedra,
la torre al jardí de la seva casa de Badalona.
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També dels jardins del teatre es recuperaren les estàtues
de Mozart i Beethoven, que van estar amagades dins dels
camins del jardí. Hi han testimonis gràfics de l’estàtua de
Mozart prop del llac i el castellet. Actualment es troben
en altres finques de la família Arnús

Encara es conserven altres estàtues, la d’una Venus
Púdica i la d’un Hèrcules, ubicades a l’esplanada verda
de darrere de l’estació meteorològica.

Dins del jardí, trobem també altres edificacions auxiliars,
com una glorieta en una zona arbrada amb plàtans molt
grossos, que dóna accés al camí dels xiprers, el qual, alhora,
dóna accés al llac, que culmina el jardí a la seva cota més alta.

A l’inici del camí, trobem una torre d’obra vista de forma
octogonal que suporta un dipòsit metàl·lic, com a remat,
situada al costat de la bassa gran del parc i d’un dels dos pous.

Segons manifestacions de membres de la família, pujant pel
camí, a mà esquerra, en el jardí existent entre la casa pairal i la
casa de dalt, hi havia una zona amb gran profusió de flors que,
en arribar la celebració de Tots Sants, es convertia en un mercat
de flor tallada.

El camí porta a la casa de dalt, al llac, i acaba en el mur de
tancament i la font de Sant Antoni, que antigament estava
adossada al mur, amb una imatge del sant sobre rajola ceràmica. 

La construcció del lateral de l’autopista, malgrat que es va reduir
a dos carrils, va afectar una part del llac, el muret de l’entrada de
la mina i la font. Per tal de preservar al màxim el conjunt, es va

refer el muret seguint el nou traçat i construint una placeta que
dóna a un mirador sobre el llac, d’una banda, i a la font actual,
que s’ha reconstruït, aprofitant les mateixes rajoles ceràmiques
originals, de l’altra.

Des del camí s’accedeix a un pont d’obra vista i baranes de ferro,
que comunica amb la illeta ubicada enmig del llac, on podem
accedir, a través d’un pont llevadís, a la primera planta del castell
edificat per Emili Arnús.

Si continuem per la illeta, travessant dos ponts més, arribarem a
l’embarcador, col·locat ran d’aigua, a la part més baixa del
castell. Tot el llac està vorejat de vegetació espessa i singular,
entra la qual destaquen, a la primavera, els arbres de l’amor en
plena floració, reflectits sobre les aigües.

Com en totes les masies de l’època, tant Can Solei com Ca
l’Arnús tenien mines en propietat. La mina que subministrava
aigua a Can Solei, amb un cabal diari de 200.000 litres,
captava les aigües de la vall de Pomar i seguia per sota del
curs de la riera de Montalegre, creuant la mina de l’Arnús,
sense empalmar, i pel camí del Fons (actual carrer de Juan de
la Cierva), arribava, creuant l’avinguda del President
Companys, al repartidor del carrer Sant de Anastasi, per
abastar diversos particulars.

La de Ca l’Arnús estava formada per dos ramals que s’unien sota
la riera de Pomar, prop de l’antic camí dels Contrabandistes, i
seguint el curs de la riera, travessava la carretera de Badalona a
Mollet (B-500), fins a arribar al repartidor general que hi havia a
la Torre Arnús. Durant els anys vint del segle passat, portava un
cabal similar a la mina de Can Solei i l’aigua servia per a
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Llac de la finca de Ca l'Arnús. Fotografia: Carme Hilario.
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subministrament públic. Era considerada un aigua d’alta qualitat,
ja que tenia una gran puresa, bacteriològicament parlant, i era de
mineralització baixa.

En els darrers vuitanta anys, les nombroses construccions
efectuades han anat segant, tapant, desvirtuant i malmetent
diversos trams d’aquesta mina. Actualment està obturada i la
finca utilitza l’aigua dels dos pous existents (un a cada bassa). El
llac, que antigament s’omplia amb aigua de la mina, ara funciona
amb aigua del pou gran.

Com a darrer vestigi de la seva existència, resta la font
pública adossada a la tanca del parc, al carrer de Sant Bru.
Aquesta font portava l’aigua de la mina al carrer i era
utilitzada per molts badalonins.

Actualment, tot el parc es rega amb aigua del freàtic,
procedent dels pous, i la font està restaurada, però funciona
amb aigua potable de xarxa.

D’altra banda, per tal de fer accessibles totes les parts del
jardí, s’han practicat accessos a llocs on hi havia murs i
s’ha adaptat els parterres i la vegetació a la nova
estructura, de forma que la comunicació entre els dos
parcs sigui fluida i natural.

Com no pot ser d’altra manera en un jardí històric, podem
fruir d’arbres centenaris i monumentals i, entre aquests, cal
destacar l’existència d’arbres considerats d’Interès Local, i
com a tal protegits. En total en són tres a la part de Can Solei
i quatre a la de Ca l’Arnús.

A Can Solei hi tenim l’Airosa, una palmera datilera d’uns
18,00 metres d’alçada, i molt esvelta, situada entre les dues
edificacions del parc. A l’esplanada de dalt, prop del pinar, hi
trobem el Canelobre, una Beaucarnea, espècie poc habitual
entre nosaltres. Se li calculen uns 114 anys. I en el camí
d’accés a la zona de Ca l’Arnús, hi ha el Drac, un margalló
de tretze braços força espectacular.

A Ca l’Arnús hi tenim el Còccul gros, situat a la illeta enmig
del llac; la Bellaombra, ubicada a sota de la casa pairal al
camí dels horts, amb unes arrels superficials de més de 3,00
m d’alçària, la Washingtònia, amb una alçada de 16,5 m, a
l’esplanada propera a la pineda de Can Solei i, dins de la
mateixa zona i a tocar de les estàtues, trobem la Parella de
Lledoners, dos arbres nascuts a la mateixa base amb
perímetres respectius de 210 i 184 cm.

Properament se seguiran destacant alguns exemplars més
que també mereixen una protecció i distinció per la seva
raresa, edat, desenvolupament o característiques, que els
fan especials.

Malgrat haver-se practicat diverses fases d’obra, encara
resten per condicionar algunes zones del parc (a Ca
l’Arnús) que resten tancades als visitants, obrir una
comunicació amb Can Solei per la part de l’esplanada
superior, sense parlar dels usos dels edificis existents i de
les obres que cal fer-hi a tots ells per adaptar-los, i
sobretot, i més important, dotar el parc d’un Pla d’Usos
que permeti fer compatible el gaudi dels ciutadans amb la
preservació del patrimoni.
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Notes

1. Mujades, mesura agrària que correspon al tros de terra
que poden llaurar un parell de bous en un dia. Equival a
4.896,5 m2.

2. No està suficientment documentada la pertinença de
l'umbracle al jardí de Coll i Pujol.

3. Nom interpretat de la signatura de diversos plànols.
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L’any 1888 s’establí a Badalona la fàbrica
Lorilleux, dedicada a la producció de tintes d’impremta.
L’empresa havia estat fundada el 1818 a França i aleshores era
propietat de Charles René Lorilleux. Des de la seva creació
havia anat creixent i s’establí a diversos països fins que es va
convertir, a finals del segle XIX, en una de les principals
empreses del seu sector tant a Europa com a Amèrica.

Com moltes indústries de l’època, Lorilleux va participar en
diverses exposicions universals i concursos internacionals, on
va ser guardonada amb medalles, diplomes i premis. El 1888,
la recent inaugurada delegació de Badalona va participar per
primera vegada en un certamen i ho va fer per la porta gran,
a l’Exposició Universal de Barcelona, celebrada aquell
mateix any, en la qual guanyà la seva primera medalla per les
tintes catalanes. Poc després, seguint la tradició d’emmarcar
els guardons aconseguits, edità el seu propi medaller, un marc
ovalat amb els principals premis obtinguts entre 1855 i 1888.

Els medallers eren uns objectes força estesos durant el darrer
quart del segle XIX i perduraren fins al primer del segle XX.
Proliferaren amb les exposicions internacionals i universals
que es van estendre per Europa i Amèrica des de 1851, quan
els participants (sobretot empreses, però també artistes) varen
començar a sumar premis i varen trobar, en aquest suport, un
bon aparador que agrupava els guardons aconseguits.2

El medaller Lorilleux, després de pertànyer més d’un segle a
la mateixa empresa badalonina, va ingressar com a donació,
el 2011, al Museu de Badalona.

Tintes de prestigi

Ch. Lorilleux & Cie. havia estat fundada el 1818 a França, tenia
les oficines a París (rue Suger, 16) i fabricava tintes de colors,
esmalts i vernissos, i realitzava importants treballs d’impressió a la
fàbrica que tenia a Puteaux (actual districte de Nanterre). A finals
del segle XIX, l’empresa va prendre proporcions enormes i, el
1913, tenia un capital de 2 milions de francs.3

EL MUSEU DE BADALONA

INCORPORA AL SEU FONS EL

MEDALLER LORILLEUX, UN

TESTIMONI DE «LA TINTA»
ROSSEND CASANOVA1
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Les tintes Lorilleux s’utilitzaven a les principals
impremtes d’Europa i Amèrica i la firma posseïa, a banda
de la fàbrica de Puteaux i la de Badalona, una tercera seu
a Bradford (Anglaterra), alhora que comercialitzava els
seus productes a través d’una xarxa d’agències que
incloïa Amsterdam, Bilbao, Bucarest, Budapest, Buenos
Aires, Brussel·les, Copenhaguen, El Caire, Leipzig,
Lisboa, Londres, Madrid, Mèxic, Milà, Nàpols, Praga,
Rio de Janeiro, Roma, Santiago de Xile, Torí i Viena.

Afegirem que, dels seus treballs d’impressió, destaquen els
anuncis artístics i els articles de matèria comercial i oficial, en
els quals ocupà una primeríssima posició. Tant era així, que a
finals del segle XIX, imprimir amb tintes Lorilleux era una
referència de qualitat i molts cartells de l’època hi tenien
afegit, en un dels marges lateral i juntament amb el nom de
l’impressor, el de les tintes. En els casos de cartells francesos,
es poden esmentar, dels molts que es van produir amb el nom
de l’impressor, el de L’Exposition du Théâtre et de la

Targeta postal en record de la visita a la fàbrica, a l'octubre de 1911, durant la celebració a Barcelona del Primer Congrés
Nacional de les Arts del Llibre. Fotografia: Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges.
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Musique (1896) de Charles Lucas o el dels cigarrets Job
(1889) de Chery en els quals s’assenyala «Imprimerie Chaix
(Ateliers Chéret) rue Bergère, 20. Paris. Encres Lorilleux».
També és el cas del cartell de la 7me Exposition du Salon des
100 (1894) de Frédéric Auguste Cazals, on s’indica, al marge,
«Imp. Bourgerie & Cie. Paris (Encres Lorilleux & Cie.)». La
marca Lorilleux també apareix en algunes impressions
d’època del famós cartell de Ramon Casas, guanyador del
concurs de l’Anís del Mono (per exemple, se’n conserva un
exemplar al Museu de Badalona).

La marca també va recórrer als millors dibuixants de l’època
per als seus productes. És el cas de les làmines del catàleg Ch.
Lorilleux & Cie. Paris (1892) realitzat per Alfons Mucha en
el més pur estil Art Nouveau. Es tracta d’un dibuix molt ben
compost, encapçalat per la marca de la casa, on diverses
figures envolten un marc amb el color de la tinta i dessota hi
ha inscrit el nom i el número del color. Es produïren tantes
làmines com tintes es fabricaren per al catàleg d’aquell any.

Pel que fa a la fàbrica badalonina, ja hem esmentat que
Lorilleux s’hi instal·là el 1888. La fàbrica era coneguda
popularment com «la Tinta» i estava situada al carrer d’Eduard
Maristany (aleshores carrer del Carril), entre la via del tren i la
platja. Es dedicava a la producció de tintes d’impremta,
calcogravat i litografia. Tenia una extensa instal·lació de
màquines trituradores, amassadores i refinadores per fabricar
tintes i també altres màquines per produir tinta per a rotogravat.
Lorilleux fou la primera empresa d’aquest sector establerta a
Catalunya i gaudia d’un veritable monopoli. De fet, fins a
principis del segle XX, gairebé tota la premsa espanyola
utilitzava les tintes fabricades a Badalona.

Lorilleux, però, situà el despatx comercial a Barcelona, a la
Gran Via de les Corts Catalanes número 653 i, posteriorment,
al carrer de Casanova número, 26.4 Des de la capital catalana
es despatxava per a tota la península Ibèrica, com ho
demostren les factures localitzades i destinades a ciutats
d’arreu d’Espanya. De fet, en l’encapçalament d’una factura
del 1894 ja s’hi fa constar «Medallas de Oro» i «Diplomas de
Honor», i en una altra de 1906 s’hi pot veure un compositiu
joc de medalles amb el títol «Tintas de Imprenta. Fábrica en
Badalona. Ch. Lorilleux & Cía» i també una marca de tampó
que indica “Exposición de Lieja 1905 Gran Premio”. En
aquesta factura del 1906, les medalles representades
corresponen a l’Exposició de Londres de 1862, les de París de
1867 i 1878, i la de Viena de 1873. Totes quatre medalles es
troben representades, també, al medaller Lorilleux.

La fàbrica de Badalona va mantenir el nom de Ch. Lorilleux
& Cía. fins que, arran d’uns canvis en la propietat, passà a
dir-se Lorilleux Lefranc Española SA, després, Coates
Lorilleux, SA i finalment Sun Chemical, SA que donà el
medaller al Museu de Badalona el 12 de gener de 2011.

El medaller Lorilleux

Com d’altres de la seva època, el medaller tenia una funció
purament publicitària i de prestigi davant d’aquells que visitaven
l’empresa i, de fet, les medalles que hi apareixen no corresponen
(majoritàriament) als èxits badalonins, sinó que són premis
aconseguits abans de la seva instal·lació a Badalona. Són guardons
que pertanyen a exposicions industrials, internacionals i universals
en les quals Lorilleux va participar entre 1855 i 1888, data, aquesta
última, que correspon a la seva instal·lació a Badalona. Per tant,
tots els premis excepte un es guanyaren des de França.
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L’única medalla guanyada des de Badalona correspon a
la de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 i que
s’incorporà al medaller. Aquest fet indica que el seu
muntatge es va realitzar després que guanyés aquest
premi barceloní i molt probablement amb motiu de
l’obertura de la nova fàbrica badalonina, encetant així un
camí ple d’èxits amb la seguretat de tenir un prestigi
considerable a les seves espatlles. A més, una dada fa
pensar que aquesta iniciativa procedia de la casa matriu a
França, atès que el muntatge del quadre va ser realitzat
per l’impressor Massonnet de París, com bé indica la
llegenda «Ch. Massonnet, Edit. Faub. St. Denis 64.
Paris» a la part inferior i centrada. Afegirem que les
medalles guanyades es conservaven a França i que en el
medaller Lorilleux no hi ha medalles en el sentit estricte
del terme, sinó medalles d’aplicar o “mitges medalles”,
reproduccions uniface que tenen, a la part posterior, un
cargol que les sosté al fons del quadre.

El medaller Lorilleux està format per un marc ovalat de
fusta de color negre, amb una bordura daurada a la part
interior de la motllura. Fa 92,5 cm d’alçada, 79,3 cm
d’amplada i 6,5 cm de profunditat. El marc, força
important, fa 9 cm d’amplada. El fons del quadre és una
peça de cartró negre amb lletres i números estampats en
daurat i té una línia de vora, també impresa i daurada. A la
part posterior del quadre hi ha anotat: «Restauració 1990-
1991. M. Neus Campmany», referència que testimonia
l’operació de restauració portada a terme per aquesta
professional per recomanació del Museu de Badalona, que
el 1990 va assessorar l’empresa Lorilleux per tal que fes
arranjar el medaller, aleshores en mal estat de conservació.

Les medalles queden protegides per un vidre. A la part
superior, centrada, hi ha la inscripció «Tintas de imprenta
i Ch. Lorilleux & Cª» envoltant la marca de la casa en
forma de medalla: un molí de mòlta amb quatre pales
situat dalt d’un roquer, amb un portador amb un ase al
costat esquerre i un traginer amb un sac al dret. Aquest
emblema porta escrit, a la part superior, centrat, «Marque
de Fabrique», i a la part inferior, també centrades, hi ha
les inicials de la propietat retallades, CL.

Pel que fa a la història d’aquesta marca, procedeix de la
seu francesa que Lorilleux tenia a Puteaux, una ciutat
pròxima a París amb un port al riu Sena que la convertí,
des de principis del segle XIX, en un lloc desitjat per als
industrials. La fàbrica s’hi instal·là el 1824 i va prendre
com a emblema el molí de Chantecoq (1648), situat a la
proximitat i que Lorilleux adquirí com a element
industrial.5

Retornant al medaller, sota l’emblema de la casa hi ha les
adreces de les oficines espanyoles: «Barcelona, Calle Cortes
653» i dessota “Madrid: Calle Sta. Engracia 14”. A la línia
inferior ja hi consta la primera referència expositiva: “Fuera
de Concurso, Miembro del Jurado, Paris 1889”.

Les condecoracions

A la part central hi ha quatre condecoracions disposades
en forma de creu. La superior és la Legió d’Honor de la
República Francesa i la inferior la Creu de Cavaller de
l’Orde de la Corona d’Itàlia. A l’esquerra hi ha la insígnia
de l’Orde d’Isabel la Catòlica i a la dreta la del Suprem
Orde de Crist de Portugal.



Quadre amb les medalles obtingudes per l'empresa de Ch. Lorilleux & Cia. en participar a diverses exposicions industrials, internacionals i universals,
entre 1862 i 1888.
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És interessant comentar la història de la condecoració de la
Legió d’Honor perquè ens informa sobre la propietat de
l’empresa i la seva evolució gerencial. Malgrat haver estat
creada el 1818 i instal·lada a Puteaux el 1824, no començà a
promocionar-se a gran escala fins a mitjan segle XIX, quan

començaren a proliferar les exposicions universals. Aleshores
Lorilleux estava formada per diferents socis i per l’empresari
capitalista Charles René Lorilleux (1827-1893) que li donava
el nom. Com a reconeixement a les seves dots emprenedores
i de servei al país, per decret del 23 de juliol de 1881, se li

Medalla del centenari de la fàbrica Lorilleux. A l'anvers, el molí de Chantecoq i al revers, CH. LORILLEUX ET CIE. 1818 - 1918, dedicada a M.
Villet. Bronze, Ø = 75 mm. Col·lecció i fotografia: Rossend Casanova.



89

concedí la medalla de Chevalier de la Légion d’Honneur.5

Aquesta dada fa comprensible que Lorilleux incorporés al seu
històric de medalles i condecoracions la nova recompensa,
que apareix al medaller a la part superior i centrada,
encapçalant totes les altres.

D’altra banda, tenim notícia d’una nova condecoració de
la Legió d’Honor a un altre membre de la família. El
1852, Lorilleux s’havia casat amb Eugénie Pinta i van
tenir dos fills, Jean i Louise. La filla no va tenir
descendència, però Jean (1853-1904) es va casar (1877)
amb Alice Ledoux i van tenir una filla, Gabrielle (1878-
1964) i un fill, Pierre (1883-1977). Al desembre de 1898,
Gabrielle es casà amb l’enginyer d’arts i manufactures
Gabriel Guary, deu anys més gran que ella, i que
realitzaria la seva carrera professional a la fàbrica del seu
sogre. El 28 de juliol de 1904, Jean Lorilleux va morir a
París i aleshores, reunida la societat, es decidí nomenar
gerent Guary mentre que Pierre no arribés a complir
trenta anys, edat que se li requeria per a poder dirigir
l’empresa.7

Segons consta a la premsa barcelonina de l’època, a
l’octubre de 1906, Guary fou condecorat com a Officier
de la Legió d’Honor (una categoria superior a
l’aconseguida anteriorment per Charles René Lorilleux).8

També seria condecorat amb la medalla de cavaller de
l’Orde de Nossa Senhora da Conceiçâo de Vila Viçosa
per la monarquia portuguesa. Cap d’aquestes dues
medalles s’incorporaren al medaller de Badalona, que
molt probablement es realitzà el 1889 i ja no s’actualitzà
ni es modificà.

La insígnia de la Legió d’Honor té quatre graduacions, la
primera de les quals és la de Chevalier. La del medaller és
una peça de color plata que consta d’una estrella radiant amb
cinc raigs dobles, esmaltats de color blanc i amb les puntes
acabades en perles. Entre els braços de l’estrella hi ha dues
branques, una de llorer (esquerra) i l’altra de roure (dreta). El
centre de l’estrella presenta un medalló amb l’efígie de la
República envoltada per un cercle blau amb la inscripció
«République Française» i «1870», data en la qual es
reemplaçà l’efígie de Napoleó, impulsor del guardó.9 La
insígnia està suspesa al galó (una cinta en moaré vermell) per
una corona de llorer i roure de forma ovalada. La peça fa 42
mm (amplada) x 60 mm (alçada).

Recordem que, en aquest cas i els que segueixen, la insígnia
del medaller Lorilleux no és l’original de 1881 sinó una còpia
uniface, una rèplica que molt probablement va ser feta el
1889 o poc després per tal de muntar el medaller badaloní.

Pel que fa a la Creu de Cavaller de l’Orde de la Corona
d’Itàlia (Ordine della Corona d’Italia), correspon al primer
grau de condecoració. L’Orde va ser creat pel rei Víctor
Manuel II el 1868 per commemorar la unificació italiana i era
destinada a aquells que haguessin fet grans serveis a l’Estat
italià. Quedà extingida el 1983.

La insígnia és una creu de braços convexos, esmaltada en
blanc, que té entre els braços els nusos de la Casa de Savoia.
Al centre hi ha un medalló amb la corona de ferro de l’antic
regne de Lombardia sobre fons blau.10 Penja d’una cinta
vermella que té una franja blanca al centre. Fa 35 mm
(amplada) x 50 mm (alçada).
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En relació a la insígnia de l’Orden de Isabel la Católica, es
tracta d’una condecoració espanyola instituïda per Ferran VII
el 1815 amb l’objectiu de premiar la lleialtat a Espanya i els
mèrits dels ciutadans espanyols i estrangers en bé i
prosperitat de la nació, especialment aquells que s’havien
distingit a les colònies americanes. L’orde consta de deu
graus. La que va rebre Lorilleux és la Cruz de Comendador
ordinària. Es tracta d’una creu d’or de quatre braços i
esmaltada en vermell, seguint així els colors de la bandera
espanyola, i a la part superior té una corona amb fulles
d’olivera. Al centre, i dins d’un cercle, hi ha dibuixos
esmaltats que representen les dues columnes (Plus ultra) i dos
globus terraquis que simbolitzen Europa i les Índies, enllaçats
i coberts amb la corona imperial. La resta del camp queda
omplert pels raigs de llum que parteixen dels mateixos dos
mons. Al voltant es pot llegir «A LA LEALTAD
ACRISOLADA» en lletres d’or sobre fons blanc.11 La versió
uniface del medaller Lorilleux presenta tota la peça daurada
amb únicament la part central acolorida. Fa 55 mm (amplada)
x 95 mm (alçada).

Pel que fa a la Creu del Suprem Orde de Crist de Portugal
és l’emblema de l’històric Orde de Crist a Portugal
(Ordem dos Cavaleiros de Cristo). L’Orde de Crist és la
més elevada distinció pontifícia creada per premiar els
serveis prestats a l’Església catòlica i va ser instituït a
Avinyó el 1319. A Portugal, el rei Dionís assignà les
propietats portugueses i privilegis del suprimit Orde del
Temple al nou Orde de Crist, i així es va convertir en la
continuació del Temple en terres lusitanes. Al segle XIX,
la insígnia passà a ser honorifica, i va esdevenir la major
distinció del regne de Portugal. Abolida la monarquia, es

transformà en l’Orde Militar de Crist. Aquest orde té un
únic grau, el de Cavaller, i la condecoració consisteix en
una creu esmaltada en vermell que en porta una altra de
blanca a l’interior. Els quatre acabaments de la creu
major són trapezoïdals. Està lligada a la part superior a
una estrella que té, al centre, el cor amb una corona
d’espines i, a sobre, la corona reial. Mesura 40 mm
(amplada) x 75 mm (alçada).

Les medalles

Al voltant de les quatre insígnies estan situades les
medalles, col·locades a la manera de dos collars. A la part
superior hi ha les de diàmetre menor i a la part inferior
les de major. En cap cas segueixen un ordre cronològic o
per país, sinó purament estètic. En la majoria dels casos,
a la part esquerra hi ha el revers i a la dreta l’anvers.

Les dues tires formen un total de 15 «medalles» (30
peces en total, entre anversos i reversos). En general, al
damunt de cada costat, i imprès en lletres daurades, hi ha
la referència al certamen on es van aconseguir, és a dir, el
nom de la població i l’any de celebració.

Exposición Continental Sud-Americana de Buenos

Aires, 1882

El 1882 se celebrà a Buenos Aires l’Exposición
Continental Sud-Americana, a la manera d’una exposició
universal. Lorilleux hi guanyà el gran premi al mèrit.
Així es pot veure al medaller. A la part superior, i imprès
en el fons del quadre, hi ha la inscripció en lletres
daurades BUENOS-AYRES i dessota el revers de la
medalla. És una peça platejada que presenta l’escut



91

d’Argentina envoltat per la inscripció LA REPÚBLICA
ARGENTINA. PRESIDENCIA DEL GENERAL ROCA.
Un filacteri inclou el guardó, GRAN PREMIO AL
MÉRITO, i a sota hi ha el nom de l’autor de la peça,
GRANDE.

Al costat dret del medaller hi ha l’anvers amb la
inscripció EXPOSICIÓN CONTINENTAL.
REALIZADA POR EL CLUB INDUSTRIAL
ARGENTINO BAJO EL PATROCINIO DEL
GOBIERNO NACIONAL. BUENOS AIRES 1882.
Inclou, a la part superior, un rusc amb abelles al voltant,
símbol del treball constant. Mesura 40 mm.

Exposition Universelle de Lyon, 1872

Al costat esquerre del medaller, i sota la paraula LEON
(referint-se a la ciutat francesa), hi ha el revers de la
medalla, platejada, que presenta branques de roure i de
llorer formant una corona. A la part superior hi ha la
inscripció REPUBLIQUE FRANCAISE i a sota VILLE
DE LYON.

Al costat dret del medaller hi ha l’anvers, sota la data de
1872 estampada en lletres d’or. La medalla presenta una
figura femenina (la Ville de Lió) dempeus davant d’un
tro, rere el que hi ha diversos estendards. La figura
corona els dos rius de la ciutat, el Roine i el Saona. A
cada banda, dues figures assegudes porten els estris que
representen la Indústria (esquerra) i el Comerç (dreta). A
sobre, indica EXPOSITION UNIVERSELLE DE LYON,
i a l’exerg, 1872. Està signada G. BONNET. Mesura 40
mm. No hi consta el premi aconseguit.

Melbourne International Exhibition, 1880

A l’esquerra del medaller, i sota la paraula MELBOURNE, hi ha
el revers de la medalla, daurada, que presenta una corona de llorer
amb la inscripció, al centre, VITAM EXCOLVERE PER ARTES.
Està signada H. STOKES.

Al costat dret hi ha l’anvers sota la data de 1880 estampada
en números daurats. La medalla mostra el bust en perfil a
l’esquerra de la reina Victòria amb corona i vel. A la part
inferior del vel també apareix la signatura H. STOKES. Al
voltant, la llegenda MELBOURNE INTERNATIONAL
EXHIBITION MDCCCLXXX. Mesura 40 mm. No hi consta
el premi aconseguit.

Sydney International Exhibition, 1879 (1888)

D’aquest guardó hem d’assenyalar l’error en la data impresa al
cartró del medaller, atès que correspon a l’exposició australiana
de 1879 i no de 1888, com s’indica sobre la medalla del costat
dret. La data es devia transcriure malament de l’anvers de la
peça, que com bé indica, és de MDCCCLXXIX (1879). 

El disseny de la medalla és de James W. Sayers i Samuel Begg,
editada per J.S. & A.B. Wyon de Londres (recordem que aleshores
Austràlia era anglesa). En aquesta ocasió l’anvers està situat al
costat esquerre del medaller sota la paraula SYDNEY i presenta
una figura clàssica dempeus que evoca Nova Gal·les del Sud entre
objectes d’art, artesania i indústria, que sosté un escut amb el nou
escut d’armes de Gal·les del Sud en una mà i la corona de llorer en
l’altra. Al fons, hi ha un palau i, a sobre porta, la divisa ORTA
REGENS QUAN PURA NITES. El nom de l’editor apareix al
marge inferior. Afegirem que va ser impulsada per la Comissió
Reial d’Exposicions Internacionals.
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El revers d’aquesta medalla daurada està situat al costat dret,
sota la data errònia de 1888 i presenta una corona de flors
silvestres australianes en forma de corona i amb espai al mig
per gravar-hi el nom i el premi del guardonat. Mesura 50 mm.
No hi consta el premi aconseguit.

Exposición Universal de Barcelona, 1888

Al costat esquerre del medaller i sota la paraula
BARCELONA hi ha el revers de la medalla daurada
commemorativa de l’Exposició Universal de Barcelona
de 1888, que mostra la Fama i un geni sobrevolant el
Palau de la Indústria i, entre ells, un cartutx amb l’escut
de la ciutat i espai per gravar-hi el nom del guardonat. A
la part superior hi ha un estel radiant de cinc puntes. La
peça és obra de l’escultor Eusebi Arnau i la medalla
original va ser editada per Castells i la gravà J. Solà. Cal
fer notar que la peça del medaller no porta la corona
comtal amb el ratpenat i l’anella que la subjectava a una
banda amb la bandera espanyola.

Al costat dret del medaller hi ha l’anvers, sota la data de
1888, que presenta els bustos en perfil a l’esquerra de la
reina regent Maria Cristina i del seu fill Alfons XIII. Al
voltant, hi ha la inscripció EXPOSICIÓN UNIVERSAL
DE BARCELONA 1888. Mesura 50 mm. No hi consta el
premi aconseguit.

Exposition Universelle Internationale de Paris, 1878

Al costat esquerre del medaller i sota la inscripció
PARIS, hi ha l’anvers daurat, amb la Fama volant sobre
els edificis de l’exposició i representada amb els seus
atributs: una corona de llorer per al guanyador i una

trompeta amb la qual l’anuncia. L’acompanya un àngel
nu que porta a les mans un cartell amb el nom del
vencedor. A l’exerg hi ha la inscripció PARIS i la
signatura CHAPLAIN. Envoltant les figures, hi consta:
EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE
1878.

Al costat dret del medaller i sota la data de 1878, hi ha el
revers, que presenta la testa de la República a l’esquerra,
amb una corona d’olivera i sota d’una estrella. L’envolta
la inscripció REPUBLIQUE FRANÇAISE. A sota, hi ha
la signatura J.C. CHAPLAIN. Mesura 50 mm. No hi
consta el premi aconseguit.

Exposition Universelle d’Anvers, 1885

Al costat esquerre del medaller, i sota la inscripció
AMBERES 1885, hi ha l’anvers daurat, amb el rostre, a
la dreta, del rei Leopold II de Bèlgica. Al voltant hi ha la
inscripció LEOPOLD II ROI DES BELGES
PROTECTEUR DE L’EXPOSITION.

Al costat dret hi ha el revers, sota la inscripció
DIPLOMA DE HONOR. Es tracta d’una escena on hi ha
la Fama asseguda sobre un globus terraqui, davant d’un
àngel portador de la fulla d’olivera i la corona de llorer.
Al fons hi ha els campanars de la catedral (un d’ells
inacabat) i els pals d’un veler, símbol de l’economia
portuària del riu Escalda. A la part inferior hi ha elements
relacionats amb les arts, la indústria, el comerç i
l’agricultura. A sobre hi ha inscripció EXPOSITION
UNIVERSELLE ANVERS 1885 i, a sota, la signatura de
l’autor, CHARLES WIENER. Mesura 60 mm.
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Exposition Universelle de Paris, 1867

A l’esquerra del medaller hi ha la inscripció PARIS amb el
revers de la medalla platejada, que presenta dos putti o àngels
portadors d’una placa on consta el nom del guardonat. A
sobre, hi ha una corona de llorer i dessota, l’àguila imperial
amb les ales esteses, que representa França. Al voltant porta
la llegenda EXPOSITION UNIVERSELLE 1867 malgrat
que a la medalla original la inscripció és EXPOSITION
UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII À PARIS, i a sota hi
consta la signatura H. PONSCARME. En aquest cas, a sota
hi ha la signatura del copista: MASSONNET EDIT., el
mateix que edità i muntà el medaller Lorilleux.

A la dreta hi ha la data de 1867 i dessota l’anvers de la medalla,
amb la inscripció NAPOLEON III EMPEREUR amb la seva
efígie a l’esquerra i, sota del coll, la signatura H. PONSCARME
F. Mesura 50 mm. No hi consta el premi aconseguit.

London International Exhibition, 1884

A l’esquerra del medaller, i sota la inscripció LONDRES, hi ha el
revers daurat, amb la inscripció LONDON INTERNATIONAL
EXHIBITION CRYSTAL PALACE 1884 dins d’una corona de
llorer i olivera. Sota la llaçada, la signatura A. Fisch.

Al costat dret hi ha la data de 1884 i dessota, l’anvers de la
medalla, que presenta una figura femenina (l’Exposició) vestida
a l’estil clàssic, que obre les portes del Crystal Palace en una de
les quals hi ha escrit INDUSTRY i, en l’altra, SCIENCE. A les
mans hi porta unes claus i en l’altra un caduceu. Als seus peus, i
rere la figura, hi ha elements i objectes de la indústria anglesa. A
sota hi ha la signatura de l’editor, PINCHES. Mesura 60 mm. No
hi consta el premi aconseguit.

Ausstellung Altona, 1869

A la part esquerra del medaller, i sota la inscripció ALTONA,
hi ha el revers platejat, on una figura femenina asseguda i
vestida a l’estil clàssic fila i té la ciutat portuària d’Altona al
fons. Als seus peus hi ha diverses gerres gregues que
representen el comerç. Al voltant hi ha, emmarcats, elements
referits a l’avenç de la ciutat: el comerç, l’arquitectura, la
indústria, l’agricultura, la caça i la ramaderia.

Al costat dret, i sota la data de 1869, hi ha l’anvers, que porta
la inscripció AUSSTELLUNG ALTONA 1869 i STREBE
VORWÄRTS (Junts endavant), referit als dos escuts del
voltant (el d’Altona i el de la veïna ciutat d’Hamburg, a la
qual pertany), lligats per una llaçada. Mesura 60 mm. No hi
consta el premi aconseguit.

Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling

Amsterdam, 1883

A l’esquerra del medaller, i sota la inscripció AMSTERDAM,
hi ha el revers de la medalla daurada, que mostra la Fama
asseguda sobre núvols, coronant el Comerç amb llorer mentre
amb l’altre mà sosté una trompeta amb la qual proclama el
vencedor. Al seus peus, hi ha diversos objectes referits al
comerç i un filacteri on hi ha d’anar gravat el tipus de medalla,
el grup i la classe. A la part superior hi ha la llegenda
INTERNATIONALE KOLONIALE EN UITVOERHANDEL
TENTOONSTELLING AMSTERDAM 1883. A sota hi ha una
estrella radiant de cinc puntes.

Al costat dret del medaller, i sota la data de 1883, hi ha l’anvers
de la medalla, que reprodueix el perfil de Guillem III a
l’esquerra. A sota hi ha dos escuts, el d’Holanda a l’esquerra i el
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d’Amsterdam a la dreta amb una llaçada que inclou la llegenda
JE MAINTENDRAI AMSTERDAM. A la part inferior hi ha la
signatura de l’autor, A. FISCH i al voltant la llegenda WILLEM
III KONING DER NEDERLANDEN HODGE
BESCHERMHEER VAN DE TENTOONSTELLING. Mesura
70 mm. No hi consta el premi aconseguit.

Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling

Amsterdam, 1883

Una segona medalla daurada, igual que l’anterior, està situada al
seu costat, al centre del medaller i dessota les condecoracions.
En aquest cas sabem el premi, DIPLOMA DE HONOR, que
s’acompanya del lloc i l’any, AMSTERDAM 1883. Això indica
que, a banda de la medalla guanyada, Lorilleux aconseguí el
diploma honorífic, la més alta distinció.

Exposition Universelle de Paris, 1855

A l’esquerra, i sota la inscripció PARIS, hi ha l’anvers de la
medalla de bronze, amb la testa a la dreta de NAPOLEON III
EMPEREUR, com indica la llegenda que l’envolta. A la part
inferior hi ha la signatura de l’autor, ALBERT BARRE.

Al costat dret hi ha el revers sota la data de 1855. La medalla
presenta l’escut d’armes del Segon Imperi Francès, consistent en
un escut central amb una àguila que mira a l’esquerra, envoltat
per l’Orde de la Legió d’Honor i situat davant d’una mantó
coronat amb la mà de la justícia i un ceptre. La medalla també
presenta una corona de llorer i olivera sobre la qual hi ha una
cinta amb la llegenda EXPOSITION UNIVERSELLE
AGRICULTURE INDUSTRIE BEAUX-ARTS PARIS 1855
que, alhora, està envoltada per vint escuts dels països
participants. Mesura 60 mm. No hi consta el premi aconseguit.

Weltausstellung Wien, 1873

Al costat esquerre del medaller hi ha la inscripció VIENA
1873 i, dessota, l’anvers de la medalla de bronze, amb la testa
llorejada a la dreta del kàiser austríac, com bé indica la
llegenda que l’envolta, FRANZ JOSEPH I. KAISER VON
OESTERREICH. KOENIG VON BOEHMEN ETC. APOST.
KOENIG VON UNGARN. Dessota hi ha la signatura de
l’autor, J. TAUTENHAYN.

A la dreta hi ha la inscripció francesa PROGRÈS i, dessota,
el revers, que presenta una escena amb Àustria asseguda
assenyalant Europa i Amèrica a les quals es dirigeix un àngel
a coronar-les. Al fons hi ha elements evocadors del comerç,
la indústria i un globus terraqui. A sobre hi ha la llegenda
DEN FORTSCHRITTE i a sota WELTAUSSTELLUNG
1873 WIEN amb la signatura de l’autor. Mesura 70 mm. No
hi consta el premi aconseguit.

London International Exhibition, 1862

La medalla de bronze situada a la part inferior del medaller
inclou una única llegenda, LONDRES 1862, sota la qual hi
ha el revers i l’anvers. El revers presenta una corona de
branques d’alzina amb la inscripció 1863 LONDINI -
HONORIS CAUSA. A la part inferior la signatura de l’autor,
L.C. WYON F. (Leonard Charles Wyon fecit).

Al costat dret hi ha l’anvers, que inclou una escena amb una figura
clàssica que representa l’Exposició asseguda que sosté la bandera
anglesa dins d’un escut i que rep l’oferiment de les principals
al·legories: l’agricultura, l’art, la ciència, la tecnologia... A la part
inferior hi ha un lleó abraonant una forca, símbol d’Anglaterra.
Mesura 75 mm. No hi consta el premi aconseguit.
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Conclusions

El medaller Lorilleux presenta unes característiques que
el fan propi d’un element promocional i de prestigi.
D’una banda, tenim les inscripcions en lletres i números
daurats, perfectament visibles, que informen de la ciutat i
l’any del guardó.

Hi ha un clar interès de disposar les medalles en una
distribució purament estètica, descartant qualsevol ordre
lògic per importància del premi o un ordre cronològic. En
la majoria dels casos, a la part esquerra, hi ha el revers i a
la dreta, l’anvers, una solució que no sembla gaire lògica,
perquè les medalles es llegeixen, primer per l’anvers i
després pel revers, i tindria sentit haver col·locat els
anversos a l’esquerra i els reversos a la dreta. En total,
situats a l’esquerra, hi ha 10 reversos i només 5 anversos
estan el seu lloc. Pel que fa a les inscripcions, cal
assenyalar diversos errors en paraules (Buenos-Ayres o
Leon) i la data de 1879 mal transcrita. 

Pel que fa a les insígnies, estan al centre del medaller pel fet
de ser guardons aconseguits com a reconeixement per part de
diversos països, i es diferencien clarament de les medalles,
que són premis per haver participat en exposicions o
concursos. Les insígnies estan disposades en creu: a dalt la
francesa, com empresa francesa que era; a l’esquerra
l’espanyola, a la dreta la portuguesa i a sota la italiana.
Malgrat que Lorilleux va ser guardonada amb altres insígnies
i tot i que va treballar en altres països, les insígnies
esmentades tenen a veure amb nacions veïnes d’Espanya,
mediterrànies, amb les quals es vincula històricament i amb
les quals mantenia llaços comercials importants.

Hem d’insistir que les peces del medaller, tan les insígnies
com les medalles, no són tècnicament autèntiques, sinó
mitges peces, que mostren l’anvers o el revers, i que tenen, a
la part posterior, un cargol que les fixa al cartró del fons.

El medaller va ser creat per a una utilitat concreta: ser l’aparador
del prestigi aconseguit per les tintes Lorilleux. És molt probable
que, com a objecte de prestigi, els que visitaven la fàbrica el
poguessin contemplar. De fet, la seu badalonina va ser un lloc

La marca amb el molí de Chantecoq, emblema de la fàbrica de tintes.
Fotografia: Rossend Casanova.
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constant de visites culturals d’interessats en el tema de les tintes i
la impressió. És el cas, per exemple, de la realitzada el 26 gener de
1899 per l’Institut Català de les Arts del Llibre, que després de la
conferència “Las tintas tipo-litográficas” adreçada a artistes i
industrials, visità la fàbrica.12 Més endavant, a l’octubre de 1911,
quan se celebri a Barcelona el Primer Congrés Nacional de les Arts
del Llibre, els congressistes també visitaran la fàbrica. I igualment
el 9 de setembre de 1928, quan s’hi desplaçaran dos-cents
impressors de Barcelona en una visita impulsada per la Societat
d’Obrers Impressors i que comptarà amb l’assistència de
l’Associació d’Obrers de la Premsa diària i de la Unió Obrera de
l’Art d’Imprimir. Allí seran rebuts pel gerent de l’empresa, Henri
Pavillard, i pel personal tècnic, que explicaran el procés de
transformació que segueixen les tintes des de que entren a la
fàbrica com a primeres matèries (terres, colorants, olis, gomes,
etc.) fins que queden preparades per al consumidor. 

Referit a Pavillard, hem de comentar que, l’any 1906 es va fer
construir una casa d’estil modernista, obra de l’arquitecte
local Joan Amigó i Barriga. Es tracta d’un edifici a tres vents,
de planta baixa i dos pisos amb jardí, situat als números 23-
25 de l’avinguda de Martí Pujol, cantonada amb el carrer de
Mossèn Anton. Destaca per la seva façana, que té un elaborat
treball de forja i uns esgrafiats naturalistes, així com per la
coberta i per diversos elements d’acabats, d’un particular gust
centreeuropeu.13 Des del 1981 està catalogada com a Bé
Cultural d’Interès Nacional i és, sens dubte, la casa
modernista més emblemàtica de la ciutat.

Malgrat que no ens consta, és molt probable que
s’haguessin realitzat medallers similars per a altres
fàbriques de Lorilleux, com la de Bradford. No està tan

clar que les delegacions o oficines comercials en
tinguessin, però no s’ha d’excloure, atès que eren un
símbol de prestigi molt adequat per ser exhibit en el lloc
on es rebien les visites dels que serien o ja eren clients de
l’empresa.

El que sí tenim documentat és el medaller Lorilleux de
Puteaux, de majors dimensions i farcit amb tots els èxits
aconseguits. Des que el 1979 la fàbrica va ser
deslocalitzada, forma part del Musée Pierre Gaudin. L’un
i l’altre, el de Badalona i el de Puteaux, exemplifiquen
l’interès patrimonial d’aquestes peces, veritables
testimonis d’un passat industrial no gaire llunyà.

Notes

1. Membre de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics,
Institut d’Estudis Catalans.

2. La Great Exhibition de Londres, el 1851, marcà l’inici
de les grans mostres de caràcter universal.

3. Impressões do Brazil no Seculo Vinte. Lloyd’s Greater
Britain Publishing Company, Ltd. Anglaterra, 1913.

4. La fàbrica de tintes per a impremta i litografia de Ch.
Lorilleux i Companyia estava aleshores representada a
Barcelona per Ceferino Gorchs. Anualment editava un
calendari i cromos estampats amb decoracions de
diferents colors que enviaven als clients per tal de
promocionar les seves tintes.
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5. Al segle XX, quan l’empresa va ser deslocalitzada, el
molí va passar a mans municipals (1979), que el restaurà
(1990) i el transformà en un annex a l’actual
Conservatori de Música.

6. Lorilleux va rebre aquesta condecoració en qualitat de
fabricant de tintes d’impremta. La medalla li va ser
donada pel Ministre d’Agricultura i Comerç. Base de
Dades de la Legió d’Honor: LH/1659/88.

7. Dades del Diário Oficial da União (DOU) Pg. 2. Seção
1. de 19/02/1907, extretes de la documentació fiscal
referida a la fàbrica que Lorilleux tenia a Rio de Janeiro,
Brasil.

8. També ho certifica la seva necrològica, apareguda al
diari L’Ouest el 29 de setembre de 1922.

9. A la peça original, al revers, el medalló porta la
bandera i l’estendard francesos envoltats per la divisa
«Honneur et Patrie» i la data de creació de l’Ordre.

10. A la peça original, al revers hi ha l’escut d’armes de
Savoia.

11. A la peça original, al revers es pot llegir POR ISABEL
LA CATÓLICA, FERNANDO VII coronat per la corona
reial. La insígnia original mesura 60 mm i penja del coll
mitjançant una cinta de 45 mm d’amplada.

12. La Vanguardia, 18 de gener de 1899. Barcelona, p. 2.

13 BOHIGAS, Oriol. «Joan Amigó Barriga, otro
modernista desconocido». Dins Cuadernos de
Arquitectura. COAC. Núm. 63. Barcelona, 1966.
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Societat i cultura a Badalona a principis del segle XX
En iniciar-se el segle XX, Badalona era una població industrial i
obrera, amb poc més de 19.000 habitants. La cuitat gaudia del
transport públic més modern de l'època: el tren, inaugurat el 1848,
i el tramvia, que el 1903 va substituir el vapor per l'electricitat en
el trajecte Badalona-Barcelona.

Pel que fa al temps lliure, el 1880 s'havia instal·lat a la platja el
primer establiment de banys, el Tiburon, conegut popularment per
Can Titus. També en aquests anys es començà a divulgar la
pràctica de l'esport i, com a la resta de Catalunya, el futbol hi arrelà
molt aviat. A més, des de 1904, els badalonins van disposar d'un
nou entreteniment: una sala de cinema, el Cinematògraf Mary, a la
Rambla, al costat del Cor de Marina. En aquests temps, entre la
població, hi havia molta afició al teatre. També moltes societats
recreatives, culturals i entitats corals organitzaven per als seus
socis, els dies festius, balls i espectacles.

En l'àmbit educatiu, les escoles públiques eren insuficients per
cobrir les necessitats d'escolarització i per això funcionaven
escoles privades, moltes d'elles religioses —clarisses,
franciscanes, franceses i maristes.

Malgrat l'índex d'alfabetització baix, s'editaven nombroses
publicacions periòdiques amb continguts i orientacions molt
diferents. Així, trobem El Eco de Badalona, L'Esparvé (primera
publicació badalonina escrita íntegrament en català) i, de caire
polític, La República, El Combate i Juventud Rebelde. També
totalment escrita en català, ens trobem amb Gent Nova, portaveu
del Centre Catalanista Badaloní.

Malgrat els canvis soferts en les darreres dècades en els aspectes
demogràfic i econòmic i en els mitjans de transport, els
badalonins seguien arrelats als usos i costums tradicionals.

Les sales de teatre
En iniciar-se el segle XX, els badalonins mostraven molta afició
pel teatre. Bona part de la població ocupava el temps lliure del
diumenge a assistir als espectacles que es feien en algun dels tres
teatres que hi havia a la ciutat: el Teatre Badalonès, el Teatre
Zorrilla i l'Español. També hi havia moltes societats recreatives i
entitats corals que organitzaven balls i espectacles per als socis. El
1904 va aparèixer, com hem dit, el primer cinema estable de la
ciutat, el Cinematògraf Mary, situat a la Rambla. 

EL TEATRE A BADALONA. 
L’AGRUPACIÓ PÀTRIA I ART, 

1904-1908
ELISENDA FATJÓ CARRERAS
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Interior del Teatre Badalonès, actual Círcol Catòlic. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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El primer teatre que s'obrí fou el Teatre Badalonès, conegut
popularment com Can Gim, situat on avui té la seu el Círcol
Catòlic. En els últims anys del seu funcionament —probablement
durant el pas del segle XIX al XX—, per la seva brutícia, se'l
coneixia com la Merdassa. En el seu escenari hi actuà per primera
vegada, amb només 19 anys, l'actor Enric Borràs, que hi va
representar l'obra Les joies de la Roser, de Frederic Soler, Pitarra.

El 31 d'octubre de 1868 es va inaugurar el Teatre Zorrilla,
que actualment és un teatre municipal. L'entrada estava
situada al carrer de Mar. El dia de l'estrena s'hi va
representar Traidor, inconfeso y màrtir, obra de l'autor
dramàtic José Zorrilla, al qual es va dedicar el teatre. Hi
actuà la companyia d'Antoni Malli de Brignole. 

El 3 de gener de 1869, José Zorrilla va visitar el teatre, on
se li va tributar un fervorós homenatge. En aquella
jornada es va posar en escena el drama Don Francisco de
Quevedo, original d'Eulogio Florentino Sanz, i la comèdia
Las cuatro esquinas. 

El 1897 Badalona va rebre el títol de ciutat i al mes de
juny van actuar al Teatre Zorrilla els actors badalonins
Enric i Jaume Borràs, que van representar les obres Los
Plebeyos i La Pasionaria, d'E. Marcial. També fou al
Zorrilla on els mateixos actors van estrenar a Badalona, el
13 de juny d'aquell mateix any, la popular obra Terra
Baixa, d'Àngel Guimerà. La caracterització d'Enric Borràs
com a Manelic, el protagonista, representà la seva
consagració definitiva en el món teatral. En aquesta sala
hi actuaren moltes companyies barcelonines i també
l'actriu Margarida Xirgu. 

El 1886 es va inaugurar el Teatre Español, la tercera sala de teatre
de la ciutat, situada al carrer de Mar, número 20, i coneguda també
com a Ca l'Amat. Posteriorment, i fins fa pocs anys, hi va haver el
cinema Verbena.

Aquestes sales, a més de posar en escena funcions
teatrals, organitzaven sarsueles, espectacles de màgia,
balls, varietés i, en alguns casos, al segle XIX,
exhibicions d'esgrima. Les actuacions es feien
normalment els caps de setmana, concretament els
diumenges a la tarda, perquè la majoria dels espectadors
que hi assistien eren treballadors. 

Al'últim quart del segle XIX i al llarg del segle XX, moltes entitats
recreatives, culturals i polítiques van tenir en els seus locals sales
de teatre on se celebraven actuacions teatrals i altres espectacles.
Una d'aquestes associacions fou Gent Nova, que va comptar amb
un grup de teatre amateur: l'Agrupació Pàtria i Art, en la qual se
centra aquest treball.

L'Agrupació Pàtria i Art, 1904-1908
El grup de teatre Agrupació Pàtria i Art pertanyia al Centre
Catalanista Gent Nova, que estava adherit a la Unió
Catalanista. Tenia la seu al carrer del Canonge Baranera
cantonada amb el carrer de Sant Francesc. El grup, fundat
el 1904, va començar a actuar el 6 de març d'aquell mateix
any amb l'escenificació de La resclosa, d'Ignasi Iglésias, i
L'alegria que passa, de Santiago Rusiñol.

Pàtria i Art va desaparèixer a finals del 1908, en fundar-
se la companyia Terradas-Casas, dirigida pels actors
Josep Terradas i Joaquim Casas Costa. El grup naixia de
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la fusió de la companyia de Josep Terradas i un bon
nombre d'actors veterans procedents de l'Agrupació
Pàtria i Art que van marxar amb l'actor Joaquim Casas.

L'Agrupació Pàtria i Art estava integrada per prop d'una
quarantena d'actors i actrius, segons hem pogut desgranar de
la programació oferta per la companyia. Les actrius eren:
Arasa, Borralleras, Cama, Carnicero, Castellví, Cardala,
Daroqui, Gil, Prats, Pecho, Pique, Sarbosa, Verdier i Xirgu. I
els actors: Arnau, Baró, Bigas, Bohigas, Boix, Borràs,
Buforn, Camins, Campmany, Cardona, Casals, Casas,
Castellà, Clapés, Costa, Daroqui, Estapé, Gatell, Martí,
Mayol, Mestres, Minguella, Miralles, Navarro, Oliva, Planas,
Puig, Queralt, Sibina, Sitjes i Ventura.

Les actrius principals que representaren els papers més destacats
foren Margarida Xirgu, Verdier i Pecho, i els actors, Joan Costa,
Castellà, Joaquim Casas, Bigas, Campmany, Clapés i Casals.
Joaquim Casas, segons els crítics, no va imitar mai cap actor
professional, cosa que era comuna en els artistes aficionats de
l'època. Els personatges que va portar a escena van ser
interpretats a la seva manera i actuà moltes vegades amb artistes
professionals, com Enric Borràs.

La direcció de la companyia durant les temporades de 1906 a
1907 estigué a càrrec d'Amigó, i de Joaquim Casas el 1908. En
les temporades anteriors probablement també dirigia la
companyia Amigó.

Les representacions tenien lloc els diumenges i
començaven a primera hora de la tarda, entre les tres i
dos quarts de quatre. A cada sessió es representaven dues

obres de teatre i alguna vegada tres. Durant els mesos
d'agost i setembre, la companyia acostumava a suspendre
les funcions, que es reprenien entre octubre i novembre.

Entre el 1904 i el 1908 van portar a escena cent seixanta obres
(vegeu quadre 1) de prop de seixanta autors (vegeu quadre 2).
Els gèneres (vegeu quadre 1) més representats van ser el drama,
amb seixanta-dues obres, i la comèdia, amb quaranta-set obres.

El primer any, el 1904, van incorporar al repertori obres d'autors
catalans com Frederic Soler (Pitarra), Josep M. Arnau, Francesc
Camprodon, Josep Feliu i Codina, Narcís Campmany i Pahissa,
Àngel Guimerà, Ignasi Iglésias, Santiago Rusiñol, Albert Llanes,
Adrià Gual i Josep Pous i Pagès.

El 30 de març es van representar dues obres: la primera, el drama
Les tres alegries, de Josep M. Arnau, i el monòleg Prestidigitador,
de Santiago Rusiñol, que havia estat estrenat un any abans, el 12
de gener de 1903, al Teatre Romea de Barcelona, per l'actor
badaloní Enric Borràs. 

El dia 3 d'abril van representar el drama d'Ignasi Iglésias La mare
eterna i l'obra de Cels Gumà L'amor és cego, escrita el 1888. El
següent cap de setmana, el 10 d'abril, només varen posar en escena
Lo cor del Poble, d'Ignasi Iglésias.

La mare eterna va ser estrenada per primera vegada el 22 de
novembre de 1900 a Barcelona, al Teatre Novedades, per la
companyia del badaloní Enric Borràs, i des de llavors s'havia
representat diverses vegades a Badalona. El crític de la revista
Gent Nova va fer elogis de la funció: «sols observarem que és
l'obra que en conjunt ha sortit més arrodonida i més bé».
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El 17 d'abril es va representar la comèdia Prenent bany, publicada
el 1897, de l'autor badaloní Pau Rodon i Amigó (Badalona 1870-
1950), destacat tècnic tèxtil, autor de diverses obres tècniques i
didàctiques sobre aquesta matèria, i fundador i director de la
revista Cataluña textil.

El primer de maig es va escenificar una sarsuela, La por, i una
obra còmica, Dorm!, totes dues del mateix autor, Narcís
Campmany i Pahissa. Destaquem de la programació del mes
de maig, el drama En Pólvora, d'Àngel Guimerà,
representada el 22 d'aquell mes. El mateix dia es van
interpretar dues petites obres còmiques. 

El 12 de juny es va tancar la temporada amb dues obres: La
banda de bastardia, de Frederic Soler, Pitarra, i la comèdia
Mala nit!, de Pous i Pagès, estrenada amb molt d'èxit en el
Teatre Romea de Barcelona, al març de 1888.

Els mesos d'estiu no van oferir representacions. A primers
d'octubre, s'inicià la temporada amb el drama La mare
eterna, d'Ignasi Iglésias. En aquests tres mesos, i fins a
acabar l'any, es van estrenar diverses comèdies, com Don
Gonzalo o l'orgull del gec (Albert Llanas), Lo mas perdut
(Josep Feliu Codina), Cura de Moro (Frederic Soler) i Mala
nit! (Pous i Pagès). 

De l'obra Lo mas perdut, la premsa recull que va agradar
molt al públic: «l'execució no passà de notable, puig a
causa de la falta d'ensaigs, es va notar alguna irregularitat
en els actors en alguna escena». El comentari sobre l'obra
acaba demanant disculpes als actors: «dispensin els amics
aficionats si senyalem aquests petits defectes, puig ho fém

Seu de l'entitat Gent Nova al carrer del Canonge Baranera cantonada amb
Sant Francesc. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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pera'l seu progrés y pera'l de nostre modest teatre y pera
que's vegin coronats ab éxit els seu esforsos». Aquesta i
altres crítiques, sobretot durant la primera temporada,
volien contribuir a millorar les actuacions dels actors.

L'any 1905 es continuaren representant obres dels autors
catalans presents a la temporada anterior, però també
s'introduïren peces teatrals de Josep Roca i Roca i de Ramon
Ramon i Vidales. També van presentar-se algunes obres
d'autors estrangers, com Espectres, d'Henrik Ibsen, que fins i
tot fou portada a Barcelona, i La Tosca, del dramaturg
francès Victorien Sardou.

El primer de juny es posaren en escena dues obres d'Àngel
Guimerà, la tragèdia Mar i cel i el sainet Els mals esperits.
Mar i cel convertí Guimerà en el dramaturg en llengua
catalana més important de la seva generació. Des de
l'estrena recollí grans èxits de la crítica i del públic. 

El primer de novembre de 1905, diada de Tots Sants, es
representaren, com era habitual, dues obres: El pati blau,
de Santiago Rusiñol i L'himne d'en Riego, de Pau
Parellada, que fou el complement de la vetllada. Aquest
dia va intervenir per primera vegada com a actriu de
reforç Margarida Xirgu, que només tenia disset anys. La
premsa badalonina no destacà l'actriu: el seu nom apareix
al costat d'altres actors vinguts de Barcelona per reforçar
el grup d'aficionats badalonins. En poc temps, l'Agrupació
Pàtria i Art s'havia convertit en una companyia de
referència per al teatre amateur català, que acollia una
adolescent que es convertiria, en el futur, en una de les
actrius catalanes més universals.

L'actriu Margarida Xirgu en l'obra Carta del promès el 1911. Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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I a la tardor s'estrenà l'obra Per un mal pas, del periodista i
polític badaloní Pere Renom Riera (1847-1911), que fou
alcalde de Badalona els anys 1893-1894 i 1898-1899 i que
col·laborà amb Francesc d'A. Planas i Casals en la fundació
del primer setmanari local, El Eco de Badalona (1868).
També fundà i edità L'Esparvé (1879-1881), publicació
humorística i literària, que ja s'ha esmentat que va ser la
primera apareguda en català a Badalona. 

El 1906 representaren, com era habitual, obres dels autors
catalans Frederic Soler, Pitarra; Josep Feliu i Codina, Josep
Pous i Pagès, Josep Roca i Roca i Santiago Rusiñol.

El 21 de gener es representà la comèdia Lo plet de'n
Baldomero, de Josep Roca i Roca, en la qual participà la
jove actriu Margarida Xirgu que començà a tenir un tracte
especial en ser situada a la programació com a «senyoreta
Xirgu». Aquest any, la presència de la Xirgu a l'escenari de
Gent Nova es va fer habitual.

El 19 de març, dia de Sant Josep, es representà l'obra de
Guiseppe Giacosa, traduïda per Miquel Balmas, Tristos
amors, en la qual la jove actriu va fer la seva primera
actuació destacada. Xirgu va fer el paper d'Emma, la dona
que, amb un profund dolor, sacrifica el seu gran amor per
la seva filla estimada. El crític de Gent Nova, Jordi Català,
va dir que «la senyoreta Xirgu» va ser "l'artista de sempre
mentre que al final de l'obra «estigué sublim». Aquesta
temporada, durant els mesos d'abril i juny, es reposaren
obres com L'endemà de bodes, de Pous i Pagès. De
Santiago Rusiñol, un dels autors més representats,
s'interpretaren El pati blau, L'alegria que passa i La bona

gent. Xirgu col·laborà en la reposició d'El pati blau, que el
2 de juny de 1906 es portà al Teatre Español de Badalona.
Aquest cop la crítica local remarcà que «la senyoreta
Xirgu no ho féu tan bé com la primera vegada, i sobretot
en el primer acte abusà d'ingenuïtat». 

Lo nuvi, de Josep Feliu i Codina, presentada a primers de
juny al Teatre Español, obtingué de la crítica uns bons
elogis en la direcció de l'obra i destacà l'actuació de
Casas, Costa, Castellà i Clapés i de les actrius Cardaldas,
Vendrell i Antigas, i realçà especialment l'actuació de la
Xirgu, a qui qualificà de «superior, tenint moments
feliços».

També es representaren, de Frederic Soler, Pitarra, dues obres:
Las Francesillas, el 30 de setembre i Batalla de reines, el 30 de
setembre i el 14 d'octubre. El 30 de setembre, l'actriu Margarida
Xirgu col·laborà en la reposició de Batalla de reines, de
Frederic Soler, que inaugurà la nova temporada teatral de 1906-
1907. La jove actriu hi obtingué un èxit notable. L'11 de
novembre participà en l'estrena de Dintre la gàbia, d'Emili
Tintorer i Frederic Pujulà i Vallès, i en la representació de La
cosina de la Lola, de Francesc Xavier Godó, completades amb
La teta gallinaire, de Francesc Camprodon, i Sirena, d'Apel·les
Mestres. La premsa local parlava de l'actriu com de «la notable»
o «l'aplaudida»«senyoreta Xirgu». Xirgu també destacà amb la
interpretació de Girasol, d'Ignasi Iglésias, el 9 de desembre. Des
que al desembre de 1906 es va consagrar com a actriu
professional al Teatre Romea de Barcelona, amb l'obra Mar i
Cel, la presència de l'actriu a l'Agrupació Pàtria i Art es va fer
cada vegada més esporàdica, fins a col·laborar només en
funcions molt excepcionals.
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El dia de Nadal de 1906 es representà el drama d'Àngel Guimerà
Terra baixa. Segons el crític, l'execució «fou excelent si tenim en
compte que va esser posada en escena en temps molt curt per
exigirho l'indisposició de l'actriu encarregada de l'obra [Magda]
que tingué que suspendres».

El 1907 es continuaren representant obres d'autors
catalans, com Santiago Rusiñol, Àngel Guimerà i Ignasi
Iglésias, i s'introduïren també dos autors estrangers:
William Shakespeare i Victorien Sardou.

De Santiago Rusiñol es portaren a escena El Místic, el 3 de febrer
i el 31 de març; La Mare, el 28 d'abril i el 4 de maig; La merienda,
el 20 d'octubre i El bon policia, el 3 de març. 

D'Àngel Guimerà es va posar en escena el drama Mar i cel,
el 24 de febrer. El 3 de març s'escenificà la comèdia Cor
d'àngel, de Ramon Suriñach, amb la participació de la Xirgu
que, segons la crítica local, no acabà d'afinar del tot, i el
drama En Pólvora. El 17 de març tingué lloc la representació
de la comèdia, Llibertat, acompanyada per la comèdia
costumista de Ramon Ramon i Vidales, El carro del vi. 

El 16 de juny van representar a l'Ateneu de Mollet el
famós drama Terra baixa, que havia popularitzat el
badaloní Enric Borràs. El 20 d'octubre s'interpretaren
dues obres del dramaturg Guimerà, Aigua que corre i La
merienda. La premsa destacà l'actuació de Casas, «si be
en el comensament se'ns mostrá un xich insegur, després
ho feu excelentment, provant ses qualitats de bon artista»
i, pel que fa a la presentació, la qualificà de
«cuidadíssima».

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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L'estrena d'Aigua que corre s'havia produït feia uns anys a càrrec
de la companyia dirigida per l'insigne Enric Borràs, a la temporada
de 1902-1903, al Teatre Català Romea, de Barcelona.

La mare eterna i Joventut, d'Ignasi Iglésias, es posaren en escena,
aquesta temporada, dues vegades. Al mes de desembre,
representaren Àfrica, de Ferrer i Codina i, de Soler, Pitarra, es
mostraren dos drames El rector de Vallfogona i El pubill.

S'estrenà per primera vegada una obra de William
Shakespeare, Otel·lo, en una funció extraordinària al
Teatre Español de Badalona, el 21 de juliol, en la qual

intervingué l'actor Duran i Margarida Xirgu. L'actriu
intervingué també en la comèdia Mala nit!, de Josep Pous
i Pagès. El 6 d'octubre, es va representar La Tosca, de
l'autor francès Victorien Sardou, també al Teatre Español,
estrenada per primera vegada, el novembre de 1905 en el
local de Gent Nova. 

Durant l'any 1908, els autors teatrals més representats van
ser, com de costum, Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol,
Pous i Pagès i Ignasi Iglésias. S'introduïren a la cartellera
teatral peces de Salvador Vilaregut, Antoni Ferrer Codina
i Manuel Rovira Serra. 

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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A principis d'any, el 26 de gener, es representà la tragèdia L'ànima
morta, d'Àngel Guimerà i, a final d'any, el 6 de desembre, el drama
En Pólvora, del mateix autor.

Aquesta temporada es van presentar cinc peces dramàtiques de
Santiago Rusiñol: La mare el 23 de febrer, l'1 i el 22 de març;
L'heroi, el 5 d'abril i L'hereu escampa, el 19 de juliol.

Entre octubre i novembre es reposaren, de Josep Pous i Pagès, la
comèdia Mala nit!, estrenada per primera vegada a Badalona el
12 de juny de 1904, i Indicis, al mes de desembre. 

D'Ignasi Iglésias oferiren, el 9 de febrer, el drama
Girasol, en la representació del qual va participar l'actriu
Margarida Xirgu.

Per primera vegada s'oferiren obres de Salvador
Vilaregut, La nit dels Reis, el 9 de febrer, i La mà del
mico, rondalla dramàtica presentada el 31 de maig. El
primer i el 22 de març s'escenificà la comèdia Pare i
padrí, d'Antoni Ferrer i Codina. A la tardor, entre octubre
i novembre, es van posar en escena tres representacions
de l'obra dramàtica Riu avall, de Rovira i Serra.

Al llarg d'aquests quatre anys, la companyia d'aficionats
Pàtria i Art va representar poc més de trenta-un autors
diferents, fonamentalment catalans, com Santiago Rusiñol,
Àngel Guimerà, Ignasi Iglésias, Frederic Soler, Josep
Feliu i Codina, Josep Pous i Pagès, Antoni Ferrer i Codina,
Josep Roca i Roca, Rovira Serra i Ramon Ramon i Vidales.
I també alguns autors estrangers, com Henrik Ibsen,
Molière, William Shakespeare i Hermann Suderman.

Del repertori teatral que la companyia portava a escena,
algunes obres es repetiren diverses vegades. Així, per
autors, tenim, de Santiago Rusiñol, La mare, El místic,
Llibertat, El pati blau i L'alegria que passa; de Josep
Pous i Pagès, Mala nit! i L'endemà de bodes; de Ramon
Ramon i Vidales, El carro del vi; d'Ignasi Iglésias La
mare eterna, Joventut, i La resclosa; d'Àngel Guimerà,
En Pólvora, Mar i cel i L'ànima morta; de Rovira i Serra,
Riu avall; de Josep Roca i Roca, Lo plet d'en Baldomer;
de Modest Urgell, Por!; de Frederic Soler (Pitarra) Las
Francesillas; de Victorien Sardou, La Tosca; d'Apel·les
Mestres, Sirena, i d'Antoni Ferrer Codina Pare i padrí i
Àfrica.

La cartellera de Gent Nova, 1904-1908
La revista Gent Nova fou el portaveu del Centre
Catalanista que porta el mateix nom. Gent Nova tingué
una periodicitat setmanal entre els anys 1904 i 1908. El
1904 es publicava els dissabtes i, des de finals del mateix
any, començà a sortir cada diumenge. Durant aquest
període s'editaren dues-centes seixanta revistes (números
111 al 371). 

La publicació està dividida en diverses seccions:
informació política i social, poesia, cultura i espectacles -
teatre i cinema. Encara que no estava especialitzada en
literatura ni en les arts en general, hi dedicà molta atenció.
L'organització dels Jocs Florals, convocats per primera
vegada el 1904, va ser inherent a la pròpia revista, i és
gràcies a ella que s'ha conservat algun testimoni del
certamen literari celebrat fins a l'any 1914, sempre per la
diada de la Festa Major, 15 d'agost. 
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A les primeres pàgines de Gent Nova trobem les notícies
polítiques i socials, i una secció d'informació municipal. La
poesia ocupava dues o tres planes, les darreres pàgines es
dedicaven a breus articles amb notícies de caire cultural i a
l'última pàgina apareixien publicats diversos anuncis. 

Les notícies de teatre acostumaven a tenir un espai destacat
dins la informació cultural. Setmanalment es publicava la
programació de l'Agrupació Pàtria i Art i l'oferta
d'espectacles del Teatre Zorrilla, i no faltava pràcticament
mai la crítica de les representacions teatrals de la setmana
anterior.

Per tant, la font d'informació principal per conèixer les
actuacions del grup Pàtria i Art ha estat la revista Gent Nova,
encara que també hem pogut consultar alguns programes de
mà que s'han conservat. Per confeccionar els quadres que
apareixen tot seguit s'han buidat 260 revistes i un bon nombre
de programes que es troben a l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Badalona i a l'Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa del Museu de
Badalona. El resultat són 160 representacions en just quatre
anys i prop de seixanta autors. 

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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Quadre 1. Obres representades per l’Agrupació Pàtria i Art, 1904-1908

Data de la representació Autor Títol de l'obra i data de publicació Gènere

1904/03/06 Iglésias, Ignasi La resclosa, 1899 Drama

1904/03/06 Rusiñol, Santiago L'alegria que passa, 1899 Drama

1904/03/30 Desconegut Un beneit del cabàs Desconegut
1904/03/30 Arnau, Josep M. Les tres alegries, 1869 Drama
1904/03/30 Rusiñol, Santiago Prestidigitador, 1903 Monòleg
1904/04/03 Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 Drama

1904/04/03 Gumà, Cels L'amor és cego, 1888 Joguet còmic
1904/04/10 Iglésias, Ignasi Lo cor del poble, 1902 Comèdia dramàtica
1904/04/17 Rodon i Amigó, Pau Prenent lo bany, 1897 Comèdia
1904/05/01 Campmany i Pahissa, Narcís.

Música mestre Manent
La por Sarsuela

1904/05/01 Campmany i Pahissa, Narcís Dorm!, 1876 Joguet còmic
1904/05/04 Arnau, Josep Maria La mitja taronja, 1868 Drama
1904/05/04 Palà Marquillas, Miquel M. La sala de rebre, 1894 Joguet còmic
1904/05/22 Guimerà, Àngel En pólvora, 1893 Drama
1904/05/22 Asmarat, Josep A ca la modista, 1892 Joguet còmic
1904/06/12 Soler, Frederic (Pitarra) La banda de bastardia, 1888 Drama
1904/06/12 Pous i Pagès, Josep Mala nit!, 1888 Comèdia
1904/10/09 Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 Drama
1904/10/09 Soler, Frederic (Pitarra) Cura de Moro, 1876 Comèdia
1904/10/23 Llanas, Albert Don Gonzalo o l'orgull del gec, 1891 Comèdia
1904/10/23 Figueras Ribot, Francisco El rapte de la Sabina, 1897 Comèdia d'enredo
1904/12/10 Feliu i Codina, Josep Lo mas perdut, 1882 Comèdia
1904/12/18 Camprodon, Francesc La tornada d'en Titó, 1868 Drama
1904/12/18 Aulés, Eduard Lo Sant Cristo gros, [1897] Comèdia

Quadres
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1905/01/21 Roca i Roca, Josep Lo plet d'en Baldomer, 1888 Comèdia

1905/01/22 Gual, Adrià Misteri de dolor, 1904 Desconegut
1905/03/19 Pous i Pagès, Josep L'endemà de bodes, 1903 Comèdia
1905/03/19 Marxuach, Alfons Viatge de bodes, 1934 Drama
1905/03/26 Llanas, Albert Un cop de talas [Comèdia]
1905/04/09 Desconegut A la lluna de València Desconegut
1905/04/09 Millà, Lluís i 

Guarro Elías, Josep M.
La capseta dels petons, 1901 Joguet còmic líric

1905/04/09 Urgell, Modest Por! 1901 Anècdota

1905/04/30 Iglésias, Ignasi La resclosa, 1899 Drama
1905/04/30 Millà, Lluís i Llibre, Lluís La venjança de una sogra, 1906 Joguina
1905/05/07 Ibsen, Henrik Espectres, 1881 Drama
1905/05/07 Rusiñol, Santiago Lo prestidigitador, 1903 Monòleg
1905/05/07 Casas, Joaquim ¡Ell! Desconegut
1905/06/01 Guimerà, Àngel Mar i cel, 1888 Tragèdia
1905/06/01 Guimerà, Àngel Els mals esperits, 1897 Sainet
1905/11/01 Rusiñol, Santiago El pati blau, 1903 Drama
1905/11/01 Sardou, Victorien La Tosca, 1887 Drama
1905/11/01 Parellada, Pau L'Himne d'en Riego, 1903 Històric
1905/11/19 Feliu i Codina, Josep La volva d'or, 1880 Drama
1905/11/19 Renom i Riera, Pere Per un mal pas Desconegut
1905/12/01 Ramon Vidales, Ramon El coro dels Benplantats Comèdia
1905/12/25 Roca i Roca, Josep Lo plet de'n Baldomero, 1888 Comèdia
1905/12/25 Vilanova, Emili L'ase de l'hortelà, 1893 Sainet
1906/01/20 Garbardós Gatell, P. Els inmigrats Desconegut
1906/01/20 Soler, Frederic (Pitarra) Las Francesillas, 1909 Comèdia
1906/01/21 Roca i Roca, Josep Lo plet de'n Baldomero, 1888 Comèdia
1906/01/21 Ramon Vidales, Ramon El carro del vi, 1903 Comèdia de costums
1906/03/11 Graells, Emili Rics de tristor Desconegut
1906/03/11 Aulés, Eduard Lo Sant Cristo gros, [1897] Comèdia
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1906/03/19 Giacosa, Guiseppe
Traduïda per Miquel Balmas

Tristos amors, 1907 Comèdia

1906/03/19 Bohigas Tarragó, Pere El poder feble Desconegut

1906/04/19 Pous i Pagès, Josep L'endemà de bodes, 1903 Comèdia

1906/04/19 Folch i Torres, Manuel Un interior, 1910 Desconegut
1906/06/02 Feliu i Codina, Josep Lo nuvi, 1898 Drama

1906/06/02 Rusiñol, Santiago El pati blau, 1903 Drama

1906/06/02 Rusiñol, Santiago i 
música Enric Morera

L'alegria que passa, 1891 Desconegut

1906/06/09 Pous Pagès, Josep L'endemà de bodes, 1903 Comèdia

1906/06/09 Folch i Torres, Manuel Un interior, 1910 Desconegut

1906/09/30 Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de reines, 1887 Drama

1906/09/30 Llibre, Lluís Aigua de malves, 1898 Sainet
1906/10/14 Baró, Teodor El senyor secretari, 1898 Comèdia

1906/10/14 Aulés, Eduard Cap i cua, 1881 Comèdia

1906/10/14 Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de Reines, 1887 Drama
1906/10/28 Rusiñol, Santiago La bona gent, 1906 Drama
1906/10/28 Vilanova, Emili Qui... compre maduixes!, 1893 Sainet
1906/11/11 Godó, Francesc Xavier La cosina de la Lola Desconegut
1906/11/11 Tintorer, Emili Dintre la gàbia, 1906 Tragèdia
1906/11/11 Camprodon, Francesc La teta gallinaire,1898 Quadre de costums
1906/12/25 Suderman, Hermann Magda, 1895 Drama
1906/12/25 Burgas Burgas, Josep Jordi Erín, 1906 Drama
1907/01/20 Gabardós Gatell, P. Els inmigrats Desconegut
1907/01/20 Soler, Frederic (Pitarra) Las Francesillas, 1909 Comèdia
1907/02/03 Rusiñol, Santiago El místic, 1903 Drama
1907/02/03 Millà, Lluís Un ninot de mollas, 1897 Joguet còmic
1907/02/17 Soler, Frederic (Pitarra) El pubill, 1886 Drama
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1907/02/17 Marxuach, Alfons De retruc, 1893 Joguet còmic

1907/02/24 Guimerà, Àngel Mar i cel, 1888 Tragèdia

1907/03/03 Guimerà, Àngel Cor d'àngel, 1906 Comèdia

1907/03/03 Rusiñol, Santiago El bon policia, 1905 Drama
1907/03/10 Guimerà, Àngel En pólvora, 1893 Drama

1907/03/10 Castellà, Manuel Tot dura… fins que s'acaba Desconegut

1907/03/17 Rusiñol, Santiago Llibertat, 1901 Comèdia

1907/03/17 Ramon Vidales, Ramon El carro del vi, 1903 Comèdia de costums

1907/03/24 Feliu i Codina, Josep Lo Mas perdut, 1882 Comèdia

1907/03/24 Desconegut Les orelles de Don Pau Joguet còmic

1907/03/24 Grané Julià, Pere Aníbal, 1894 Monòleg tràgic, històric
1907/03/31 Rusiñol, Santiago El místic, 1903 Drama

1907/03/31 Figueras Ribot, Francisco Lo marit de la difunta, 1894 Sainet

1907/04/14 Crehuet, Pompeu La Morta, 1904 Drama
1907/04/14 Colomer, Conrat L'herència del oncle Pau, 1914 Comèdia
1907/04/28 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama
1907/04/28 Català, Víctor (Caterina Albert) Infanticida, 1898 Monòleg
1907/05/04 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama
1907/05/04 Andrés i Llobet, Vicenç L'última pallissa Comèdia
1907/05/19 Iglésias, Ignasi Els vells, 1903 Drama
1907/05/19 Burgas Burgas, Josep Jordi Erin, 1906 Drama
1907/06/16 Guimerà, Àngel Terra Baixa, 1897 Drama
1907/06/16 Suñer Casademunt, Lluís Els mals esperits, 1907 Joguina
1907/07/21 Pous Pagès, Josep Mala nit!,1888 Comèdia
1907/07/21 Shakespeare, William Otel·lo, 1603 Tragèdia

1907/07/21 Pous Pagès, Josep Mala nit!, 1888 Comèdia

1907/10/06 Sardou, Victorien La Tosca, 1887 Drama



114

1907/10/06 Godó, Francesc Xavier Mala partida, 1905 Joguet còmic

1907/10/20 Guimerà, Àngel Aigua que corre, 1902 Drama

1907/10/20 Rusiñol, Santiago La merienda, 1907 Drama
1907/10/26 Giacosa, Guiseppe (traducció al

català de Narcís Oller)
Tristos amors, 1907 Comèdia

1907/10/26 Mestres, Apel·les Sirena, 1906 Drama

1907/10/27 Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 Drama

1907/10/27 Godó, Francesc Xavier Mala partida, 1905 Joguet còmic

1907/10/27 Castellà, Manuel L'infer Monòleg

1907/11/03 Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 Drama

1907/11/15 Soler, Frederic (Pitarra) El rector de Vallfogona, 1871 Drama
1907/12/01 Colomer, Conrad La casa tranquil·la, 1879 Comèdia

1907/12/01 Bori i Fontestà, Antoni Gent de platja, 1902 Desconegut

1907/12/14 Ferrer i Codina, Antoni Àfrica, 1897 Comèdia
1907/12/14 Iglesias, Ignasi Joventut, 1905 Drama
1907/12/15 Ferrer i Codina, Antoni Àfrica, 1897 Comèdia
1907/12/15 Iglesias, Ignasi Joventut, 1905 Drama
1907/12/29 Soler, Frederic (Pitarra) Cura de Moro, 1884 Comèdia
1907/12/29 Urgell, Modest Por! Anècdota
1908/01/26 Guimerà, Àngel L'ànima morta, 1892 Tragèdia
1908/01/26 Ramon i Vidales, Ramon El carro del vi, 1903 Comèdia de costums
1908/02/09 Iglésias, Ignasi Girasol, 1906 Drama
1908/02/09 Vilaregut, Salvador La nit dels Reis, 1906 Drama
1908/02/23 Franqueza, Ramon En Pau de les calces curtes, 1903 Comèdia
1908/02/23 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama
1908/03/01 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama
1908/03/01 Ferrer i Codina, Antoni Pare i padrí, 1886 Comèdia

1908/03/08 Soler, Frederic (Pitarra) Lo monjo negre, 1889 Drama
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1908/03/08 Burgas Burgas, Josep Calvari amunt, 1907 Drama

1908/03/22 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama

1908/03/22 Ferrer i Codina, Antoni Pare i padrí, 1886 Comèdia
1908/04/05 Rusiñol, Santiago L'heroi, 1903 Drama
1908/04/05 Millà, Lluís i 

Suñer Casademunt, Lluís
Niu d'aucellets, 1898 Comèdia

1908/05/31 Asmerats, Josep A ca la modista Joguina còmica

1908/05/31 Molière Casament per força, 1662 Comèdia

1908/05/31 Vilaregut, Salvador adaptació
d'un conte de W. W. Jacobs

La mà de mico, 1907 Rondalla dramàtica

1908/07/19 Llibre, Lluís La gran rifada, 1898 Comèdia

1908/07/19 Rusiñol, Santiago L'Hereu Escampa, 1908 Drama
1908/10/08 Rovira i Serra Riu avall Drama

1908/10/08 Pous i Pagès, Josep Mala nit!, 1888 Comèdia

1908/10/11 Ferrer i Codina, Antoni Un quefe de la coronela, 1867 Drama
1908/10/11 Desconegut Sogres del dia Comèdia
1908/11/08 Rovira i Serra Riu avall Drama
1908/11/08 Desconegut La feina d'en Jafá Comèdia
1908/11/12 Rovira i Serra Riu avall Drama
1908/11/12 Pous i Pagès, Josep Mala nit!, 1888 Comèdia
1908/12/06 Guimerà, Àngel En pólvora, 1893 Drama
1908/12/26 Mestres, Apel·les Sirena, 1906 Drama
1908/12/26 Pous i Pagès, Josep Indicis, 1887 Comèdia
1908/12/26 Folch i Torras, Manuel Les ales de cera, 1908 Comèdia

Font: Elaboració pròpia a partir de Gent Nova
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Quadre 2. Obres representades per autors, 1904-1908

Autor Títol de l’obra Nombre de
representacions

Andres i Llobet, Vicenç L'última pallissa 1
Arnau, Josep M Las tres alegries, 1869 1
Arnau, Josep Maria La mitja taronja, 1868 1
Asmarats, Josep A ca la modista, 1892 2
Aulés, Eduard Cap i cua, 1881 1
Aulés, Eduard Lo Sant Cristo gros, [1897] 2
Baró, Teodoro El senyor secretari, 1898 2
Bohigas Tarragó, Pere El poder feble 1

Bori i Fontestà, Antoni Gent de platja, 1902 1
Burgas, Josep Calvari amunt, 1907 1
Burgas, Josep Jordi Erin, 1906 2
Campmany i Pahissa, Narcís La por (sarsuela) 1
Campmany i Pahissa, Narcís Dorm!, 1876 1
Camprodon, Francesc La teta gallinaire, 1898 1
Camprodon, Francesc La tornada d'en Titó, 1868 1
Casas, Joaquim Ell! 1
Castellà, Manuel L'infer 1
Castellà, Manuel Tot dura… fins que s'acaba 1
Català, Víctor (Caterina Albert) Infanticida, 1898 1
Colomer, Conrat L'herència de l'oncle Pau, 1914 1
Conrad, Colomer La casa tranquil·la, 1879 1
Crehuet, Pompeu La Morta, 1904 1
Desconegut Un beneit del cabàs 1
Desconegut A la lluna de València 1

Desconegut Les orelles de Don Pau 1

Desconegut Sogres del dia 1
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Desconegut La feina d'en Jafá 1

Feliu i Codina, Josep La volva d'or, 1880 1

Feliu i Codina, Josep Lo nuvi, 1898 1
Feliu i Codina, Josep Lo Mas perdut, 1882 2
Ferrer i Codina, Antoni Un quefe de la coronela, 1867 1
Ferrer i Codina, Antoni Àfrica, 1897 2
Ferrer i Codina, Antoni Pare i padrí, 1886 2
Figueras i Ribot, Francisco El rapte de la Sabina, 1897 1
Figueras i Ribot, Francisco Lo marit de la difunta, 1894 1
Folch i Torras, Manuel Les ales de cera, 1908 1

Folch i Torres, Manuel Un interior, 1910 2
Franqueza, Ramon En Pau de les calces curtes, 1903 1
Gabardós Gatell, P Els immigrats 2
Giacosa, Guiseppe Tristos amors, 1907 2
Godó, Francesc Xavier La cosina de la Lola 1
Godó, Francesc Xavier Mala partida, 1905 2
Graells, Emili Rics de tristor 1
Grané Julià, Pere Aníbal, 1894 1
Gual, Adrià Misteri de dolor, 1904 1
Guimerà, Àngel Cor d'àngel, 1906 1

Guimerà, Àngel Terra Baixa, 1897 1
Guimerà, Àngel Aigua que corre, 1902 1
Guimerà, Àngel Els mals esperits, 1897 1
Guimerà, Àngel Mar i cel, 1888 2
Guimerà, Àngel L'ànima morta, 1892 2
Guimerà, Àngel En pólvora, 1893 4
Gumà, Cels L'amor és cego, 1888 1

Ibsen, Henrik Espectres, 1881 1

Iglesias, Ignasi Joventut, 1905 2
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Iglésias, Ignasi Lo cor del poble, 1902 1

Iglésias, Ignasi Els vells, 1903 1
Iglésias, Ignasi Girasol, 1906 1
Iglésias, Ignasi La resclosa, 1899 2
Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 4
Llanas, Albert Don Gonzalo o l'orgull del gec, 1891 1
Llanas, Albert Un cop de talas 1
Llibre, Lluís La gran rifada, 1898 1
Llibre, Lluís Aigua de malves, 1898 1

Marxuach, Alfons Viatge de bodes, 1934 1
Marxuach, Joan De retruc, 1893 1
Mestres, Apel·les Sirena, 1906 2
Millà, Lluís Un ninot de mollas, 1897 1
Millà, Lluís; Guarro Elías, Josep M. La capseta dels petons, 1901 1
Millà, Lluís; Suñer Casademunt, Lluís Niu d'aucellets, 1898 1
Millà, Lluís; Llibre, Lluís La venjança de una sogra, 1906 1
Molière Casament per força, 1662 1
Palà Marquillas, Miquel M La sala de rebre, 1894 1
Parellada, Pau L'Himne d'en Riego, 1903 1
Pous Pagès, Josep Indicis, 1887 1
Pous Pagès, Josep L'endemà de bodes, 1903 3
Pous Pagès, Josep Mala nit!, 1888 5
Ramon i Vidales, Ramon El carro del vi, 1903 4
Ramon Vidales, Ramon El coro dels Benplantats 1
Renom i Riera, Pere Per un mal pas 1
Roca i Roca, Josep Lo plet d'en Baldomer 3
Rodon i Amigó, Pau Prenent lo bany, 1897 1
Rovira i Serra Riu avall 3
Rusiñol, Santiago Lo prestidigitador, 1903 2
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Rusiñol, Santiago La bona gent, 1906 1
Rusiñol, Santiago L'heroi, 1903 1
Rusiñol, Santiago El bon policia, 1905 1
Rusiñol, Santiago La merienda, 1907 1
Rusiñol, Santiago L'Hereu Escampa, 1908 1
Rusiñol, Santiago El místic, 1903 2
Rusiñol, Santiago Llibertat, 1901 2
Rusiñol, Santiago El pati blau, 1903 2
Rusiñol, Santiago L'alegria que passa, 1891 2
Rusiñol, Santiago La mare, 1907 5
Sardou, Victorien La Tosca, 1887 2
Shakespeare, William Otel·lo, 1603 1
Soler Frederic (Pitarra) Batalla de Reines, 1887 1
Soler Frederic (Pitarra) Cura de Moro, 1876 1
Soler Frederic (Pitarra) Las Francesillas, 1909 2
Soler, Frederic (Pitarra) La banda de bastardia, 1888 1
Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de reines, 1887 1
Soler, Frederic (Pitarra) El pubill, 1886 1
Soler, Frederic (Pitarra) El rector de Vallfogona, 1871 1
Soler, Frederic (Pitarra) Cura de Moro, 1884 1
Soler, Frederic (Pitarra) Lo monjo negre, 1889 1
Suderman, Hermann Magda, 1895 1
Suñer Casademunt, Lluís Els mals esperits, 1907 1
Tintorer, Emili Dintre la gàbia, 1906 1
Urgell, Modest Por! 2
Vilanova, Emili L'ase de l'hortelà, 1893 1
Vilanova, Emili Qui... compre maduixes!, 1893 1
Vilaregut, Salvador La nit dels Reis, 1906 1
Vilaregut, Salvador La mà de mico, 1907 1
Total 160

Font: Elaboració pròpia a partir de Gent Nova
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Els orígens de la Festa del Badiu van lligats a
l’escoltisme, a Badalona i, concretament, a l’Agrupament Escolta
Sant Jaume i l’Agrupament Guia Rosa Busqué. Permeteu-me que
us faci, a continuació, cinc cèntims dels seus inicis.

L’Agrupament Escolta Sant Jaume va començar les activitats
pels volts de l’any 1957 o 1958 per la confluència de dos fets.
En primer lloc, l’amistat d’uns nois, fills d’antics escoltes
d’abans de la guerra, alguns dels quals eren estudiants de
batxillerat a la mateixa escola de Barcelona, on van tenir
coneixement del moviment escolta. En segon lloc, el
nomenament com a rector de la parròquia de Sant Jaume, que
aleshores es creava, de mossèn Antoni Torner.

De fet, van ser pares d’aquests nois els que, coneixedors de la
vinguda de mossèn Antoni a Badalona, home vinculat
fortament a l’escoltisme català, el van anar a veure i li van
demanar ajuda. I, així, es va convertir en el pal de paller als
inicis de l’agrupament, amb molta empenta des del seu paper
de consiliari, però amb poc intervencionisme pel que fa als
Consells d’Agrupament, que n’era l’òrgan directiu.

Al començament, el local era a les golfes d’una casa del
carrer de Ribas i Perdigó, propietat dels avis d’un dels nois de
l’agrupament. Després es va traslladar a uns locals adossats al
lateral de la parròquia que van mig construir els mateixos
nois, per passar seguidament a l’escola parroquial que els
escoltes també van ajudar a construir, al carrer de Tortosa.
Finalment, van anar a parar als locals dels safaretjos de Can
Solei, quan ja feia anys que es feia la festa, i hi van ser fins a
la dissolució de l’agrupament el 1976.

L’any 1960, a partir d’un grup de germanes de nois de
l’agrupament, va començar les activitats l’Agrupament Rosa
Busqué. En van ser les primeres caps dues noies escoltes de
Badalona formades en un agrupament de Barcelona. Anys
després, es van fusionar i es va fer un agrupament coeducatiu.

Permeteu-me també que us parli de l’escoltisme. L’escoltisme és el
que ara s’anomena associació d’educació en el lleure. Va ser ideat
per un anglès anomenat Baden-Powel el 1907 i des de fa molts
anys està escampat per molts països, amb idiosincràsies una mica
diferents segons el lloc, però amb una organització comuna sòlida.

ELS ORÍGENS DE 

LA FESTA DEL BADIU
RICARD RODON1
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A Catalunya estava ben establerta, introduïda principalment per
Josep Maria Batista i Roca el 1927, però després de la guerra va
aturar les seves activitats ja que, com a entitat juvenil, tan sols
s’admetia el Frente de Juventudes. Malgrat tot, de mica en mica,
de forma il·legal, i en part sota l’aixopluc de l’Església, es va
anar consolidant, tot i els seriosos entrebancs.

Tant l’Agrupament Sant Jaume com el Rosa Busqué van
estar associats a la Germanor de Minyons de Muntanya i a
la Germanor de Noies Guies i, posteriorment, en fusionar-
se, a Escoltes Catalans.

No es pot resumir en poques paraules d’ideari i el mètode de
l’escoltisme: se’ns feia estimar el país, el territori i la natura
sortint molt a la muntanya, es donava autonomia als joves,
s’educava en la responsabilitat compartida, en la cooperació
i el respecte mutus, en l’esforç... i tot en català.

I per fi parlem de la Festa del Badiu: la Festa del Badiu
s’origina com una continuació de les festes d’agrupament que
fèiem cada final de curs, on ens trobàvem tots i fèiem un petit
tast d’activitats de cara als pares. Aquesta festa es va fer a
Can Barriga, al Castellet de Pomar (Cal Comte) i a Can
Banús.

Va ser l’any 1963, amb un agrupament consolidat i amb força
nois i noies, que la festa d’agrupament es va convertir en la
primera Festa del Badiu a Can Solei. Va ser organitzada a
semblança de la que feien uns agrupaments a Barcelona, també
iniciades anys enrere sota la batuta de mossèn Antoni Torner.

Aquesta festa, en plena clandestinitat, es feia al començament
a porta tancada i amb invitació (que tenia un número per a la
rifa d’un be), però en realitat hi entrava qui volia. D’una
banda, servia com a instrument de finançament; però,
sobretot, servia com a lloc de trobada de persones properes
als ideals de l’escoltisme i també per donar-nos a conèixer. 

Els pares hi tenien un paper molt important, ja que eren els
responsables de la tómbola i de les diferents parades (tir,
rateta, anelles, pesca, sense oblidar Can Cinto de la Palla...).

La festa era gestionada pels caps d’agrupament i els altres caps de
les diferents seccions, conjuntament amb un nombrós grup de
pares, que es repartien la feina en grups autogestionats i que, de
fet, eren els que, any rere any, feien possible la festa. Els nois i
noies, d’acord amb l’edat de cadascú, participàvem en
l’organització i també fèiem instal·lacions, algunes prou
agosarades, com l’altar a la piscina, un campament a dalt dels
arbres, ponts de mico als pins i un aeri que baixava de la pineda.

Invitació de la primera Festa del Badiu, 1963. Museu de Badalona. Arxiu
d'Imatges. Col·lecció Associació de Veïns del Centre.
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Festa del Badiu celebrada el 1965. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Col·lecció Associació de Veïns del Centre.
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Es va procurar que sempre hi hagués alguna actuació que
ajudés a donar contingut cultural a la festa. Va ser a la Festa
del Badiu on els Setze Jutges van fer la primera actuació fora
de Barcelona; també hi van actuar el Grup de Folk, Els
Rodamons i, és clar, el Grup Estrop, de Badalona.

Ja feia anys que la festa havia sobrepassat els marges de
l’agrupament i ja era una festa de ciutat, cosa que va
facilitar que la dissolució de l’agrupament no representés
la desaparició de la festa.

I, per últim, deixeu-me parlar de Can Solei. És evident que la
festa hi està lligada. És una finca, aleshores privada, propietat
de la família Coma-Cros Raventós, una família que la
deixava a una entitat il·legal per fer una festa il·legal, en
temps de Franco, sabent el que s’hi jugava.

Amb la Festa del Badiu va començar l’obertura de Can
Solei a la ciutat de Badalona. Quantes coses s’hi van fer?
Quantes reunions, recitals, lectures poètiques...? Quants
grups van trobar aixopluc a la finca quan encara era
privada amb la supervisió de la Institució Cultural del
CICF? El Grup de Mestres, la comunitat Cristiana, el grup
de Senyores del CICF, la residència Randa... a més de la
fundació de l’Assemblea Democràtica de Badalona i, com
tots sabeu, també acollí l’Escola Artur Martorell.

Can Solei finalment va ser de la ciutat, però la ciutat no
podrà agrair mai prou als seus antics propietaris el que va
representar aquesta illa de llibertat en temps tan obscurs
per al nostre país.

Notes

1. El text és la intervenció realitzada a la tertúlia Orígens

de la Festa del Badiu celebrada  el 30 de maig de 2012
en el marc de l'exposició 50 anys de la Festa del Badiu,
maig-juny de 2012.
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LA FESTA DEL BADIU EN ELS
ANYS DE LA TRANSICIÓ

JOAN JOSEP ROTGER I ESTAPÉ

Quan parlem de la Transició pensem en la transició
política. Però aquí parlarem també d’altres transicions: la
de les entitats promotores de la festa i la generacional.
Totes alhora.

En aquest període –entre la mort de Franco el 1975 i el
govern de Felipe González el 1982–, Badalona bullia,
carregada d’iniciatives ciutadanes i canvis polítics. La
Festa del Badiu, pel seu cantó, també va viure un canvi
important: l’organització va passar de l’Agrupament Sant
Jaume a l’Associació de Veïns del Centre. Va resultar
apassionant veure com s’entrellaçaven aquelles
iniciatives i com acabaven influint i manifestant-se a la
Festa del Badiu. I vaig tenir la sort de viure-ho en
primera persona, perquè durant aquells anys vaig exercir
com a president de l’associació. 

Quant als fets al voltant de la Festa, el número extraordinari
de Revista de Badalona del mes de maig d’enguany ofereix
una visió calidoscòpica i molt completa: hi vam col·laborar

tots els qui hem estat presidents de l’Associació de Veïns,
alguns membres dels agrupaments escoltes que van crear la
festa i observadors privilegiats que no han estat ni una cosa ni
una altra. Sovint m’hi hauré de referir.

La meva intenció és la de presentar els fets de la manera
més rigorosa possible, però, sobretot, provar de posar en
relleu com la Festa del Badiu ha estat un reflex del que ha
passat, principalment en la «Badalona de tota la vida», i
com la festa ha esdevingut una tradició sense que ningú no
s’ho hagi proposat mai de manera deliberada. La meva
implicació en diversos períodes de la festa i, en especial,
en el període que tracto, fa inevitable que em refereixi de
vegades a les meves vivències personals.

En aquesta línia, penso que el nom que es va posar a la
festa, encara que sembli folklòric, ha acabat representant
el que realment és: la festa que es fa al badiu, no d’una
casa, sinó d’una ciutat. La ciutat surt al seu badiu i es
mostra com és en cada moment.
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L’any 1984, Josep Gual i Lloberes publicava un escrit en el butlletí
de l’Associació de Veïns del Centre, El Badiu —com es podria dir
d’una altra manera?—, que em sembla que cal reproduir sencer, ja
que relaciona prou clarament la festa amb la nostra identitat:

«La Festa del Badiu, a partir del primer any de la seva
naixença ha estat un signe inequívoc de ser qui som.

Ara i avui, més que mai ens és necessari reivindicar-ho.
Som qui som. Per damunt de fer «badalonisme», com
deien els d’abans, o de la nostra «badalonitat» —Joan
Soler Amigó, dixit— som catalans amb totes les virtuts i
totes les mancances.

Volem una Badalona per a tots, pels de sempre i pels
nouvinguts. Respectant tothom, però que també ens respectin.

La Festa del Badiu des del primer dia ha respirat a ple pulmó
aquesta ànsia reivindicativa. La Festa del Badiu aquest any ha
de continuar com sempre essent el crit unitari de la nostra
identitat irrenunciable.

La Festa del Badiu resta oberta a tots els ciutadans de
Badalona. A tots.

Fem que enguany les Festes de Maig i, sobretot, la Festa del Badiu
tan arrelada a la nostra Associació, sigui més que mai una mostra
viva dels nostres sentiments badalonins, del nostre esperit cívic, i
fem també que el recinte de can Solei, una mica deixat de la mà
de Déu, no en pateixi dany, respectem-lo com sempre han fet els
ciutadans conscients, perquè la festa no és una romeria folklòrica,
sinó un acte d’afirmació.

Som i serem, perquè som qui som.»

I Gerard Remendo, que fou també president de l’associació,
va escriure:

«De qui és la festa? Qui la va fer?... Podem recordar molta
gent, molts grups de diverses entitats, però la festa no és de
ningú.

Quan pel maig diem que anem al Badiu, tothom sap a què
ens referim. Quan una cosa es pot explicar només pel seu
nom, és que ha transcendit. El Badiu és una reconeguda
identitat de la ciutat.»

Antecedents1

Comencem pel començament. La Festa del Badiu va
néixer l’any 1963 com la festa d’un agrupament escolta.
En aquest cas, de dos agrupaments badalonins,
l’Agrupament Escolta Sant Jaume (masculí) i
l’Agrupament Guia Rosa Busqué (femení).

Cal considerar què significava l’escoltisme en aquell moment
a Catalunya. Recordem que estàvem al bell mig de la
dictadura de Franco, en què no estaven reconegudes, entre
d’altres, les llibertats de reunió i associació; en què es
perseguia la llengua i la identitat catalanes i en què imperaven
els valors socials i morals més retrògrads. Per contra,
l’escoltisme representava:

• Una institució autònoma, fora del control de les autoritats
franquistes i del monopoli que atorgaven a la Falange quant a
les activitats juvenils.
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• Una activitat que es portava a terme totalment en català.

• La continuïtat de les millors tradicions: des de
l’excursionisme científic fins al folklore o la renovació
pedagògica, interrompudes després de la Guerra Civil.

• L’autonomia dels joves en un temps de domini de
l’autoritarisme. 

• L’educació en la responsabilitat compartida i la cooperació
i el respecte mutus.

• La igualtat entre nois i noies.

Això dóna un interès especial a la història de la Festa del
Badiu, que va néixer en la semiclandestinitat com a activitat
d’uns agrupaments escoltes, i que ha esdevingut una festa
ciutadana que ja ha celebrat 50 edicions ininterrompudes. En
aquesta història s’hi encreuen dinàmiques nacionals amb
d’altres específicament badalonines i del seu teixit associatiu.

Muntar un cop a l’any una festa d’agrupament on es
convidaven parents i amics era una tradició cap a finals dels
anys cinquanta. A Badalona, l’AE Sant Jaume feia festes de
final de curs, en un format força modest, com a mínim des del
1959, a Can Banús, a Can Barriga o a Can Boscà.

L’any 1963 els agrupaments estaven consolidats (tenien sis
unitats completes, que agrupaven 150 nois i noies) i es va fer
el que en diríem un salt qualitatiu per organitzar una festa de

primera divisió. De primera divisió vol dir al nivell del
Mercat de Calaf, la festa dels agrupaments del Casal de

Montserrat que se celebrava a Pedralbes en un convent de
monges (on ara hi ha el Rectorat de la UPC). El meu
record és d’haver assistit a una d’aquestes festes l’any
1956. Recentment he sabut que va ser precisament
mossèn Anton Torner,2 consiliari i home fort dels nostres
agrupaments, qui va organitzar els primers Mercats de
Calaf d’un agrupament escolta a la parròquia del Roser
de Barcelona, on feia de vicari a finals dels quaranta. La
festa es concebia com un instrument de finançament de
les activitats, però també, i cada vegada més, com un
punt de trobada amb les persones afins als ideals del
nostre escoltisme.

I amb aquest model vam crear la primera Festa del Badiu.
No cal que m’estengui gaire explicant què hi fèiem.
Moltes coses no han canviat gaire. Llavors hi veuríeu els
escoltes, ben uniformats, els més grans col·laborant en
l’organització, els més petits gaudint-ne. Algun any
s’havien fet instal·lacions espectaculars, com muntar una
tenda dalt dels arbres o un altar dins d’una piscina. S’hi
rifava un be, i en una parada era una rateta blanca la que
determinava la sort (els nostres criteris d’aleshores sobre
el tracte als animals no eren els mateixos que ara). I no hi
havia parades d’altres organitzacions. 

Els primers anys, les festes eren a porta tancada amb
accés per invitació (que es feia amb una targeta que
incloïa un número per a la rifa del be). Tenint en compte
que Franco no va morir fins a l’any 1975, ens movíem
dins del que en podríem dir marges de tolerància que es
concedien a les organitzacions relacionades amb
l’Església. 
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A la Festa del Badiu ens trobàvem molts badalonins com
en una illa de llibertat, bé que provisional, on podíem
imaginar una societat diferent i també treballar-hi una
mica. Dins la festa, hi trobàvem altres expressions
d’aquest esperit de renaixença, com les primeres
actuacions públiques dels Setze Jutges fora de Barcelona,
la del Grup de Folk o la d’altres grups artístics que no
arribaren al seu nivell però en compartien la intenció: els
mims Rodamón o el Grup Estrop, de Badalona.

L’organització de la festa va ser un esforç conjunt dels caps
dels agrupaments, que eren força joves, i un nombrós grup de
pares. Eren els pares els que es feien càrrec de les diverses
parades, incloent-hi la logística i la gestió econòmica (fins i
tot guardaven el material a les cases). Els grups de gestors de
cada parada es mantenien any rere any, fins i tot continuaven
quan ja no tenien els fills als agrupaments i cercaven els
relleus quan feia falta: eren grups autogestionats, coordinats
amb els caps dels agrupaments.

Durant força anys, els escoltes vam oferir als pares una
festa d’hivern, de malnom Festa del Raspall, per afalagar-
los i compensar-los l’esforç que els demanaríem uns
mesos més tard.

Aquesta participació d’un bon nombre de ciutadans adults i la
seva capacitat d’autogestió va fer possible la continuació de
la festa quan els agrupaments varen desaparèixer el 1976. 

La desaparició va ser deguda a una situació complexa, lligada
als moviments de revolta social del maig del 68. Mossèn
Torner havia estat traslladat a Barcelona i els agrupaments

van perdre el paraigua eclesial. Molts joves escoltes
badalonins en edat de ser caps estaven compromesos en
organitzacions polítiques o sindicals clandestines, i l’activitat
de l’agrupament semblava d’un altre temps i relacionat amb
uns altres valors. Altres no ho veien de la mateixa manera.
Aquesta crisi, juntament amb la manca de caps, va fer que
l’agrupament (que havia unificat els dos anteriors en un de
coeducatiu), acabés dissolent-se. Però no va desaparèixer la
Festa del Badiu.

La Transició a Badalona
Tal com acabo de comentar, la fi del règim fou la causa que
molts dels caps o possibles caps de l’agrupament es
decantessin cap a l’activitat política d’una manera més
decidida del que s’anava fent des de mitjan anys seixanta.
Que alguns de nosaltres (com Josep Soler i jo mateix)
haguéssim participat de les activitats del Sindicat Democràtic
d’Estudiants, inclosa la coneguda tancada al convent dels
Caputxins de Sarrià de març de 1966 (la Caputxinada) no
havia posat en perill l’activitat de l’Agrupament, però deu
anys després la situació ja era una altra.

Al final dels anys setanta convivia un esperit de gran
esperança i optimisme amb actes de gran violència per part
del franquisme. Era l’època en què el ministre Fraga
declarava amb prepotència «la calle es mía», i en aquella
«calle» hi passaven coses terribles, com la repressió de les
manifestacions del 1976 a Catalunya o els fets de Montejurra,
a Vitòria, on la policia va matar tres manifestants (Lluís Llach
els va dedicar el disc Campanades a mort). Però, d’altra
banda, molta gent compartia el sentiment que «tot estava per
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fer i tot era possible». Aquesta època tan convulsa va acabar
amb l’intent de cop d’estat del 23 de febrer de 1981. Va ser
un ensurt terrible, però ja no hi havia marxa enrere en el camí
de la democràcia.

Abans que es legalitzessin els partits, van sorgir altres
institucions, taules i coordinadores que els substituïen o els
feien de portaveu. Les diferents iniciatives s’encavalcaven i,
molt sovint, hi trobem les mateixes persones.

Els articles de Joan Soler, Josep Soler, Jaume Solà i Joan
Mayné a Revista de Badalona ajuden força a descriure què
estava passant a Badalona, encara que, pel que dèiem abans,
costa bastant posar ordre a tot un batibull.

Joan Mayné, en l’article «El monòlit de Can Solei, símbol
d’una conquesta veïnal», ens recorda alguns d’aquests fets.
Per exemple, la manifestació a favor de l’amnistia que es va
fer al febrer de 1976, tolerada per les autoritats de règim.
Aquell mateix any, cap a la primavera, es van fer una sèrie de
xerrades amb els dirigents dels partits encara no legalitzats.

També van tenir lloc les Jornades de Cultura que organitzava
el Congrés de Cultura Catalana, la constitució de
l’Assemblea Democràtica de Badalona, que agrupava els
principals partits democràtics, i una Taula de No Alineats,
amb el seu «Manifest de Badalona: Bases per a un programa
d’actuació municipal». 

L’Assemblea Democràtica de Badalona substituïa la
Comissió Democràtica de Badalona, inspirada per
l’Assemblea de Catalunya. Tancant cercles, és bo recordar

que quan van ser detinguts, els 113 membres de
l’Assemblea estaven reunits a la parròquia de Maria
Mitjancera, d’on era rector... mossèn Anton Torner. 

Finalment, Joan Mayné recorda que el 1976 va tenir lloc la
Marxa per la Llibertat, promoguda per Lluís Maria Xirinacs,
i que va arribar a la Rambla de Badalona el 29 de juliol.

Per a la història de la Festa del Badiu, és particularment
interessant el que va representar el Congrés de Cultura
Catalana. Com ens recorda Josep Soler en l’article «De
l’Escoltisme a l’Associació de Veïns del Centre»,3 el
Congrés, a partir d’una iniciativa presa de forma clandestina
ja l’any 1964, es va presentar públicament a Barcelona el
1975 sota l’auspici del Col·legi d’Advocats. 

En el Congrés es treballava a partir d’entitats locals i
comissions. Les comissions eren:

• Defensa del patrimoni natural.
• Identificació del territori.
• Promoció de l’ús social del català.
• Revitalització de les entitats de cultura tradicional.
• Recuperació de les nostres institucions.

L’any 1976, la Secretaria del Congrés de Cultura Catalana
a Badalona va crear un Grup d’Acció Cultural i va decidir
fer accions en favor de les festes populars de la ciutat.
Formaven part d’aquest grup, els representants del Cine
Club Studio, el grup de teatre S’estira i s’arronsa o el
Centre Excursionista (representats per Jordi Rotger,
Edelmir Sancho, Josep Giralt, Albert Ibáñez, M. Lluïsa
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Anton, Cristina Rotger i d’altres). Del 16 al 30 de maig de
1976 es van celebrar, impulsades pel Congrés, les primeres
Jornades de Cultura Catalana a Badalona.

Segons recull el cartell de les Jornades, s’hi van adherir el
Cine Club Studio, el Círcol Catòlic, el Centre Parroquial de
Sant Josep, el Centre Excursionista de Badalona, el CIC de
Badalona, Badalona Sardanista, la Jove Cambra de Badalona,
la Casa de Cultura de la Caixa, l’Associació de Veïns del

Barri del Congrés Eucarístic, Mancomunitat de Lloreda,
Parròquia de Nostra Senyora de Lourdes, el Grup Cristià
de Defensa i Promoció dels Drets Humans, la Xarxa de
Comunitats Cristianes de Badalona, la Joventut
Carmelitana, el Centre Catequètic de Badalona, els Amics
de Badalona, la Secció d’activitats Culturals del CEB,
l’Escola Jungfrau, el Col·legi de Religioses de la Divina
Providència, l’Escola Artur Martorell, l’Escola Gitanjali,
l’Escola Àngelus, el Col·legi Badalonès, l’Associació de
Pares d’Alumnes Maristes, el Col·legi de Sant Andreu,
l’Agrupament Escolta Escàlem de la Parròquia de Santa
Maria, el Grup de Teatre S’estira i s’arronsa, el Col·legi
de Santa Teresa de Jesús, Llibres Al Vent, Llibreria
Catalònia, la Coordinadora de Joves, l’Agrupació de
Professors de Català, el Grup Teatre Escola i
l’Agrupament Escolta Sant Jaume.

Curiosament, encara hi apareixia l’Agrupament Sant
Jaume entre les entitats adherides, mentre que
l’Associació de Veïns del Centre encara no havia
formalitzat la seva Junta Gestora.

Al desembre del mateix any 1976 es va presentar
públicament la Junta Gestora del que ara és l’Associació
de Veïns del Centre de Badalona, que va acabar
organitzant la festa des del 1977. Aquesta Junta Gestora
(on es trobaven Màrius Díaz, Jaume Solà, Josep M.
Zamora, Roser Padrós, Francesc Padrós, Núria Orriols,
Jordi Rosell, Antoni Ariño, Maite Arqué, Antoni Serra,
Josep Lluís —pare i fill— i Àngels González, Cristina
Rotger, Ramon Sagués, Marissa Mas i jo mateix, entre
d’altres) va apostar vivament per les festes populars.Cartell de les Jornades de Cultura Catalana del 1976. Museu 

de Badalona. A.I. Fons Associació de Veïns del Centre.
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Les primeres eleccions a les Corts i al Senat espanyols de
juny de 1977 deixen en evidència els alcaldes franquistes, que
no estaven legitimats democràticament (Isidre Caballeria, en
el cas de Badalona). Per això, a Badalona, es va presentar un
Manifest Unitari, signat per partits i entitats ciutadanes, per
avançar cap a la recuperació de l’espai polític (ciutadà, en un
sentit més ampli).

Les Festes del Congrés
Les edicions de 1976 i 1977 de la Festa del Badiu van ser
realment especials: van representar la transició en
l’organització de la festa en el marc de la transició política.
L’entitat que les va convocar era el Congrés de Cultura
Catalana, encara que l’any 1977 l’Associació de Veïns del
Centre consta com a organitzadora.

Una de les reivindicacions del Congrés era la de potenciar les
festes populars. És evident que, amb dotze edicions, la Festa
del Badiu ja havia entrat en aquesta categoria. I es va triar
aquesta festa com a acte central de les Jornades de Cultura
Catalana.

Va ser Mateu Rotger –el meu pare– qui va fer de pont entre
les famílies que organitzaven les parades de la festa i els nous
responsables. Així, es va fer una altra transició: la
generacional. La generació dels nostres pares ens passava el
relleu com a protagonistes.

El 7 de maig de 1977, a Revista de Badalona s’explicava:
«Paralelamente a las fiestas “oficiales” com motivo de la
festividad del co-patrón de la ciudad, San Anastasio, el
Congrés de Cultura Catalana, la Asociación de Vecinos

del Centro, el Cine Club Studio y el Centro Excursionista
de Badalona han organizado una quincena de fiestas
populares que dió inicio el pasado 30 de abril... Y por
último, gran fiesta popular en el parque municipal “Felipe
Antoja [Can Solei]”».

Cartell de les Jornades de Cultura Catalana del 1976. Museu de
Badalona. A.I. Fons Associació de Veïns del Centre.
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L’any 1977, el Congrés de Cultura Catalana va convocar encara
unes Segones Jornades de Cultura. L’Associació de Veïns del
Centre de Badalona va organitzar el recentment creat Ball del
Micaco, a la plaça del Sol i, per primer cop, la Festa del Badiu.

El monòlit i les eleccions municipals
La finca de Can Solei havia estat adquirida per l’Ajuntament
l’any 1974 i, a proposta de l’alcalde Isidre Caballeria, fou
batejada com a Parque del Alcalde don Felipe Antoja Vigo.
Naturalment, aquesta decisió no fou ben rebuda per la gran
majoria de la població, perquè significava ignorar el nom
històric i popular del parc i homenatjar un personatge
emblemàtic del franquisme i del conservadorisme més ranci.

El 7 de maig de 1977, en el marc de les festes de maig, es va fer
una cercavila on es van canviar de manera simbòlica els noms
d’alguns carrers, començant pel de Francesc Layret (oficialment
General Primo de Rivera). L’escala d’Antoni Serra hi féu un
gran paper. Després, a la plaça de la Constitució, es va llegir un
manifest en nom del Congrés de Cultura Catalana, l’Associació
de Veïns del Centre i el Centre Excursionista de Badalona, que
acabava dient: «No volem pels nostres carrers ni noms
inconeguts ni d’altres que hem conegut massa. Senzillament,
volem els que hi va posar el poble. Cap més».

En aquest context de la reivindicació dels noms populars dels
carrers, l’Associació de Veïns del Centre decidí fer una acció
simbòlica, construint i instal·lant a Can Solei un monòlit de
formigó amb una placa ceràmica amb el nom de Parc de Can

Solei, que encara avui es troba a l’entrada del parc. Com explica
Joan Mayné en l’article que hem esmentat abans, instal·lar una nit
i d’amagatotis un monòlit de 500 quilos va ser tota una aventura.

A la Festa del Badiu que es va fer el 15 de maig d’aquell
any, com a president de l’Associació de Veïns em
correspongué descobrir-lo, després d’una actuació de
castellers, i fer un parlament amb l’ajuda d’un megàfon.

Poc després, l’alcalde Ramos ordenà retirar-lo a la
brigada municipal. Revista de Badalona va publicar, el 21
de maig, un article de resposta. Sota el títol de
«Provocació», l’autor amagat sota el pseudònim de
Feristol, escrivia:

«Diumenge passat va celebrar-se a Can Solei la festa del
Congrés de Cultura Catalana. Va ser un èxit clamorós.
Més de vint-mil persones van passar pel recinte de l’únic
parc que tenim a Badalona. Hi era tothom: associacions
de veïns, partits polítics, jove cambra, entitats ciutadanes,
etc. Tots érem conscients que aquesta mobilització ens
donava un camí per anar retrobant la nostra identitat com
a poble... El monòlit va ser inaugurat enmig dels
aplaudiments de tots els assistents, deixant així constància
de la voluntat dels badalonins de retornar al parc el nom
tradicional de “Can Solei” que, temps enrera l’ajuntament
havia canviat pel d’un personatge de trist record per a la
nostra ciutat.... Però heus ací que l’endemà mateix
l’Ajuntament va pronunciar-se amb un cop de força, i en
una acció clarament provocativa, el monòlit va ser
arrabassat d’on Badalona l’havia posat...»

La reivindicació del monòlit fou una constant en els dos
anys següents, i va incloure una manifestació sota el lema
«Volem el monòlit».
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Festa del Badiu de 1979. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Associació de Veïns del Centre.



136

La pressió popular va fer el seu efecte, i el mateix Ajuntament va
acabar retirant formalment el nom de Felipe Antoja al parc. L’any
1979, ja amb el nou Ajuntament democràtic, es va tornar a
col·locar el monòlit i es va reinaugurar. Em va tocar fer els honors
altra vegada, però aquest cop al costat de l’alcalde Màrius Díaz.

Amb les eleccions municipals, 11 socis de l’Associació de Veïns
del Centre havien esdevingut regidors (en tres partits diferents),
incloent-hi l’alcalde i diversos tinents d’alcalde.

Per a nosaltres, aquest acte tingué una gran força
simbòlica: a l’Ajuntament hi havia «els nostres», i els
noms dels llocs eren també els nostres i no els de les
ficcions oficialesques d’èpoques anteriors.

La festa del 1979
L’Ajuntament democràtic, presidit per Màrius Díaz, es va
constituir poc abans de la Festa del Badiu, però ja es va trobar
amb part de la feina avançada, ja que l’Organisme Unitari i la
Taula de Cultura hi havien estat treballant. Aquestes plataformes
van proposar una nova concepció de les festes populars. Va ser
el pas de les «Fiestas de Primavera» a les «Festes de Maig». Joan
Soler i Amigó, regidor de Cultura en aquell primer Ajuntament,
ens en parla en el seu article «Les primeres noves festes de
maig», publicat en el monogràfic de Revista de Badalona.

Dins d’aquest context, i amb un nou programa oficial,
l’Associació de Veïns va aportar dues d’aquestes noves festes: la
Festa a Baix a Mar i el Ball del Micaco. I va assumir
definitivament l’organització de la Festa del Badiu. N’encetà
també d’altres que no s’acabaren de consolidar: xocolatada a la
plaça del Sol, joc de tacatà...

Com a apunt per a la memòria, cal fer esment que la
sardinada de la festa a Baix a Mar es va pensar inicialment
com un popada (un sopar popular amb la recepta badalonina
de pop amb patates), però calgué desestimar aquesta idea per
la complicació que representava.

La festa del 1979 tenia tots els ingredients per ser molt
lluïda, començant per la sensació d’eufòria entre els
organitzadors i bona part de la població. I ho va ser. I el
seu punt culminant fou la reposició del monòlit, que havia
estat una victòria del poble.

Una anècdota que diu molt de l’ambient de la festa
d’aquell any és la d’un guàrdia municipal que va preguntar
a algú, a l’entrada de Can Solei, si sabia on era l’alcalde.
Aquest algú li va respondre: «sí, miri, és aquell que porta
una barra de gel».

El 23 F
Dos anys més tard, ens vam trobar amb l’intent de cop
d’estat de Tejero i companyia. Aquests fets avui poden
semblar allunyats o que només varen afectar realment les
ciutats de Madrid i València, però no és cert. Mesos
abans, a Badalona, grups feixistes obligaven ciutadans a
cantar el Cara al Sol i hi havia sensació de por. A
l’Associació de Veïns es varen rebre anònims
amenaçadors, i en la nostra revista, Lluís Costa i jo mateix
vàrem publicar articles molt forts que acabaven amb un
«o ells, o nosaltres». Un autèntic contrast amb l’eufòria
dels anys anteriors. Aquell ambient de regressió no es va
acabar el dia 24. Recordem que el judici als colpistes va
estar carregat de tensió i les coses no estaven prou clares. 
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El que és clar és que, d’alguna manera, els poders fàctics
van dir «fins aquí hem arribat». Tot no era possible... i
calia anar-s’hi conformant. Ara tocava anar fent. S’havia
acabat la Transició.

La nova etapa de la festa
Els anys 1976 i 1977 es va demostrar que el Badiu anava més
enllà de la festa dels escoltes. L’Associació de Veïns en va
assegurar la continuïtat, i d’això en fa 35 anys.

Però com va canviar la festa després del relleu
d’organitzadors?

Un canvi significatiu va ser una presència institucional de
l’Associació de Veïns, amb la seva parada i la introducció
d’espais reivindicatius i/o de debat. En certa manera, es van
canviar les exhibicions de les tècniques escoltes de l’època
anterior pel debat sobre temes d’interès ciutadà.

També es va donar l’obertura formal, i gradual, a la
participació d’altres entitats. L’any 1979 es va discutir si els
partits podien tenir presència en la festa. Es va acordar que sí,
però només en el camí d’accés.

Un factor que s’hi va sumar i que va ajudar a soldar les dues
èpoques és que l’Associació va acollir l’esplai Turnemi (sic), que
es va formar a partir de caps i nens del desaparegut Agrupament
Sant Jaume/Rosa Busqué. L’esplai assegurava la presència dels
més petits i marcava la tendència, que més tard es va formalitzar,
d’exigir a totes les institucions participants de la festa que
oferissin activitats per als nens. Desaparegut també l’esplai
Turnemi, van ocupar el seu lloc l’esplai Diplodocus i el Micaquer. Festa del Badiu de 1979. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons

Associació de Veïns del Centre.
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Amb el temps, els canvis en la legislació i en les sensibilitats van
obligar a renunciar a la rifa del be i a la parada de la rateta.

També van canviar els menús de Can Cinto, on va tenir un
gran èxit, any rere any, la fideuà de Màrius Díaz (avui de
Gerard Remendo).

Quins altres canvis hi ha hagut? Cares noves que se sumen a
les velles, però el tipus d’activitats és molt semblant a les de
sempre, i Can Cinto segueix en un lloc central. La festa
continua... al ritme del badiu de la ciutat.

Notes
1. Aquest apartat està extret, amb algunes modificacions, del
meu article “La Festa del Badiu: l’època dels escoltes”,
publicat a Revista de Badalona 50 anys de Festa del Badiu.
Badalona, IV Època, maig de 2012, p. 12-17. 

2. En el número 118, de juliol de 2012 de la revista Sapiens,
mossèn Anton Torner i Claramunt apareix en la llista de les
persones més vigilades per la policia franquista.

3. Dins Revista de Badalona, 50 anys de Festa del Badiu.
Badalona, IV Època, maig de 2012, p. 62-63.

Festa del Badiu de 1979. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Associació de Veïns del Centre.
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LA FESTA DEL BADIU:

PRESENT I FUTUR

manté viva. Representa també la defensa de la nostra
cultura i del nostre país –la natura i els valors de la nostra
gent- a través del lleure en llibertat. Aquests senyals
d’identitat segueixen essent vigents avui dia i ens poden
donar una idea força orientativa de cap on pot anar la festa
i de quina ha de ser la seva evolució natural.

L’evolució natural s’expressa perquè, amb el pas del temps
i amb el contacte amb la realitat, les coses, les idees, les
entitats, les persones… van incorporant nous continguts i,
al mateix temps, mantenen els trets i valors essencials que
defineixen la seva identitat i la fan reconeixible. També
hem de tenir en compte que la realitat la fan les persones i
que aquestes no es limiten a evolucionar a un ritme
espontani, sinó que prenen decisions que poden canviar
prioritats en els objectius o posar més èmfasi en uns
aspectes que en uns altres. Si aconseguim que l’adaptació
de la Festa del Badiu a la realitat social sigui bona, la festa
seguirà essent viva i el seu futur serà nostre.

Introducció

La Festa del Badiu ha anat evolucionant en aquests 50
anys. Va començar com a festa dels agrupaments escoltes
de Badalona. L’objectiu era mostrar la realitat de
l’escoltisme de forma festiva i, a través d’aquesta
activitat, aconseguir diners per seguir fent viable el
funcionament dels agrupaments. Aquesta seria la síntesi
argumental dels inicis.

En els seus orígens i en el moment present, la Festa del Badiu pot
ser analitzada com una realitat polièdrica que, a través del temps,
ha anant modificant-se, mantenint els trets d’identitat bàsics.

L’objectiu d’aquest escrit és intentar analitzar i preveure quin
i com pot ser el futur de la nostra Festa del Badiu i com
podem treballar-hi per tal que serveixi la ciutadania.

Hem dit que la Festa del Badiu ha evolucionat seguint uns
fils conductors que li han donat una continuïtat i que han
fet que segueixi essent vàlida a través d’una realitat que es

JOSEP SOLER AMIGÓ
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Festa del Badiu de 2011 . Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Associació de Veïns del Centre.
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La polièdrica realitat actual

Què és la festa, avui? L’estructura de la festa es basa en cinc
pilars fonamentals:

1- Can Cinto de la Palla, on se serveixen al voltant de 400-500
dinars, en els que no falta la fideuada, les carxofes o les galtes de
porc, i que és lloc de trobada i tertúlia. A la sobretaula, es juga a la
plena. El cantador de números refereix la nominació tradicional:
banderes d’Itàlia (77), els dos aneguets (22), la niña bonita (15).

2- La tómbola, amb els objectes i regals provinents de les
aportacions dels comerciants del barri del Centre i el sorteig final
de la bicicleta. És una bogeria i una gran emoció per als nens.

3-L’espectacle d’animació, amb gran participació, música i
dansa per part dels nens.

4- El bar, en aquests darrers anys regentat pel Casal Sala i
Pont, on podem esmorzar o fer el vermut.

5- Aquests actes estan sota la responsabilitat de l’Associació de
Veïns del Centre de Badalona. La tasca més important de l’AV del
Centre, a part del ja esmentat, és la coordinació de les entitats de
la ciutat que hi participen, creant un espai de badalonisme
compartit amb una sèrie d’entitats que, en el moment actual, són
unes 50. Hi podem trobar des d’entitats de cultura tradicional,
organitzacions no governamentals (ONG) i associacions que
treballen amb el Quart Món, esplais, associacions esportives…
Aquestes entitats presenten una mostra de les seves activitats, amb
la singularitat que han d’oferir activitats específiques per als nens.

Fins aquí, l’estructura de la festa. Ara passem als continguts.

La Festa del Badiu: àgora de la ciutat

La Festa del Badiu és un espai intergeneracional de trobada
per al lleure en llibertat, que fomenta la cohesió social i
cultural a partir de la interrelació nodal amb continguts
múltiples (culturals, esportius, cívics i solidaris…), i que
desenvolupa un teixit social amb continguts clarament
catalanistes i badalonistes, amb un gran pes de la cultura
tradicional d’ahir i d’avui, de Catalunya i d’arreu.

La transició política, marc històric de la festa

«Als anys 60 la Dictadura franquista va anar perdent el
control de la societat. Però mantenia intacta la seva capacitat
i voluntat repressores»1. Es va produir un nou escenari polític:
«Els partits polítics van concentrar el seu poder en les
institucions i les organitzacions socials en la relació amb les
institucions».2

Ens vàrem creure que el canvi es produiria per la participació
democràtica dels partits progressistes i catalanistes en les
institucions. Ells eren «dels nostres» i des de les estructures
polítiques sabrien lluitar pel que tots volíem. La realitat en va ser
una altra. Les organitzacions socials ja havien cedit iniciativa i
sobirania, i vàrem començar a anar enrere en democràcia,
Malgrat això, pel que fa als drets socials i a l’estat del benestar,
hem seguit avançant fins al moment present, amb la crisi actual. 

«La democràcia es va reduir a les institucions, a les eleccions i
als sondejos. I la relació del poder polític amb les organitzacions
socials es va limitar a la negociació sectorial i al clientelisme».3

Què li va passar a la nostra festa? La Festa del Badiu mai no
va ser patrimoni dels partits polítics. Tenia una dimensió
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política com a resistència contra la Dictadura. Tenia una
dimensió més social i cívica en els anys posteriors. Sempre
apartidària. Jo fins i tot crec que passava un xic inadvertida
per la dedicació fonamental als nens i joves.

En els darrers anys s’ha anat deslegitimant el nostre sistema
polític pel desprestigi guanyat a pols per la corrupció, la mala
gestió i el funcionament clientelar a tots nivells. Tot el teixit
social i cívic que s’havia desenvolupat en la primera transició
s’ha destruït en gran part en aquests darrers anys.

En el moment actual fa falta una segona transició. Cal regenerar
moltes entitats i, si això no és possible, que deixin d’existir. Les
entitats que s’han mantingut sempre apartidàries són les que
tenen més possibilitats de reprendre el camí original: compromís
cívic amb el país i amb la cohesió social, «fent de Badalona un
gran badiu» on tots capiguem i hi estiguem a gust.

Com pot evolucionar la nostra festa: estructura

Quant a l’estructura, s’han anat fent provatures. Algunes es poden
incorporar per a molts anys i d’altres no resistiran el pas del temps.

Crec que és altament probable que aconseguim delimitar un
espai per a jocs tradicionals, on els nens puguin jugar de
forma autònoma, sense risc, dirigits per monitors.

També tenim interès per crear un espai de música i trobada per
als joves perquè no sentin la festa com una activitat aliena.

Volem fomentar activitats intergeneracionals, com es va fer
aquest any amb les gimcanes, que tanta acceptació varen tenir.

També volem desenvolupar un espai tranquil per explicar
contes, rondalles i acudits.

Aquesta podria ser l’evolució en estructura de la festa durant els
propers anys. Dic podria perquè, en la història de la Festa del
Badiu, ha quedat clar que l’evolució no està marcada només per
unes directrius decidides en un lloc de comandament o en un
laboratori, sinó per la barreja d’intencions i voluntats amb la
realitat dels homes i les dones que la fan possible.

Com pot evolucionar la festa: continguts

La història de la festa ens ha donat moltes lliçons. Aquest any de
la 50a festa ens ha fet reflexionar molt. La festa és una
combinació de gent amb voluntat cívica i realitat social. Com en
un cocktail, s’ha de complir al peu de la lletra la recepta original
i la forma de preparar-la, però les circumstàncies i les intuïcions
de la gent ens poden portar a fer canvis genials amb prudència.

Quines són les circumstàncies del nostre present?, què hem
de fer?, quines orientacions podem aportar?

Des d’un punt de vista econòmic, estem en una crisi profunda
de la qual no veiem el final. Tots tenim molt clar que res no
tornarà a ser com abans… I, doncs, cóm serà? La festa ha de
ser sostenible. La festa necessita la col·laboració de tothom.
Tenim una molt bona base: els 400 voluntaris que treballen
tot aquell dia per a aquest objectiu.

Hem d’aconseguir la màxima independència possible
dels poders públics i això només ho podem acomplir amb
la col·laboració mútua de tothom. Hem dit que un dels
problemes de la relació entre els ciutadans i els polítics
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era la relació clientelar. Hem mantingut sempre la nostra
independència, però ho hem de seguir garantint.

Pel que fa a l’organització, podem obrir-nos a organitzacions
de diferents barris i de diferents cultures i estendre-ho a tota
la ciutat, tal com fem des de fa anys amb l’Ateneu Sant Roc
per tal que la Festa del Badiu no tan sols sigui una festa de
ciutat, sinó de tota la ciutat.

En relació als continguts, podem afegir una dimensió
d’àgora, de lloc de trobada, debat i defensa dels drets de la
ciutadania, per mantenir una actitud activa en contra de les
actituds tant autoritàries com neoliberals i insolidàries que
creixen arreu. En la situació de crisi econòmica produïda
per la bombolla especulativa creada pel capital financer, es
produeix un descrèdit absolut de la classe política, i això
genera un pessimisme creixent en el futur de la democràcia
i en els valors cívics. La Festa del Badiu pot ser un corrent
d’aire fresc. Un oasi que ajudi a les forces que pugnen per
un futur millor que és possible.

En resum, volem contribuir humilment a millorar la nostra
ciutat i la convivència entre els ciutadans. El demà serà millor.

Notes

1. Borja, Jordi «La transició». Dins L’Avenç. Barcelona, juny-
juliol 2012, p. 21.

2. Ibídem.

3. Ibídem.

Festa del Badiu de 2007. Museu de Badalona.A.I. Fons Ass. de Veïns del Centre.
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La Festa del Badiu, un mirall ciutadà
Si imaginem la Festa del Badiu com un gran mirall que
reflecteix la realitat ciutadana i el seu context, a més de ser
realitat en si mateixa, mirar-lo d’una sola llambregada per
llegir-hi els 50 anys de la seva història ens ofereix un mosaic
bellugadís amb una perspectiva d’anàlisi profundament
interessant. Una perspectiva d’anàlisi que projecta diferents
matisos de l’evolució de la nostra ciutat, de la nostra societat
i del nostre país en els darrers cinquanta anys.

Si centrem la mirada en cadascuna de les tessel·les d’aquest
mosaic, podem descobrir-hi petits i grans universos –més o
menys polièdrics– i autèntics calidoscopis. Desenes o
centenars d’històries dins d’una història, històries lligades per
un fil que, al llarg dels anys, des del seu inici fins ara, ens
descobreix el sentit d’un camí traçat en origen. 

Amb significants i significats de tot ordre, des dels més
personals i vivencials fins als més comunitaris, culturals,
socials i politics, els tangibles i els intangibles que es

projecten des d’aquest immens mirall que és la Festa del
Badiu, aquests cinquanta anys reclamen un espai en el
món documentat i documentable. Cal fer transcendir tot el
pòsit emmagatzemat al cap, al cor i a la pell dels milers de
vivenciadors de la festa sumats durant aquest mig segle
—que l’han i l’hem viscuda forjant-la o passejant-la— i
començar a escriure’l per preservar la memòria
col·lectiva de la història contemporània més recent. Cal
començar-ho a fer ara, quan, tot i que ja falten moltes de
les persones que han protagonitzat diferents etapes
d’aquesta història, encara hi ha molts testimonis que
poden aportar la seva memòria i la seva documentació.
Fa deu anys, en celebrar-se els 40 de la festa,
l’Associació de Veïns del Centre ja va començar aquesta
tasca de recuperació que enguany, al voltant del 50è
aniversari, ha aconseguit una materialització interessant.
S’ha publicat una edició monogràfica de Revista de

Badalona, s’ha fet l’exposició al Museu i ara Carrer dels

Arbres ofereix aquesta sèrie d’articles. 

L’ETAPA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DEL CENTRE. PRIMERS

APUNTS D’APROXIMACIÓ
M. DOLORS SABATER PUIG
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Parada de la rateta, Festa del Badiu de 1995. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Associació de Veïns del Centre.
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Amb tot, això només ha estat un esbós per començar. Se
m’acudeixen com a mínim cinc aspectes —i segur que n’hi
ha molts més— fàcilment objectivables a través dels quals
es pot documentar i interpretar l’evolució d’aquets 50 anys:
a) l’associacionisme a la ciutat i les seves sinergies i xarxes
(a través del moviment de les entitats que hi han participat),
b) el seu paper d’àgora, les reivindicacions i lluites dels
diferents moments polítics i socials (lluites i reivindicacions
que s’hi han projectat); c) l’evolució de les expressions
musicals, culturals i lúdiques —a través de tot el que s’hi ha
programat—, d) els factors humans, tant la pluralitat de
persones que s’han integrat als equips de treball i els han
dinamitzat com les que s’han sentit cridades a participar-hi i
han constituït, plegades, l’autèntic batec de la festa, i d) la
significació especial de l’espai físic, el parc, i la significació,
també, de la seva evolució. 

Però analitzar-ho i descriure-ho tot, amb el necessari rigor
documental i historiogràfic, és una immensa tasca,
apassionant però ara com ara inabastable. Per això, en
aquesta oportunitat d’escriure una part de la història de la
festa, motivada pel seu 50è aniversari, modestament escric,
només, uns apunts d’aproximació. 

L’etapa de l’AV del Centre
Em toca centrar-me en l’etapa en què va ser l’Associació de
Veïns del Centre de Badalona qui va aixoplugar la festa,
l’etapa més llarga si tenim en compte que comença l’any
1977 —tot just poc després de fundar-se l’associació— i que,
ininterrompudament, ha continuat i segueix en marxa fins ara
mateix, quan ja s’està començant a escalfar la roda
organitzativa per a l’edició del 2013. El 6 de maig del 2012

ha representat, doncs, la trenta-sisena edició de la festa amb la
implicació d’aquesta associació veïnal. En aquest període, hi ha
hagut temps per a les transformacions que, tot i existir, no han
fet trontollar mai el consolidat marc de continuïtat en què es
mou la festa. Es pot dir que hi ha uns valors i alguns trets que,
tot i transformats, perduren en el seu substrat i la identifiquen.

La importància que té la Festa del Badiu dins l’Associació de
Veïns del Centre es pot calibrar en la quantitat d’hores i de
persones que es dediquen a la seva planificació, valoració i
execució, i es pot comprovar al llarg d’actes i publicacions
internes de l’entitat. Però queda molt ben definida per
Salvador Droch, un dels seus expresidents i persona que ha
seguit vinculada a l’entitat i a la festa fins ara: 

«L’Associació de Veïns del Centre és un espai obert de
trobada del veïnat, de reflexió, de participació i de treball per
la millora del barri i la ciutat. L’organització de la festa és una
de les tasques importants que preocupa més els membres de
l’associació.

En els dies de la festa, de la seva preparació, es crea un
ambient especial entre la gent que hi treballa, que fa molt
fàcil la relació personal, l’intercanvi sobre els problemes del
barri, les propostes de noves idees i de millora.

D’alguna manera la Festa del Badiu és la plasmació en un sol dia
del que és l’associació durant tot l’any: valors com la solidaritat,
la participació, el compromís, la ciutadania, etc. són presents en
la festa i són presents i són la raó de ser durant la resta del any.
Potser a més de dir ‘fem de Badalona un gran Badiu’, podríem dir
‘fem de Badalona una gran Festa del Badiu».1
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D’altra banda, el caràcter de la festa no ha estat mai de
consum intern de l’entitat veïnal, sinó tot al contrari. S’ha
plantejat des de l’inici com una festa de ciutat, oberta i
inclusiva, i és evident que ha aconseguit, com expressa Jaume
Oliveras, expresident de l’entitat, que Badalona la tingui en
compte i la marqui en vermell al calendari: «Cinquanta anys
és una xifra rodona, però també un guarisme suficient per
indicar que un esdeveniment es converteix en patrimoni de la
societat que l’embolcalla. Per això, la Festa del Badiu és molt
més que una trobada d’amics o la celebració d’una entitat
concreta. Seria impensable una primavera sense la diada
festiva a Can Solei, de la mateixa manera que no entendríem
un any sense Cavalcada de Reis o sense Cremada del Dimoni,
comparacions que mai no seran exagerades. La Festa del
Badiu és el que és i s’ha d’escriure en vermell a l’agenda». 2

Aprendre de la trajectòria
La mirada analítica sobre el procés i la significació de la
festa —més que no pas una mirada merament expositiva—
s’ha plasmat en aquest 50è aniversari, a més d’en les
publicacions esmentades, en la celebració de dues taules
rodones. El motiu d’aquest enfocament és la necessitat de
donar valor i de fer explícits els aprenentatges que
comporten els processos d’organització i el significat que
adquireixen les actuacions ciutadanes, i el llegat que
aporten al conjunt de la societat i de la ciutat. Així, doncs,
es van celebrar dues taules rodones durant el mes de maig
de 2012. Una va tenir lloc al Museu el dia 30, en el marc de
l’exposició, i va comptar amb la participació de Joan Mayné
—director del Museu—, de Josep Soler Amigó —president
de l’AVC—, de Joan Josep Rotger —expresident de l’AVC

i antic membre del Consell de l’Agrupament Sant Jaume—,
de Ricard Rodon —com a responsable dels agrupaments
Sant Jaume i Rosa Boqué en l’origen de la festa— i de mi
mateixa com a expresidenta de l’entitat veïnal.

L’altra, celebrada el 9 de maig a la plaça de Pompeu Fabra,
va ser la xerrada-debat Seguim construint la història, on
vaig tenir l’oportunitat de participar com a moderadora. Es
va fer en el marc de la Festa Major Alternativa, organitzada
per la Coordinadora Popular de Festes de Maig de Badalona
(CPFM), i amb aquesta xerrada es donava valor al treball
organitzatiu que aporta la construcció d’espais ciutadans
que estructuren el teixit ciutadà des de l’associacionisme i la
participació, i es buscava analitzar les claus que fan possible
que algunes iniciatives acabin consolidant-se i essent
autèntics referents de ciutat. Referents de ciutat des d’una
perspectiva comunitària compromesa i transformadora.
Amb Josep Soler com a representant de l’Associació de
Veïns del Centre per parlar dels 50 anys de la Festa del
Badiu, Toni Flores com a representant de la Comissió de
Cultura de Llefià per parlar dels 30 anys del Carnestoltes i
Juan José Guerreo com a representant de la Fundació
Ateneu Sant Roc –que enguany també ha celebrat els 40
anys de l’Esplai Borinot–, per parlar dels 25 anys de la Fira
d’Artesania-Mostra d’entitats, vam intentar identificar les
aportacions que aquestes tres festes fan al conjunt de la
ciutat i al propi sentit de ciutat, i es va analitzar què podíem
aprendre i projectar d’aquestes trajectòries organitzatives i
festives consolidades a l’alça i amb evidents indicadors
d’èxit social i polític des d’una perspectiva de construcció
comunitària estructurant, ideològicament oberta i inclusiva,
compromesa, participativa, crítica i democràtica. 
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En aquest context, i com una de les claus d’èxit de la Festa
del Badiu, Josep Soler va destacar la continuïtat d’uns valors
heretats de l’etapa prèvia a l’AV del Centre, els valors propis
de l’escoltisme, i molt concretament de l’escoltisme català,
plenament vigent i resistent durant el franquisme.
Compromís per sobre de tot. Compromís amb el país, amb la
llengua, amb la natura, amb la ciutat, amb els valors i drets
humans, amb la comunitat. Amb els anhels de democràcia,
justícia i llibertat. Implicació d’un nombrós grup de persones,
intergeneracional, amb aportació voluntària de temps,
creativitat, esforç i recursos personals amb un alt sentit de
pertinença. Aquesta consideració feta per l’actual president
de l’associació veïnal va sorprendre, en certa manera, perquè
actualment, en la memòria col·lectiva que és té sobre la Festa
del Badiu, el públic en general (exceptuant les persones que
ho han protagonitzat) no té una consciència clara d’aquest
origen ni d’aquest continuum en el substrat. I es podria dir,
fins i tot, que aquesta consciència d’un cert continuum que
obtenim ara en mirar la trajectòria sencera, no era percebuda
en el moment en què es va viure el relleu organitzatiu. 

No pertoca ara, en aquest article, plasmar tot el que va donar
de si aquella xerrada-debat compartida amb Toni Flores i
Juanjo Guerreo, (i on també va intervenir Anna Pérez Català
com a representant del Consell de la Joventut de Badalona,
per expressar les dificultats que l’associacionisme juvenil
està trobant durant aquesta legislatura governada per l’alcalde
Albiol, així com les fórmules de resposta autogestionada que
es proposen), però sí que cal fer esment d’un denominador
comú de la trajectòria de les tres festes posades damunt la
taula: la seva sostenibilitat i eficàcia operativa basada en el
compromís ciutadà voluntari i voluntariós de les persones

implicades, i l’aprenentatge i progrés evolutiu del treball
d’organització participatiu, democràtic, transversal,
intergeneracional, cooperatiu i en xarxa. D’aquest darrer
element, el del treball en xarxa, se’n va destacar un aspecte
que altra vegada uneix el passat amb el present, la Taula de
Cultura. Tant l’Associació de Veïns del Centre com la
Fundació Ateneu de Sant Roc com la Comissió de Cultura de
Llefià formen part i promouen l’actual Taula de Cultura de la
ciutat, un espai de trobada i intercanvi d’idees, propostes i
bones pràctiques que va néixer al febrer de 2009 impulsat
amb l’objectiu de treballar per la cultura de forma
transversal, ambiciosa i crítica. La iniciativa, nascuda a
partir d’uns espais de treball i debat convocats per Òmnium,
va prendre el nom de Taula de Cultura precisament per
recuperar la memòria i l’esperit de la Taula de Cultura de
l’Assemblea Democràtica de Badalona, de l’època
predemocràtica, un organisme directament vinculat a la
recuperació de les Festes de Maig. Tal com documenta Joan
Soler i Amigó, exregidor de Cultura de l’Ajuntament de
Badalona, «La Taula de Cultura, organisme unitari vinculat
a l’Assemblea Democràtica de Badalona, que aplegava
intel·lectuals, treballadors i activistes dels diferents àmbits
culturals durant l’època de la transició a la democràcia, va
preparar les primeres noves Festes de Maig, d’abans de la
constitució del primer Ajuntament democràtic. Ja que les
eleccions van ser al final d’abril de 1979 i les Festes de Maig
eren unes setmanes més tard (es va aconseguir que
l’Ajuntament franquista, ja a les acaballes, les inclogués en
el seu pressupost!). No sols va ser un cartell d’actes més o
menys atractius, sinó la girada de la truita d’aquelles “Fiestas
de Primavera” oficialesques. Era la descoberta d’un nou
sentit de festa, conquerit entre tots: festa i ciutadania.»3
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Unes noves Festes de Maig on la Festa del Badiu, heretada de
l’escoltisme i assumida plenament per l’Associació de Veïns
del Centre, esdevindria punt de referència per a tota la ciutat.

Transformacions en continuïtat
És fàcil pressuposar que el pas d’una festa nascuda el 1963 en
el si d’un agrupament escolta confessional, a festa d’una
associació veïnal progressista nascuda en plena transició
democràtica havia de representar una ruptura significativa. És
fàcil pressuposar-ho, però és erroni, ja que si bé s’esdevenen
molts canvis —evidentment deixa de ser la festa de
l’agrupament—, també es mantenen molts dels seus aspectes
més identificatius. En realitat, aquesta nova etapa marca un

procés de transformació i de permeabilitat a la realitat social i
política de la ciutat i del país, però les bases essencials de la
festa es mantenen, tal com es desprèn de la lectura de diverses
visions de la festa publicades en el monogràfic que li ha dedicat
Revista de Badalona, per diferents autors, alguns d’ells
presidents de l’entitat al llarg d’aquests anys. En cito un parell:

«Totes les festes tenen el seu llenguatge i, de retruc, les claus per
entendre’l. Talment, el Badiu del parc es manifesta amb trets
molt propis. S’emparenta amb històries de resistència cívica i
amb reivindicacions socials de tota mena, al mateix temps que
lliga una gent determinada, de diversos punts cardinals de la
ciutat però d’idèntic esperit de poble. És precisament en això on
es distingeix d’altres trobades: és l’espai on la ciutat es fa més
poble. Tot i els conceptes globals i les reivindicacions sense
fronteres, entre els arbres de Can Solei i Ca l’Arnús es traginen
les complicitats de l’ample veïnatge badaloní, amb el pòsit de
l’escoltisme resistent, el congrés de cultura vindicant o l’aire
fresc del moviment veïnal. Trobada de moltes trobades i història
de moltes històries; anys d’anada i tornada, teixint complicitats
de tota mena.»4

«En tot cas, la festa en l’essencial sempre ha mantingut la
mateixa estructura. Excepte el trasllat de Can Cinto a
l’esplanada de dalt, la resta s’ha mantingut igual, la tómbola
al porxo de l’edifici sud de la placeta, Can Cinto al final del
camí, els espectacles a l’era, al camí totes les entitats,
l’associació i el bar a la part de dalt, tocant a Can Cinto i a
la tirolina, i la resta, les paradetes dels jocs de l’esplai
Turnemi o altres al camí, a la plana de baix i sobretot en la
placeta entre els dos edificis, al peu d’una de les palmeres
mes altes de la ciutat.»5Cartell de la Festa del Badiu de 1984. Museu de

Badalona.Arxiu d’Imatges. Fons AV del Centre.
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És evident que aquesta etapa marca canvis en relació a
l’anterior, però també ho és que manté a la vegada la majoria
d’elements identificatius més emblemàtics. Una de les claus
d’aquesta continuïtat en el moment de la Transició es troba,
d’una banda, en el fet que un cert nombre de famílies i caps
dels agrupaments escoltes Sant Jaume i Rosa Busqué
s’incorporen a l’associació de veïns i, de l’altra, en la creació
de l’esplai Turnemi, per part d’alguns excaps dels mateixos
agrupaments. Això s’explica perquè aquests agrupaments, en
desaparèixer l’any 1976, traspassen part del seu llegat humà i
tot el seu llegat material a l’esplai Turnemi, que es forma el
mateix any 1976 i compta amb un grup d’impulsors, alguns
dels quals provenen dels propis agrupaments. L’esplai
Turnemi hereta, doncs, el patrimoni material i també
l’immaterial dels agrupaments, i d’una forma específica se li
fa traspàs de la Festa del Badiu, tal com consta en un
document escrit, de cessió, que es va haver de fer nominal
perquè l’entitat encara no estava constituïda en el moment
de signar-lo.6 Aquest esplai acabat de néixer necessitava,
però, una entitat que l’aixoplugués i que li fes de paraigua
legal i estructural. I aquesta entitat van trobar-la fàcilment,
a partir de persones que feien de pont entre les dues entitats,
persones coincidents que, havent estat membres dels
agrupaments escoltes, ara estaven compromeses en la
creació de l’Associació de Veïns del Centre. D’aquesta
manera, l’esplai Turnemi comença les seves activitats en
diferents locals de Baix a Mar seguint els passos de
l’Associació de Veïns del Centre (al local del carrer de la
Mercè, després al del carrer de Sant Miquel, per continuar
al de Sant Joaquim i acabar al de Sant Pau). El nom de
l’esplai Turnemi ja apareix en el primer cartell de la festa
del Badiu del 1977, on també surt l’Associació de Veïns, a

més del Congrés de Cultura Catalana, i aquesta és una prova
documental que esvaeix els dubtes que poden sorgir si
només ens refiem dels records personals, que no sempre són
del tot coincidents. A partir d’aquell any, l’esplai s’ocupa
d’organitzar les parades de jocs, i ho farà durant els deu
anys en què estarà en funcionament, fins que finalitza la
seva activitat el curs 1986-1987. 

A diferència de l’època escolta, en què eren les famílies les que
portaven bona part del pes de la festa, en aquesta nova etapa, els
membres de l’associació assumeixen l’organització de Can
Cinto (el restaurant de campanya), el bar, la tómbola i la resta
d’elements més significatius; mentre que les parades, la rateta,
les anelles, la rifa del be i altres activitats adreçades a la canalla
l’assumeix l’esplai. Aquesta distribució de tasques es mantindrà
amb poques variacions també més endavant, quan el Turnemi ja
feia uns anys que havia desaparegut (va ser-hi per última vegada
a la festa del 1987) i l’associació es posà en contacte amb
l’esplai Diplodocus (any 1989) i va ser aquest qui, mitjançant
l’entitat el Micaquer, agafà el relleu de l’organització de la part
de les paradetes de jocs i de la tómbola, mentre que el pont del
mico quedà a càrrec del Centre Excursionista, encara que no de
forma permanent. La primera vegada en què ja era el Micaquer
qui coorganitzava la festa i es responsabilitzava sobretot de la
part adreçada als infants, va ser l’any 1990.7 Amb aquesta
incorporació es torna a enllaçar amb un aspecte que sovint
sembla quedar en segon terme i al qual és important de donar
valor. Tant els agrupaments escoltes com els esplais són agents
de l’associacionisme juvenil amb un destacat paper en la
història de l’associacionisme al nostre país, i amb un
protagonisme vital per a milers d’infants i joves (i sovint també
per a les famílies que s’han vinculat al seu voltant) tant des del
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punt de vista lúdic com de creixement personal. La importància
d’aquestes organitzacions d’educació en el lleure, que busquen
educar en valors i transformar la societat, es copsa en els valors
afegits que aporten, molt més enllà de la suma d’activitats que
s’ofereixen.

Em sembla interessant fer també esment, dins aquesta anàlisi
dels aspectes de continuïtat, del sentit del propi nom de
l’esplai Turnemi, clara intenció de donar valor al lèxic
pròpiament badaloní com a referent identitari, totalment en la
línia del mot badiu que anomena la festa, i del micaco, que
també apareixerà impulsat per la mateixa associació per
anomenar el ball de les reinventades Festes de Maig (el Ball
del Micaco), i que més tard, en el relleu entre esplais dins la
pròpia festa, apareixerà de la mà del Micaquer. Tornemi (en
realitat tornem-hi) és el nom que fa referència a la manera
local d’anomenar el pastís de crema, xuxo, i deriva de
l’expressió popular Can Tornem-hi amb què s’havia batejat la
pastisseria del núm. 84 del carrer d’en Cueta, propietat dels
Dalmau, i que més tard va ser Can Batuecas. Aquest
sobrenom se’l van guanyar perquè oferien uns productes molt
bons, que convidaven a tornar-hi ben aviat. A més dels
turnemis (els xuxos), pastissets que eren d’un tast excel·lent,
la pastisseria també excel·lia en la nata i el pastís de poma.

També vull esmentar una altra curiositat en aquest fil de
continuïtats, curiositat lligada per un joc de noms i plaques.
Tal com queda a bastament documentat per Joan Mayné, tant
en el seu article en aquesta mateixa edició com en l’article de
Revista de Badalona, en l’etapa en què l’AV es fa seva la festa,
hi va tenir un gran protagonisme la lluita per recuperar el nom
popular del parc i per instal·lar-hi el monòlit. Això passava el

1977 i, aquella vegada, l’activisme ciutadà feia front a una
voluntat municipal hostil, predemocràtica. Fa poc més d’un
any, el dia 8 de maig de 2011, gràcies a l’activisme ciutadà
enxarxat en el Memorial Xesco Boix Badalona, impulsat per
Joan Giralt i Salvadó, es recuperà, mitjançant una campanya de
subscripció popular, una altra placa per a l’era del parc. En
aquest cas, la restitució de la placa no s’enfrontava a cap
oposició ni força contrària a la seva existència, sinó únicament
a l’oblit involuntari que sovint embolcalla l’atrafegat dia a dia
del món associatiu. Aquest mural s’havia inaugurat a l’era de
Can Solei el 5 de maig de 1985 en el transcurs de la Festa del
Badiu. Així, l’organització de la festa retia homenatge a Xesco
Boix en aquell espai on ell havia actuat diverses vegades. Cal
tenir en compte que Xesco Boix havia mort tràgicament l’estiu
anterior, i la commoció per la seva mort va ser molt forta a
Badalona, ciutat on l’investigador de la cançó popular i mestre
de l’animació infantil tenia molts vincles. Malauradament a
l’hivern de 1985, l’acció d’un aiguat va trencar la paret que
sostenia el mural i aquest es va perdre. Amb motiu del
Memorial Xesco Boix Badalona 2009, en esdevenir-se el 25è
aniversari de la seva mort, entre diversos actes commemoratius
es va fer aquesta proposta de recuperar el mural i col·locar-lo
al mateix lloc en el transcurs de la Festa del Badiu del 8 de
maig de 2011. Com que no hi havia pressupost per fer front a
la despesa, es va organitzar una subscripció popular per a la
recuperació del mural, i es va encarregar a Maria Teresa Capeta
una còpia fidel del que l’Associació de Veïns del Centre li
havia encarregat a ella mateixa el 1985.8

Pel que fa a altres aspectes de la festa, aquesta ha conservat
els seus eixos identitaris principals, malgrat les
transformacions: la seva simbiosi amb el parc, el seu paper
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d’àgora, el seu compromís amb la ciutat, el seu compromís
amb la cultura i l’associacionisme, i el seu tarannà
intergeneracional que té especial compte amb els més
joves. De fet, el parc i la festa esdevenen un petit paradís
per als infants. I els elements estructurals perduren: Can
Cinto, el bar, la tómbola, la plena, les parades d’entitats,
les actuacions, les activitats, l’espai de Micro —que en

algunes edicions ha estat plató radiofònic i televisiu—, els
escacs o el tir (ara transformat). És cert que han
desaparegut dos dels elements identitaris pertanyents a les
parades de jocs que més es recorden, la parada de la rateta
i la rifa del be, que comportaven tenir a disposició de la
festa animals vius, una cosa que avui dia no és possible.
Però fins i tot aquest canvi és la prova de com la festa s’ha
sabut adaptar als diferents moments socials i polítics, i a
les noves sensibilitats. 

Associacionisme i sinergies
Encara que l’Associació de Veïns del Centre és l’entitat
referent de la festa i qui n’assumeix la responsabilitat
organitzativa, al llarg de les 36 edicions aquesta
responsabilitat organitzativa s’ha compartit a diferents
nivells amb altres entitats coorganitzadores o
col·laboradores.

És interessant ressaltar que només analitzant aquest
aspecte ja podríem configurar un mapa força fiable de
l’evolució del moviment associatiu a la ciutat, així com
conèixer l’evolució del treball en xarxa. La Festa del
Badiu sempre ha estat un pol d’atracció per a les entitats
de tot tipus que hi han volgut plantar la seva parada i per a
les que s’hi han implicat fent-se seva la festa. Els diferents
jocs d’equilibri entre el ser a la festa i el fer la festa estan
en constant moviment i evolució, però hi ha una tendència
inequívoca cap a una major implicació de les entitats
participants, col·laboradores o coorganitzadores, i un
major esforç organitzatiu per part de l’Associació de Veïns
del Centre per tal de fer possible aquesta major vinculació
i treball en xarxa.Mural de M. Teresa Capeta dedicat a Xesco Boix, restituït l'any

2011. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons  AV del Centre.
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Ara com ara no és possible fer una enumeració cronològica
exhaustiva i precisa de totes les associacions i entitats que
han coorganitzat, col·laborat o participat en la festa al llarg
dels anys, ja que és un aspecte molt canviant, i el maneig de
la documentació que cal revisar per no cometre errors en el
recompte és complex. Però a grans trets, a mode d’apunts
d’aproximació, es poden esmentar algunes implicacions que
han perdurat durant llargs períodes i que han marcat part de
la identitat de la festa.

Com ja s’ha tractat anteriorment, es pot dir que a l’hora
d’organitzar la festa, l’Associació de Veïns del Centre ha
comptat amb uns partenaires principals, estables, procedents
del món de l’educació en el lleure, dos esplais, que s’han
rellevat i ocupat més directament de la part infantil, no tan
sols de les típiques paradetes dels jocs, sinó de moltes més
oportunitats lúdiques. La festa s’ha organitzat sempre com un
tot, però a l’hora de distribuir responsabilitats organitzatives,
aquesta divisió ha estat important, ja que per a la dinàmica
dels esplais ha comportat un eix de treball molt troncal en la
seva trajectòria i un motor de dinamització i mobilització de
pertinences i fidelitats. Són moltes les persones que, sense
tenir cap vinculació directa amb l’associació o al barri, s’han
compromès i han format part de la festa a partir de l’esplai. I
moltes les que, any rere any, han crescut en tots els sentits amb
la Festa del Badiu com a experiència vital inesborrable. Des
d’aquest prisma, podem distingir dos moments clarament
diferenciats, amb les entitats esplai Turnemi i el Micaquer, i dos
moments sense cap entitat específica que ho munti, en què és la
mateixa associació qui ho assumeix. Així, tal com ja s’ha
esmentat, del 1977 al 1987 es compta amb l’esplai Turnemi,
aixoplugat sota la pertinença a l’entitat veïnal, i de l’any 1990 al

2006 és el Micaquer, una entitat de lleure que inclou l’esplai
Diplodocus del barri de Can Canyadó, però que s’estructura
també com a empresa social de serveis de lleure. El període del
2007 fins ara és el més llarg que s’ha viscut sense una associació
d’educació en el lleure directament implicada, i és una etapa en
què s’ha modificat força l’oferta d’activitats de paradetes i de
jocs adreçats als infants. Aquest període comporta un pas
endavant en la corresponsabilització de totes les associacions i
entitats que són presents a la festa amb una parada, i ha motivat
que s’impliquessin més en la festa i oferissin més i millors
activitats adreçades al públic infantil. Pel que fa a les
associacions pròpiament d’educació en el lleure, cal dir que hi ha
esplais i agrupaments que hi són presents amb la seva parada i
amb la seva aportació d’activitats, però que, ara com ara, no hi
ha una major implicació en l’organització de la festa. Cal dir
també que, en aquesta línia d’oferir activitats per part de les
entitats, s’han consolidat col·laboracions molt diverses,
esportives, de cultura popular, interculturals, de sensibilització
social, reivindicatives... Un parell d’exemples d’innovacions de
la darrera dècada que s’han consolidat han estat les bitlles
catalanes a càrrec del Club de Bitlles Badalona (To-K-fusta) i la
gimcana en cadira de rodes I jo per on passo? a càrrec de la
Plataforma Deixem de Ser Invisibles.

Una altra col·laboració estable és la vinculada a l’organització
del bar, que des de l’any 1993 fins a la seva desaparició va ser
assumida per l’Associació de Veïns de Can Solei i que
actualment tira endavant el CASIP (Casal Antoni Sala i Pont). 

Hi ha molts altres apunts cronològics relacionats amb la
participació d’entitats interessants d’analitzar, perquè en
cadascuna s’hi troba tota una història d’associacionisme que ens
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Xesco Boix actuant l'any 1979. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Associació de Veïns del Centre.
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parla de naixements, creixements, i també de desaparicions.
Podem seguir la pista de moltes trajectòries, i ens dibuixa
sinergies antigues i noves. Antigues com la col·laboració
d’Òmnium, a través de Rialles, en l’aportació d’espectacles en
català quan aquesta era una tasca cabdal, i la substitució
d’aquesta funció per la Xarxa d’Espectacles, que durant molts
anys ha marcat el ritme de les actuacions infantils, es pot dir que
seguint les petjades de Xesco Boix. Canviants i imprescindibles
com la del Centre Excursionista i afins, responsable d’aportar el
pont del mico i la tirolina. En constant creixement i
diversificació, com són totes les entitats de cultura popular,
inclosa Soca-rel. Amb força sensibilitzadora i reivindicativa,
però desaparegudes a mig camí, com seria el cas de Badabicis i
Vadeverd. O responent a la major obertura i treball en xarxa, al
major sentit de ciutat, que incorpora entitats com l’Ateneu de
Sant Roc, AMICS o la Plataforma Badalona som totes i tots.
Només esmentem aquestes per fer una petita pinzellada de com
podria ser aquesta cronologia, aquest mapa associatiu, sabent
que hi ha desenes i desenes d’entitats que no esmento,
començant per les AMPA i alumnes de les escoles
–especialment la del parc, l’Artur Martorell– i acabant per tot
tipus d’ONG o per grups de vida fugaç, organitzats al voltant
d’una idea o d’una reivindicació concreta.

Recullo l’opinió d’una entitat (Casal Antoni Sala i Pont)
expressada per una de les seves sòcies fundadores, perquè
mostra una visió que crec que pot ser generalitzable, de les
entitats respecte de la festa:

«I no hi ha dubte que treballar amb l’AV del Centre vol dir
participar en una de les cites anuals de les Festes de Maig, la
festa del Badiu. Aquesta festa de ciutat aconsegueix aplegar

nenes, nens i persones de totes les edats al parc de Can Solei
per fer d’aquest parc un lloc per a tos i totes les badalonines.
Al voltant de jocs per a la canalla es donen a conèixer
associacions, es creen relacions entre entitats i es donen
missatges positius o reivindicatius. De vegades amb lemes i
temes triats més reivindicatius que d’altres, però sempre
intentant no perdre aquest aspecte històric de la festa.

La primera activitat que vam fer com a CASIP a la Festa del
Badiu van ser unes bitlles catalanes a favor de Palestina. Érem
allà perquè crèiem i creiem en Badalona i que les Festes de
Maig i també la Festa del Badiu són eixos vertebradors de la
nostra ciutat. I perquè de manera lúdica pots fer arribar el teu
pensament i reivindicacions a altres persones i associacions».9

Àgora, reivindicacions i lluites
En els seus inicis, encara que fos una festa essencialment
dedicada a la infància i als jocs, el seu contingut cultural la
convertia implícitament en una festa amb contingut polític, ja
que el comprimís en i per la llengua i la cultura catalana
conferien a aquella celebració el valor d’espai de llibertat i de
confluència de complicitats que ajudaven a forjar, en les
darreries del franquisme, l’emergent força i solidesa de la
resistència i proactivitat de la societat civil catalana per
identificar-se com a poble i defensar la seva supervivència
com a nació. Aquest comprimís amb la societat democràtica,
la llengua i el país és un altre dels indicadors que marquen el
tarannà de la festa al llarg dels anys, i que amb l’Associació
de Veïns del Centre assolirà un marcat accent polític i social,
reivindicatiu i participatiu, tant d’abast local com de país. Cal
tenir en compte que el relleu en l’organització s’esdevé l’any
1977, poc abans de les primeres eleccions democràtiques del
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1979. L’Associació de Veïns del Centre aglutinava llavors el
treball i les inquietuds d’una societat plural delerosa de sortir
del fosc túnel de la Dictadura; aglutinava els anhels i el
comprimís d’un nombrós grup d’homes i dones que, tot i
identificar-se amb opcions polítiques diferents, feien pinya i
construïen plegats les bases de la societat democràtica
badalonina que estava a punt de poder començar a caminar.
Però aquest tarannà de la festa no es perdrà mai més. La festa,
el parc, són, un cop l’any, una autèntica àgora ciutadana.

«De la Festa del Badiu sempre m’ha atret aquesta funció
d’àgora que compleix. Tant pel punt de trobada de
l’associacionisme local que facilita, com, sobretot, per la
trobada enraonada entre tantes persones diverses. La
Festa del Badiu sempre és una àgora que bull. I el brogit
i el bullidor multitudinari que omple anualment el parc
de Can Solei a primers de maig no eixorda, sinó que
permet enraonar amb tot el sentit de la paraula. Encara
que només s’hi vingui a passejar i a badar, formar part
del paisatge de la festa ja infon un caràcter d’obertura
que convida a escoltar i a opinar. A fer-la petar. Enmig
dels jocs, parades i actuacions hi ha temps i espai per
aturar-se. D’altra banda, entre les caloroses feinejades
dels molts i moltes que fan possible la festa, s’hi troben
també estones d’agradable repòs que estimulen la
xerrada, l’intercanvi que teixeix llaços de complicitat i
aquest fer ciutat des de sota. I els amplis espais del parc
componen aglomeracions, cert, però també racons de
calma, racons per reflexionar participativament. Sí, la
Festa del Badiu és, entre moltes altres coses, un lloc on
es fa bullir l’olla, i de vegades d’allà en surten mig
embastades idees que empenyen acció...

«M’agrada relacionar la Festa del Badiu amb les grans
reivindicacions ciutadanes que han mobilitzat el barri, el
districte, la ciutat. Com un altaveu essencial, moltes
campanyes s’han començat a difondre i dinamitzar en
aquest fòrum, ja sigui des de la mateixa Associació de
Veïns del Centre –i en aquest sentit alguns anys la seva
parada ha estat un autèntic estendard–, ja sigui des
d’alguna de les entitats participants i, en molts casos, com
a tema conjunt de tota la festa. Al llarg dels anys aquesta
part de contingut s’ha convertit en una referència i
sempre, per fer conèixer una campanya, causa o
reivindicació, se segueix comptant amb l’aparador de la
Festa del Badiu, ara sumat a nous aparadors
multitudinaris que amb el temps ha anat guanyant la
ciutat: Fira d’Artesania a Sant Roc, Mostra d’Entitats a
Llefià...

«Seria llarg ressenyar totes les causes que s’han impulsat
i viscut al Badiu, i en el record més personal destaquen
anècdotes –com la dedicada a la pedagogia del Tonucci-
Frato, la del llibre de Nyaps-24 hores caminant pel barri,
la de la reintroducció dels nius d’oreneta o la de
reivindicació dels esgrafiats de Can Ramonet–, però de
manera especial ressalten les que van més lligades a
temes d’inclusió i de cohesió social i ciutadana, aspectes
que aquesta festa ha ajudat i ajuda a consolidar. Al voltant
del canvi de mil·lenni una cadira de rodes plantada al mig
de la festa cridava l’atenció sobre la lluita encetada per
suprimir les barreres arquitectòniques del CAP, i
continuada amb l’impuls des de l’AVC de la Plataforma
Deixem de Ser Invisibles; fa poc, el parc es va engalanar
de vistosos murals que se sumaven i convidaven a sumar-
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Imatge d'element reivindicatiu contra les retallades, 2011. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons Associació de Veïns del Centre.
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se a la xarxa i a la idea ‘Badalona som totes i tots’. Totes
dues són mostra d’un doble compromís: el de defensar la
inclusió ciutadana i la lluita pels drets i deures de tothom,
i la de fer-ho treballant en xarxa.»10

He volgut reproduir bona part de l’article que vaig
escriure per al monogràfic de Revista de Badalona per
tractar el tema de com, des de l’anàlisi de les lluites que
ha projectat la Festa del Badiu, es podria fer un seguiment
seriós de molts aspectes de la història no tan sols de la
nostra ciutat, sinó del nostre país, complementat amb tot
el que aportaria l’estudi de l’aspecte associatiu. Com en
altres casos, faig només uns apunts, ja que fer-ho en
profunditat requereix un estudi documental d’aquestes 36
edicions de la festa. A més dels que he esmentat, vull
ressenyar com a molt importants les lluites per l’escola
pública al Districte 1r (no fa tants anys el tema dels
edificis estava empantanegat i la falta de places era un
greuge gravíssim), i els aspectes de mobilitat i
humanització de la ciutat.

La gent, el factor humà
Les entitats i les activitats funcionen sota una estructura
organitzativa, i la dinàmica de l’organització és molt
important. Però, per damunt de tot, hi ha les persones, els
equips de persones, el factor humà com a motor principal. De
fet, són elements interdependents. Una de les expresidentes
de l’AV del Centre diu:

«La Festa del Badiu significa un munt de coses: feina,
molta feina condensada en pocs dies, però també moltes
complicitats entre totes i tots. [.../...] L’AV m’ha donat

relacions personals que em van ensenyar valors, a mirar
més enllà de mi mateixa, a estimar la meva ciutat, i vaig
aprendre a treballar en equip de forma solidària amb
companyes i companys. I el treball em va fer més lliure i
amb més coneixements, més entenedors, crec, de la vida
i dels seus problemes socials i col·lectius contrastant
treball i realitat, i la dialèctica d’ambdós. En definitiva
em vaig fer més persona.»11 

De la Festa del Badiu i els diferents equips de persones
que l’han dinamitzat crec que és necessari ressaltar la
capacitat d’incorporar persones diverses en una dinàmica
de cohesió interna forta, però oberta. Aquest no és un
aspecte gens menor. Malgrat que la fidelitat al
compromís fa que moltes persones siguin incondicionals
dels equips de treball i s’hi mantinguin durant molts
anys, hi ha un equilibri entre aquestes permanències i
l’entrada de gent nova i diversa que s’integra i aporta
renovació i transversalitat als equips. Un dels exemples
més emblemàtics i coneguts, en el cas de Can Cinto de la
Palla, ha estat durant molts anys el compromís de Màrius
Díaz per cuinar la fideuà, però la festa és plena de noms
i cares que un any rere l’altre repeteixen en el seu
compromís, o de cares que s’hi incorporen per primera
vegada. Cada època té els seus referents. Dins el
monogràfic de Revista de Badalona a bastament citat al
llarg d’aquest article, les aportacions de Gerard Remendo
i de Pep Mita (p. 54-55 i 70-72 respectivament), així com
la de la Fina Niubó (p. 56-57) anomenen moltes
d’aquestes persones referents. Però en realitat és
impossible citar algú sense el risc de descuidar-se d’algú
altre. Al llarg dels anys són moltes les persones que han
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passat per l’equip humà que fa possible la festa, i la
barreja d’edats i procedències és una constant. Un
exemple d’aquesta obertura es troba en el fet que, a partir
del 2005, any en què l’Associació de Veïns del Centre va
acollir l’Espai Jove de Converses Interculturals, dins
d’aquest equip s’hi han incorporat joves badalonins
d’orígens diversos que fa poc temps que viuen a la nostra
ciutat i que valoren aquests espais com a oportunitats de
socialització en un clima d’equitat. Abdou Haddoud, un
dels joves del grup, quan el mateix 2005 va escriure un
resum de les activitats de l’any en el butlletí de l’AV del
Centre, El Badiu, va destacar que el que més li havia
agradat havia estat el tracte de la gent, igualitari; s’havia
sentit com si fos d’allà de tota la vida.

El badiu, el parc. L’espai
Sigui quin sigui l’aspecte analitzat, constatem sempre
que, més enllà de les petites o grans transformacions que
la festa anirà vivint durant la seva evolució, hi ha un
substrat que li dóna els elements de continuïtat. De tots,
n’hi ha dos de completament tangibles que no canvien
mai: el nom i el lloc. La seva ubicació al Parc de Can
Solei (que comença el 1963 quan era finca privada
cedida, segueix quan el parc es converteix en públic i
continua quan s’amplia fins a l’actual Can Solei-Ca
l’Arnús), fent una simbiosi indissociable festa-parc que
tothom coincideix a remarcar i, d’altra banda, el nom,
badiu, que en si mateix ja és un clar indicador de
pertinença i badalonisme, de compromís per la llengua i
pel patrimoni cultural, i de reivindicació d’un espai
ciutadà de trobada:

«Badiu és una de les paraules que defineixen la
personalitat pròpia d’una gran ciutat com Badalona. És la
paraula que a Badalona defineix el pati de la casa, el lloc
de trobada de les famílies que tenen la sort de gaudir d’un
espai d’aquestes característiques. Però avui ja és molt
més. És, de fet, un concepte que ha arrelat en l’imaginari
col·lectiu de tota la ciutat, un tret identitari que, en forma
de paraula, uneix els badalonins en el seu veïnatge, en la
seva pertinença a una ciutat, a una geografia humana
plena d’història i de tradició.»12

«M’agradaria parlar de la relació de la festa amb el parc,
de com ha evolucionat la festa des que l’organitzava
l’agrupació escolta de Sant Jaume i Can Solei era una
finca privada, de com després, quan ja l’organitzava
l’associació, el parc es va transformar en parc públic, es
va reformar, i més tard es va fer la connexió amb el parc
de ca l’Arnús, també es va traslladar l’escola i es va tornar
a reformar el parc per fer-lo mes accessible [...//...] El que
sí em sembla important és fer palès que la festa no seria la
mateixa si es fes en un altre lloc, en un altre entorn. El
parc de Can Solei permet envoltar la festa d’un entorn
natural, molt difícil de trobar a cap altre lloc de la ciutat,
a més el fet de tenir la porta en un dels extrems obliga a
anar i tornar pel mateix camí, de manera que facilita la
trobada amb el que va o ve. La posició dels dos edificis
també provoca una separació entre la placeta i l’era, entre
els espectacles i les paradetes o la tómbola, aquests dos
edificis ajuden a fer més llarg el recorregut. Us imagineu
el recinte de la festa sense aquests dos edificis? Segur que
la festa seria diferent.»13
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Ja quan era una festa exclusiva per a les famílies i entorn
que formaven part de l’Agrupament Escolta, i malgrat
que calia una invitació perquè era necessari un sistema de
control que previngués al màxim la possibilitat que la
festa fos fiscalitzada per elements del règim dictatorial
franquista, la voluntat ja era de festa popular. La
compromesa i generosa cessió per a ús públic d’aquest
espai quan era finca privada, per voluntat de la família
Coma Cros és un indicador que marcarà des d’un inici
aquest sentit públic i comunitari que arribarà al seu
màxim exponent amb el relleu de l’Associació de Veïns
del Centre en l’organització de la festa i amb la conversió
de l’espai en parc públic. Tot i que actualment aquest
parc ja el coneixem amb el nom compost Can Solei-Ca
l’Arnús com si fos una sola unitat, i que a efectes pràctics
ho és perquè les dues finques estan unides, és important
no oblidar la gran diferència que hi ha hagut en cadascun
dels processos per convertir-se en parc públic. En el cas
de Can Solei, la família Coma Cros tenia voluntat de
posar l’espai al servei de la ciutat, i l’únic problema que
hi va haver va ser amb el nom, per discrepància amb
l’Ajuntament predemocràtic (tal com explica Joan Mayne
tant en el monogràfic de Revista de Badalona esmentat al
llarg d’aquest article com en aquest mateix número de
Carrer dels Arbres). En canvi, en el cas de Ca l’Arnús,
assolir-lo com a parc públic va costar una llarga i
continuada lluita veïnal i un complicat procés judicial
que va tenir un punt d’inflexió quan es va intentar
enderrocar el mur que separava les dues finques, el 12
d’octubre de 1996, en una de les moltes activitats
convocades i organitzades per la Plataforma Ca l’Arnús
Parc Públic. Van ser moments de molta tensió amb

intervenció de la Guàrdia Urbana i amb un seguit
d’accions continuades. Al novembre del 2000 es van
celebrar unes jornades sobre usos i serveis de Ca l’Arnús.
Al desembre del mateix any, l’Ajuntament i els
propietaris van signar un conveni de permuta i es va
celebrar l’acord menjant els torrons al parc, però no va
ser fins a l’abril de 2003 que l’Ajuntament va enderrocar
definitivament el mur que separava les dues finques i va
resoldre, amb una ordre judicial, el tema del darrer
ocupant de la finca. Aquell any els dos parcs ja van
quedar units, però Ca l’Arnús encara va trigar uns anys a
poder ser usat plenament com a parc públic, de manera
que aquesta annexió provisional va afectar en certa
manera la distribució de la Festa del Badiu, i més tard,
l’annexió definitiva va aportar nous canvis de distribució
i mobilitat. Actualment els dos parcs funcionen com un
de sol, però la Festa del Badiu, ara com ara, ocupa només
els terrenys de Can Solei.14
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Reproduïm a continuació l’article publicat
a Revista de Badalona del maig de 2012, que em va
encarregar l’Associació de Veïns del Centre sobre el
monòlit del Parc de Can Solei —inaugurat el 15 de maig
de 1977 en el marc de la Festa del Badiu—, i sobre el
context històric d’aquells anys. Quan ho feia, he tingut la
necessitat de citar i d’explicar molts fets d’aquell
moment que resulten del tot necessaris per entendre el
context de la segona meitat dels setanta, una etapa
trepidant de la nostra història, amb molt de dinamisme,
participativa i, sobretot, efectiva per als fins
democratitzadors que tots anàvem perseguint. 

Can Solei
Parlar de Can Solei és parlar de quelcom molt entranyable per
a mi. Vaig néixer, he crescut i he viscut sempre a pocs metres
de la porta de Can Solei. Durant la meva infantesa vaig veure
les vingudes dels senyors Coma Cros, propietaris de la finca
fins a la seva compra per l’Ajuntament. No acostumaven a fer

vida al veïnat, però sí que sabíem de la seva presència,
sobretot durant uns anys, pel fort soroll que feia el motor d’un
cotxe de carreres que tenia un dels fills, corrent amunt i avall
del camí que recorre la finca.

En aquells anys 1960 el barri —el portal, la porta— de
Can Solei limitava a la dreta amb la casa dels masovers i
a l’esquerra amb el rierot, una mena de camí tortuós i
molt deixat pel qual baixava una veritable riera quan
plovia, arrossegant terra, pedres i herbes fins a la
carretera general o carrer de Sant Bru. El rierot no tenia
cases, només les tanques de les finques que menaven a
banda i banda, passant pel darrere del Cementiri Vell,
fins a l’esplanada del camp del Badalona, plena d’herbes
i arbustos, on la mainada anàvem a jugar, a buscar llufes
pels Sants Innocents i branquetes per fer-nos fletxes (la
canalla jugàvem al carrer a bales, a pinyols, a cartrons, a
caçar sargantanes, i també amb arcs i fletxes i amb
espases de fabricació casolana).

EL MONÒLIT DE CAN SOLEI:
SÍMBOL D'UNA CONQUESTA

VEÏNAL
JOAN MAYNÉ I AMAT
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També hi donava, al rierot, la part de darrere de la fàbrica
Argal, de porcellana (que va ser objecte d’un negoci
immobiliari especulatiu amb Pablo Porta i Juan Antonio
Samaranch, on avui hi ha el carrer de Margarida Xirgu), i
limitava al nord amb l’avinguda de Navarra (una obra
projectada i aturada anys i anys que esdevindria més tard
l’autopista A-19, actual C31). 

Al carrer de Méndez Núñez, a l’esquerra del rierot, hi havia 3
torres: a la de la cantonada hi vivien els Camps, a la següent els
Gratacòs i, a la tercera —no recordo el nom de la família—, hi vivia
un home que era guixaire de professió. Un tros més enllà, en
direcció al carrer d’en Prim, en un carreró sense sortida, hi donava
la serradora de Can Trias, on feien embalatges de fusta, un recurs
de luxe per a la canalla ja que sempre hi havia un munt de troncs
de pi llarguíssims que ens servien per fer-nos d’amagatall.

Acte de descobriment del monòlit durant la festa de 1977. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fotografia: Josep Giralt.
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El CICF s’instal·la a Can Solei
Com he dit, Can Solei era una finca particular —no era un parc
públic encara—, de la qual era masovera la senyora Antònia.
Ella ens deixava entrar a jugar als jardins o a banyar-nos a la
piscina que hi havia a la part de dalt de la pineda, quasi en el
límit amb el camp del CF Badalona. Anys més tard, els Coma
Cros van autoritzar l’ús dels espais a la institució cultural del
CICF per desenvolupar-hi les seves activitats i s’hi van instal·lar
l’Escola Artur Martorell i la Residència Randa. Allà vaig poder
seguir l’any 1973, quasi clandestinament, les primeres classes
de català (als de la meva generació ens havien format en
castellà), que impartia la Maria Teresa Casals.

L’Ajuntament adquireix la finca
No va ser, però, fins al novembre de l’any 1974 que
l’Ajuntament adquirí, mitjançant expropiació per mutu acord,
la finca de Can Solei, per un import de quaranta-tres milions
i mig de pessetes, per convertir-la en parc públic. Uns mesos
abans —al març— moria l’alcalde Felipe Antoja i el
substituïa el primer tinent d’alcalde José Guillén Clapés, per
poc temps, fins al 12 de juny, data en què Isidro Caballeria
Pla va assumir l’alcaldia. Va ser durant el seu mandat, al
desembre del mateix any, que es proposà que el parc dugués
el nom de Parque del Alcalde Don Felipe Antoja, cosa que
suscità discussions al Ple i un fort rebuig entre la ciutadania.

La mort de Franco permet la democratització
Així, arribem a l’any 1975. Estem en un període apassionant,
cabdal per a la història del nostre país i de la nostra ciutat i
que, sortosament, les generacions que hi vam poder participar
en primera persona, recordem carregat de fortes vivències.
Amb en Franco encara viu, el gener de 1975, el Col·legi

d’Advocats posa en marxa el Congrés de Cultura Catalana,
un marc d’activitats que intenta sotraguejar la consciència
nacional dels països de parla catalana. A la nostra ciutat, però,
no arribarà fins a l’any següent.

Un fet de gran transcendència acabarà trasbalsant l’Estat
Espanyol: aquell 20 de novembre morí Franco, però, malgrat la
seva mort, les lleis repressores del franquisme i la repressió del
règim encara perdurarien uns quants anys més. Eren anys,
aquells, en els quals encara se succeïen detencions per motius
polítics, sindicals o culturals, i els actes públics organitzats per
entitats i les reunions veïnals comptaven sovint, com es feia a les
dècades anteriors, amb la presència del “delegado gubernativo”. 

Badalona s’organitza
Els anys 1976 i 1977 són anys d’una especial activitat
civicopolítica. Al febrer de 1976 es produeix la manifestació
Badalona per l’Amnistia, que reclamava l’amnistia de tots els
presos polítics, la primera tolerada pel règim. Durant els
mesos de març i abril, al Museu es van fer un seguit de
xerrades de presentació de les forces polítiques
democràtiques, que comptaren amb la presència dels seus
principals líders: Joan Reventós, Josep Pallach, Jordi Pujol,
Pere Ardiaca, Ramon Trias Fargas, etc. La diada de Sant Jordi
d’aquell 1976 va tenir una significació especial: va veure la
llum el diari Avui, el primer en català després de la Guerra
Civil. Aquella mateixa primavera, el 30 de març, es va
presentar al Círcol Catòlic el Congrés de Cultura Catalana,
que iniciava la seva activitat a Badalona; el secretariat i el dia
a dia del Congrés recaigué sobre la gent del Cine Club Studio
i de la Universitat Lliure de Teatre, principalment. El Congrés
promogué, entre d’altres, l’organització de les Jornades de
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Constitució de l'Assemblea Democràtica de Badalona el 1976 a l'Institut Albéniz. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fotografia: Joan Mayné.
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Cultura Catalana, durant les quals es van desenvolupar, entre
d’altres, diverses activitats festives i culturals, la recuperació
de la Festa del Badiu durant un parell d’anys, la campanya
Català al carrer: tornem als carrers el seu nom (en què
s’emmarcà l’acció del monòlit) i l’edició d’un calendari de
1977 carregat d’imatges de patrimoni històric de la ciutat i
provinents de fets socials i polítics recents.

Uns dies més tard, el 27 de maig de 1976, es constituí, en un
acte celebrat a l’Institut Albèniz, l’Assemblea Democràtica
de Badalona que, seguint els postulats de l’Assemblea
Democràtica de Catalunya i en substitució de la poc reeixida
Comissió Democràtica de Badalona (que havia nascut l’any
1971), agrupava els principals partits democràtics i un
conjunt d’organitzacions socials diverses presents a la nostra
ciutat, agrupades sota el nom de Taula de No-Alineats. Al
juliol següent es feia públic el Manifest de Badalona, bases

per a un programa d’actuació municipal, impulsat, entre
d’altres, per la Jove Cambra de Badalona. El dia 29 d’aquell
mateix mes de juliol, a la Rambla, Badalona acolliria la
Marxa per la Llibertat, impulsada per Lluís Maria Xirinacs.
També l’onze de setembre d’aquell any revestí un caràcter
històric: la primera celebració de la Diada de Catalunya, a
Sant Boi de Llobregat, quan encara no feia un any de la mort
del dictador, que aplegà més de 80.000 persones.

Neix l’Associació de Veïns del Centre
A nivell general, tant l’Assemblea Democràtica de Catalunya
com el Congrés de Cultura Catalana van promoure el
desenvolupament del moviment veïnal. Així, el 8 de
desembre de 1976 es presentà a la Rambla, en el marc d’una
festa familiar i participativa, la Gestora de l’Associació de

Veïns del Centre, que estava impulsada, sobretot, per un grup
de gent afí al PSUC amb algunes col·laboracions dels que ho
eren al PSC i d’altres, tots ells amb connexions de relació i
d’amistat en el si de les escoles cooperatives de mestres de la
nostra ciutat: Gitanjali —sobretot—, Artur Martorell i
Jungfrau. Amb la finalitat de presentar públicament la Gestora
de l’Associació, vaig col·laborar fent el logotip i el cartell de
l’Associació i una enganxina amb el lema d’una campanya que
ha perdurat al llarg d’aquests anys, Fem de Badalona un gran

badiu, i ajudant a produir una exposició en què van col·laborar
moltes mans fent dibuixos –especialment les d’en Mateu
Rotger–-, retolant o cercant informació, muntada sobre una
bastida que proporcionà en Toni Serra. Aquell mes de
desembre va néixer també Comarca Exprés, publicació
quinzenal de Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i Tiana, que
només aconseguiria tenir una vida inferior a dos anys.

Estem ja al 1977, al febrer s’obrí al Palau d’Esports de
Montjuïc l’exposició Salvem Catalunya per a la Democràcia,
promoguda per la Comissió Permanent de l’Assemblea de
Catalunya, on es convidava les associacions veïnals a exposar
la realitat urbanística, demogràfica, mediambiental i cultural
dels municipis i barris que hi volguessin participar. Amb
aquesta finalitat, diversos companys de l’ associació vam
dissenyar i elaborar una exposició, amb una bona presentació
visual, per integrar-la allí. Uns mesos més tard, aquesta
exposició va ser exhibida a la Festa del Badiu.

El 25 d’abril prenia possessió de la l’alcaldia Alfonso Ramos
Cruz, que durant els seus dos anys escassos de mandat
gestionà el diàleg amb les forces democràtiques, i que va
acceptar pactar les principals decisions de la ciutat i el traspàs



168

municipal amb la Taula de Partits Polítics, una mena de
govern en paral·lel format per representants dels partits amb
presència al Congrés de Diputats, la qual aconseguí —a finals
de 1978— entrar a l’Ajuntament, mitjançant la contractació
de 5 persones proposades per ells, que assumiren la direcció
de diversos serveis: Enric Flò (PSC), Mireia García Cairó
(PSUC), Eduardo Vinya (CDC), Benito Cerdan (ERC), José
Manuel Ordas (PTC).

El monòlit, una fita veïnal
Arribem a la Festa del Badiu de 1977, que va tenir lloc el dia 15
de maig, l’organització de la qual va recaure ja plenament sobre
l’associació i l’esplai Turnemi, segons que consta en el cartell
d’aquella edició, però oficialment sota el paraigua del Congrés
de Cultura Catalana. Unes setmanes abans, aproximadament, en
una reunió de la Junta, es decidí impulsar la recuperació del nom
popular del parc, en el marc de la campanya de recuperació dels
noms populars que, com hem dit, impulsava el Congrés,
col·locant un monòlit als jardins propers a la porta d’entrada per
inaugurar-lo el dia de la festa. Van encarregar-me’n el disseny i
la fabricació de la placa de refractari amb el rètol «Parc Can
Solei» —jo, aleshores, tenia un taller de ceràmica artística, situat
en aquell mateix carrer.

Vam dissenyar un bloc de formigó de 50x25x175 cm
aproximadament, que va fer en Francesc Mayolas —que era
mestre d’obres— al seu taller del carrer de Santa Maria, amb un
encaix per contenir una placa refractària de 35x31x4cm, retolada
amb esmalts crus de baixa temperatura (960ºC) que vaig elaborar
jo mateix. Tot plegat té —encara es pot veure la peça al parc—
un pes aproximat de 500 kg. Bé, el repte seria, doncs, com plantar
el monòlit al parc sense que se n’assabentés l’autoritat.

Amb nocturnitat i traïdoria
Vegeu com va anar: a les 10 del vespre, el vigilant tancà
el parc amb clau, com cada dia, i nosaltres n’estàvem
alerta. Vuit o nou homes forts —en paraules d’en Joan
Farré— van anar a carregar-lo a casa d’en Mayolas: a més
d’en Farré i d’en Mayolas, hi havia en Màrius Díaz, en
Sisco Padrós, l’Enric Farreras, en Carles Serracant, en
Jordi Borràs i l’Abílio Campos —em sembla—, juntament
amb en Pep Zamora, que vigilava a la cantonada del carrer
d’en Prim que no vingués ningú que pogués aigualir la
sorpresa i no vingués cap vehicle, ja que en Farré, que
havia portat la seva furgoneta per carregar-lo, l’havia
deixada travessada al carrer per tal de, mitjançant taulons
i fustes, poder carregar la pedra desplaçant-la al llarg de
tot el passadís de la casa. Així es va fer, no sense grans
esforços de tots i molt especialment d’en Mayolas.

Bé, amb la pedra carregada i la gent dins la furgoneta i amb
el cotxe d’en Màrius marxaren cap a Can Solei, on esperàvem
en Josep Guardiola, en Jordi Font, la Carme Gratacòs i jo
mateix. Uns van saltar la tanca i van obrir el forrellat del
barri. Ràpidament, vam entrar tots i els dos vehicles. Mentre
el cotxe d’en Màrius ens feia llum, vam fer un clot al terraplè
amb les mans i amb algun pal. Acostant la furgoneta, vam
empènyer el bloc de formigó fins a deixar-lo caure dins el
forat, amb tan poca vista que l’encaix per posar-hi la placa va
quedar a la part de baix. Es va haver de tornar a carregar el
formigó, girar-lo i tornar-lo a plantar. El formigó —que
encara era tendre— va rebre alguna ratllada i vam quedar tots
fotuts de l’esquena. En Mayolas, que es recuperava de dues
costelles trencades que s’havia fet jugant a rugbi, se’n va
ressentir l’endemà i va recaure.
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Festa del Badiu del 1977: inauguració del monòlit. Francesc Padrós i Joan Josep Roger, amb megàfon, es dirigeixen al públic. Col·lecció Joan Mayné.
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Jo anava i venia del meu taller, ja que la placa ceràmica
estava dins el forn refredant-se i encara cremava molt.
Vaig anar forçant el refredament confiat que no
s’esquerdaria, ja que era de refractari. La furgoneta i el
cotxe van marxar i vam tornar a tancar el barri deixant-
ho tot com estava. Vam quedar-nos en Guardiola, en
Font, en Serracant, la Gratacòs i jo mateix per collar la
placa amb ciment-cola aguantant-la amb un pal, fent-nos
llum amb un càmping gas. Vam acabar tardíssim, potser
eren la una o les dues de la matinada.

El bateig popular del Parc topa amb la intolerància
municipal
L’endemà al matí, a l’hora de més afluència de la Festa del Badiu,
es va descobrir el monòlit que estava embolicat amb una senyera,
enmig de l’alegria de tothom. En Joan Josep Rotger va fer un
parlament —megàfon en mà— acompanyat d’en Sisco Padrós.
L’acte es va cloure amb una actuació castellera. La festa va
transcórrer esplèndidament. A més de les paradetes habituals, hi
havia plantada, a la zona de l’espai que avui hi ha entre el segon
edifici i la pista de bàsquet, l’exposició que havíem preparat al
febrer, Salvem Badalona per a la Democràcia, que va servir de
marc idoni per fer algunes tertúlies polítiques en les quals van
participar, entre d’altres, els regidors de l’oposició Cecília March
i Ernest Rojo, juntament amb Xavier Serra, Andreu Ponsirenas,
Josep Puig, Pere Ruzafa i Joan Josep Rotger, entre d’altres.

L’endemà mateix, dilluns dia 16, l’Ajuntament va fer una acció
de força i, de forma provocativa, va enviar-hi una excavadora
amb dos operaris que van arrancar el monòlit i se’l van emportar.
Una comissió en representació del Congrés de Cultura Catalana i
de l’Associació es va entrevistar amb el ponent de Cultura, José
Parra —el qual, diguem-ho de passada, els va manifestar que no
sabia què era el Congrés—, i amb el regidor de Règim Interior,
Luis Rosanas, que en un primer moment van dir que no sabien
qui havia donat l’ordre de retirar el monòlit, després van
manifestar que havia estat una decisió de tota la corporació, i
finalment van comprometre l’Ajuntament a tornar-lo a posar. El
que no sabien era que jo mateix —que em temia que aquell
dilluns dia 16 passaria alguna cosa amb el monòlit i estava a
l’aguait— havia fet fotografies de l’excavadora quan se
l’emportava pel carrer de la Seu d’Urgell, una de les quals va ser
publicada a la portada de Revista de Badalona el dia 1 de juny.

Monòlit acabat de muntar amb alguns participants: Joan Mayné, Jordi
Font, Carme Gratacós i Josep Guardiola. Col·lecció Joan Mayné.
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Excavadora i vehicle municipal sortint del parc de Can Solei després d'arrencar el monòlit. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fotografia: Joan Mayné.



El dilluns següent, dia 23, l’assumpte va anar a una sessió
extraordinària del Ple, en la qual l’alcalde Ramos va manifestar
com a pròpia la decisió de retirar-lo ja que l’autorització de la
Festa del Badiu l’havia demanat l’Edelmir Sancho, president del
Cine Club Studio, en nom del secretariat local del Congrés de
Cultura Catalana, i en la descripció de les activitats no s’havia dit
res del monòlit. Cal recordar que, en aquell moment, el parc
portava oficialment el nom de l’alcalde Antoja. El que no va sortir

en aquell Ple va ser que la interpretació que en feia el
Congrés era que aquesta activitat no s’emmarcava en la
Festa del Badiu, sinó en la campanya Català al carrer;

tornem als carrers el seu nom, que estava autoritzada i a la
qual s’havia adherit el mateix l’Ajuntament. La sessió es
tancà sense cap acord després de dues hores.

Després de repetides i infructuoses gestions per tal de restituir-lo,
i de campanyes en sentit contrari, de suport al manteniment del
nom de l’exalcalde per part d’una dotzena d’exregidors afins a
Antoja, al juliol el Congrés de Cultura Catalana expulsà
l’Ajuntament pel reiterat incompliment i convocà, juntament amb
els partits polítics, una manifestació per al divendres 22 a la tarda,
amb el lema Volem el monòlit! El parc és del poble, que, partint
de la Rambla, va discórrer pel carrer de Mar fins a arribar a la
plaça de la Vila, on en Toni Serra, aguantat enlaire —
literalment— per un munt de braços, va substituir de la façana de
l’edifici municipal la placa que hi havia a la dreta de la porta
principal amb el Comunicado de la Victoria de la fi de la Guerra
Civil, signat pel Generalísimo —allò de «Cautivo y desarmado el
ejército rojo...» — i la substituïa per una de fusta pintada que deia
simplement el nom popular de «Plaça de la Vila».

Un dia després, la família Antoja adreçà una petició a l’alcalde
demanant que li fos acceptada la renúncia al nom del parc.
També la comissió organitzadora de la manifestació s’entrevistà
amb l’alcalde i li va comunicar que ja no es creuria cap dilació
més que li donés. Així, a l’agost de 1977, en un debat intens del
Ple de l’Ajuntament, es deixà sense efecte l’acord de 1975 i
guanyà, per majoria, la proposta d’anomenar-lo Parc Municipal

de Badalona Can Solei, a la vegada que s’aprovava restituir la
peça. Tanmateix, el monòlit restaria oficialment «perdut» en el
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Substitució de la placa de la plaça de la Vila. Museu de
Badalona. Arxiu d'Imatges. Fotografia: Joan Mayné.



magatzem de la brigada al carrer de Quintana Alta fins a
l’arribada de la democràcia municipal. Pel que fa a l’Associació,
després de molts mesos, el dia 12 d’aquell mateix agost, quedaren
aprovats oficialment els Estatuts, cosa que va representar
l’obtenció del reconeixement legal per operar.

La normalització democràtica
Mentrestant, a Espanya, el 15 de juny havien tingut lloc les
primeres eleccions generals democràtiques des del temps de
la II República, que guanyà la UCD d’Adolfo Suarez, per bé
que a Badalona va ser el PSOE el situat en primer lloc. Tot
just unes setmanes més tard, Josep Tarradellas s’entrevistà a
Madrid amb Adolfo Suárez per tractar de la restauració de les
institucions històriques catalanes. L’11 de setembre d’aquell
any 1977 es va celebrar, per segona vegada, la Diada
Nacional de Catalunya amb una manifestació al passeig de
Sant Joan que finalitzà al Parc de la Ciutadella i que va
congregar més d’un milió de persones amb l’eslògan
«Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia». Un mes més
tard, el 23 d’octubre, Tarradellas retornà a Catalunya
reconegut com a legítim president del govern de la
Generalitat, i va pronunciar –des del balcó– aquella famosa
exclamació: «Ciutadans de Catalunya: ja sóc aquí!».

Al desembre, es produí el processament d’Els Joglars per
les representacions de l’obra La Torna. Albert Boadella va
ser empresonat i s’escapà de l’Hospital Clínic, al febrer, el
dia abans de sotmetre’s a consell de guerra. Sí que s’hi
presentaren els altres cinc membres de la companyia, entre
els quals hi havia el badaloní Andreu Solsona, encausats
per injúries a l’exèrcit i finalment condemnats a diverses
penes de presó.

El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions
municipals democràtiques. A Badalona hi va haver un 59,4% de
participació, i el resultat va ser de 12 regidors per al PSUC, 10 per
al PSC, 3 per a CIU i 2 per a Centristes de Catalunya-UCD.
Aproximadament una tercera part dels regidors electes eren
membres de la nostra Associació. Màrius Díaz, cap de llista del
PSUC, va tenir la responsabilitat de formar el govern municipal. El
27 d’abril va tenir lloc a la Plana, en un acte multitudinari obert a la
ciutadania —en un gest que expressava la voluntat d’obertura,
transparència i d’aire nou dels electes—, la sessió plenària de
presentació de la nova corporació municipal, que serví per donar a
conèixer les respectives responsabilitats dels seus membres. 

La restitució del monòlit i, amb ell, de la voluntat popular
Pocs dies més tard, el 6 de maig, tornava a celebrar-se la
Festa del Badiu, en la qual el monòlit, 2 anys perdut per als
últims gestors de la Transició, retornà al seu lloc original al
parc, en un acte multitudinari en el qual van intervenir Josep
Guardiola, Joan Josep Rotger, Joan Soler i Màrius Díaz, i que
serví també per homenatjar Miquel Xirgu i Domènec Giró,
durant molts anys dissenyador i constructor del dimoni
respectivament, obsequiant-los amb un dibuix al·legòric del
dimoni d’aquell any que jo mateix vaig dissenyar.

Bé, aquí acabo el relat, el de la vida que ha vist passar un monòlit
que enguany fa 35 anys!, testimoni i símbol de la lluita
antifranquista per la catalanitat i per l’expressió popular de les
llibertats. Tota aquesta història denota que les llibertats es
conquereixen a partir de petites coses i perseverant, com la Festa
del Badiu. Una altra creació de la voluntat col·lectiva que any rere
any ens recorda que potser allò que ens fa viure i conviure són
aquestes coses tan petites! Per molts anys !!!
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Carrer dels Arbres
ÍNDEXS 1979-2012

Els índexs que presentem recullen la totalitat d'articles publicats durant els trenta-tres anys
de vida de la revista Carrer dels Arbres, període en què la publicació ha passat per tres
èpoques diferents, però sempre ha mantingut l'objectiu de difondre els treballs de ciències
socials que tracten de Badalona. Amb aquests índexs volem, doncs, posar a l'abast dels
lectors els continguts publicats des del 1979 fins al 2012.

Els índexs han estat confeccionats mitjançant la Base de dades bibliogràfica de Badalona
que gestiona el Museu de Badalona a partir del conveni subscrit l'any 2002 amb el Servei
de Documentació d'Història Local, avui SIBHIL·LA (Servei d’Informació Bibliogràfica i de
Documentació d’Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya) , de la Universitat Autònoma
de Barcelona. 

El conjunt de referències bibliogràfiques sumen poc més de 570 citacions i aplega tots els
articles apareguts a la revista, tant els de continguts com els editorials i les ressenyes. Cada
referència conté la menció de l'autor o autors, el títol, l'època, el número de Carrer dels
Arbres en què ha aparegut, la descripció física -pàgines i il·lustracions- i, per últim, les
principals matèries del contingut del document. 

Les citacions s'han ordenat a partir de l'encapçalament d'autors sota l'epígraf «Índex
d'articles publicats» i cada una té un número associat. Per facilitar-ne la consulta s'han
elaborat dos índexs més: un d'autors i l'altre de matèries. Cada entrada dels índexs remet
al número o números de les referències que té associades dins l'«Índex d'articles
publicats». L'«Índex de matèries» aplega els descriptors temàtics, els topònims (barris,
carrers...) i els noms de persones, institucions, publicacions periòdiques o edificis que han
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176

estat objecte d'anàlisi. Els descriptors temàtics han estat extrets del Tesaurus d'Història de
Catalunya, elaborat pel Servei de Documentació d'Història local de Catalunya (UAB).
Aquests descriptors temàtics són els mateixos que figuren a la Base de dades bibliogràfica
de Badalona del Museu de Badalona i també a la Base de dades d'Història Local de
Catalunya del SIBHIL·LA, que també es pot trobar a través d'Internet a l'adreça
http://sibhilla.uab.cat/iah/es/index.htm.

Presentem aquest "Índex d'articles publicats", que de fet és una bibliografia, amb l'objectiu
que sigui un instrument per a la consulta i la difusió dels treballs publicats a Carrer dels
Arbres.
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Índex d’articles publicats 1979-2012

1 - Aamold, Svein
«Tradició i modernitat: l’escultor Ramon Isern» / Svein
Aamold.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
13 (desembre 2002), p. 57-64: il.
1914-1989; Badalona; Noruega; Biografia; Escultura;
Escultors; Isern Solé, Ramon: 1914-1989

2 - Abras Pou, Margarida
«L’Arribada del cinema sonor a Badalona» / Margarida
Abras Pou.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 6 (desembre 1995), p. 99-110: il.
1927-1940; Badalona; Cinema; Sales de cinema;
Pel·lícules de cinema; Actors

3 - Abras Pou, Margarida
«Badalona, segle XX: els Barris» / Margarida Abras Pou,
Montserrat Carreras García, Dolors Nieto Sabater.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 11
(desembre 2000), p. 65-68: il.
1900-2000; Badalona; Barris; Toponímia; Nomenclàtors;
Carrers

4 - Abras Pou, Margarida
«Editorial: Olla de paper» / Margarida Abras.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 40 (desembre 1983),
p. 1-2
1983; Badalona; Costums alimentaris

5 - Abras Pou, Margarida
«En memòria de Josep Cortinas» / Margarida Abras Pou,
Montserrat Carreras García.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre 1995), p. 5-6: il.
1908-1995; Badalona; Homenatge; Biografia; Fotògrafs;
Cortinas Suñol, Josep: 1908-1995

6 - Abras Pou, Margarida
«Les Exposicions de Belles Arts» / Margarida Abras Pou.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4
(desembre 1993), p. 9-22: il.
1942-1976; Badalona; Exposicions artístiques; Arts
plàstiques; Exposició Local de Belles Arts (Badalona)

7 - Abras Pou, Margarida
«L’Hemeroteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Badalona» / Margarida Abras Pou, Montserrat Carreras
García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
5 (1994), p. 73-82: il.
1979-1994; Badalona; Arxius històrics; Hemeroteques;
Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona

8 - Abras Pou, Margarida
«Jaume Passarell» / Margarida Abras Pou.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 1 (desembre 1990), p.
77-88: il.
1889-1975; Badalona; Pedagogs; Dibuixants; Biografia;
Caricaturistes; Passarell Ribó, Jaume: 1889-1975
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9 - Abras Pou, Margarida
«El Mestre Pich Santasusana (1911-1999)» / Margarida
Abras Pou, Montserrat Carreras García.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 10 (desembre 1999), p.
73-82: il.
1911-1999; Badalona; Biografia; Músics; Música; Pich
Santasusana, Joan: 1911-1999

10 - Abras Pou, Margarida
«Pau Rodon i Amigó» / Margarida Abras Pou, Montserrat
Carreras García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 3 (desembre 1992), p. 39-50: il.
1870-1950; Badalona; Biografia; Indústria tèxtil;
Empresaris; Rodon Amigó, Pau: 1870-1950

11 - Abril Fornaguera, Joan
«El Carrer dels Arbres» / Joan Abril Fornaguera.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 15 (novembre 1980), p. 13-16: il.
1878-1980; Badalona; Carrers; Carrer dels Arbres de
Badalona

12 - Abril Fornaguera, Joan
«El Dijous Sant» / Joan Abril.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980), p. 3-6: il.
1628-1973; Badalona; Festes religioses; Setmana Santa

13 - Abril Fornaguera, Joan
«Fa cinquanta anys» / Joan Abril Fornaguera.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 2 (juny 1979), p. 3-6: il.
1936-1939; Badalona; Guerra civil espanyola

14 - Abril Fornaguera, Joan
“Oficis d’ahir i d’avui” / Joan Abril Fornaguera.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 26 (juny 1982), p.
13-16: il.
[0000-1982]; Badalona; Oficis; Dona; Treball; Xinxes;
Planxadores; Pentinadores; Cosidores; Bugaderes;
Cupletistes; Marmanyeres; Floristes; Peixateres;
Carnisseres; Forneres; Gallinaires; Porteres; Taquilleres

15 - Abril Fornaguera, Joan
«Oficis desapareguts» / Joan Abril Fornaguera.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 22 (febrer 1982), p. 7-12: il.
[0000-1982]; Badalona; Oficis; Artesans; Tramvia;
Peixaters; Fanalers; Burots; Pellaires; Salaires; Paraigüers;
Terraires; Nuncis; Cadiraires

16 - «Acta de consagració de l’Església de Santa.
Maria».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
21 (gener 1982), p. 7-8: il.
1112; Badalona; Actes de consagració; Litúrgia; Esglésies;
Església de Santa Maria de Badalona

17 - Agrupació d’Amics de Joan Manent
«Aproximació a una trajectòria» / Agrupació d’Amics de
Joan Manent.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 44/45 (abril-maig 1985), p. 7-28: il.
1902-1984; Badalona; França; Biografia;
Anarcosindicalisme; Sindicalistes; Alcaldes; Associacions
obreres; Cooperatives; Cooperativa Obrera de la
Construcció La Unión de Badalona; Confederació Nacional
del Treball: CNT; Manent Pesas, Joan: 1902-1984
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18 - Agrupació d’Amics de Joan Manent
«Editorial: Una breu explicació» / Agrupació d’Amics de
Joan Manent.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 44-45 (1985), p. 3: il.
Agrupació d’Amics de Joan Manent; Manent Pesas, Joan:
1902-1984

19 - Agrupació d’Amics de Joan Manent
«Joan Manent i Pesas: síntesi cronològica» / Agrupació
d’Amics de Joan Manent.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 44/45 (abril-maig 1985), p. 5-6:
il.
1902-1984; Badalona; França; Cronologia;
Anarcosindicalisme; Associacions obreres; Sindicalistes;
Alcaldes; Cooperatives; Cooperativa Obrera de la
Construcció La Unión de Badalona; Confederació Nacional
del Treball: CNT; Manent Pesas, Joan: 1902-1984

20 - Ainaud de Lasarte, Josep Maria
«Carme Karr Alfonsetti» / Josep M. Ainaud de Lasarte.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre
2009), p. 89-96: il.
1865-1943; Badalona; Literatura; Història local; Karr
Alfonsetti, Carme: 1865-1943

21 - Ainaud de Lasarte, Josep Maria
«Manuel Ainaud i Badalona» / Josep M. Ainaud de Lasarte.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 47/48 (1985), p.
51-52
1885-1932; Badalona; Biografia; Artistes; Pedagogs; Ainaud
Sànchez, Manuel: 1885-1932

22 - Ainaud de Lasarte, Josep Maria
«Ventura Gassol i Badalona» / Josep M. Ainaud de Lasarte.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 28 (setembre-
octubre 1982), p. 3-4: il.
1916; Badalona; Generalitat de Catalunya; Empleats
públics; Jocs florals; Anecdotari; Gassol Rovira,
Bonaventura: 1893-1980

23 - «Akelarre: Primera campanya de teatre als barris
de Badalona» / Universitat Lliure de Teatre de Badalona.-
En: Carrer dels arbres (Badalona). 1a època, núm. 16
(desembre 1980), p. 17-20: il.
1980; Badalona; Teatre popular; Campanyes cíviques;
Barris; Informes

24 - Albardaner Llorens, Francesc
“Cristòfor Colom i Badalona: una relació fictícia?” / Francesc
Albardaner i Llorens.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).  3a
època, núm. 21 (desembre 2010), p. 47-64: il.
1493; Badalona; Biografia; Descobriments geogràfics;
Història local; Colom, Cristòfor: 1436/1456?-1506;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona

25 - Alba Ríos, Tania
“La Mare de Déu dels Dolors de Badalona” / Tania Alba
Ríos.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 14
(2003), p. 53-63: il.
Escultura; Barroc; Imatgeria; Setmana Santa

26 - Albaladejo Blanco, Jordi
“Angelina Colubret i March: mestra, conferenciant i
articulista” / Jordi Albaladejo Blanco.- En: Carrer dels
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Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre 2009), p.
97-104: il.
1910-1998; Badalona; Periodistes; Mestres

27 - Albaladejo Blanco, Jordi
«El Cercle Tradicionalista: El Loredón de Badalona» / Jordi
Albaladejo.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 8 (desembre 1997), p. 41-52: il.
1900-1936; Badalona; Tradicionalisme; Carlisme; Cercles
catalans; Associacions recreatives; Associacions religioses;
Cercle Catòlic Tradicionalista El Loredán de Badalona

28 - Albaladejo Blanco, Jordi
«L’Empremta de Joan Peiró a Badalona» / Jordi Albaladejo i
Blanco.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
15 (desembre 2004), p. 43-52: il.
1908-1942; Badalona; Mataró; Maresme;
Anarcosindicalisme; Homenatge; Biografia; Guerra civil
espanyola; Setmana Tràgica; Moviment obrer; Guerra del
Marroc; Indústria del vidre; Conflictivitat social; Polítics;
Confederació Nacional del Treball: CNT; Solidaritat Obrera;
Colmena, La. Revista; Cooperativa de Mataró; Peiró Belis,
Joan: 1887-1942

29 - Albaladejo Blanco, Jordi
«Esports i tradició: cinquanta edicions de la travessia de
Badalona» / Jordi Albaladejo Blanco.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre 2000), p.
47-54: il.
1898-1999; Badalona; Natació; Clubs esportius;
Associacions esportives; Commemoració; Concha
Badalonesa, La; Can Titus de Badalona; Foot Ball Club

Badalona; Club Natació Pop de Badalona; Club Natació
Badalona; Club Natació Barcelona

30 - Albaladejo Blanco, Jordi
«Eveli Torent i Marsans: Un artista recuperat» / Jordi
Albaladejo i Blanco.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 18 (desembre 2007), p. 59-70: il.
Biografia; Maçoneria; Torent Marsans, Eveli: 1876-1940

31 - Albaladejo Blanco, Jordi
«La Intervenció del moviment catòlic en la política
badalonina (1905-1914)» / Jordi Albaladejo Blanco.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 9 (desembre
1998), p. 45-52: il.
1905-1914; Badalona; Vida política; Catolicisme social

32 - Albaladejo Blanco, Jordi
«Maçoneria, republicanisme i lliurepensadors (1886-1939)»
/ Jordi Albaladejo Blanco.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 10 (desembre 1999), p. 29-38:
il.
1886-1939; Badalona; Maçoneria; Republicanisme

33 - Alemany Joaquina, Jordi
«La Casa romana del carrer Lladó de Badalona» / Jordi
Alemany Joaquina.- En: Carrer dels arbres (Badalona). 3a
època, núm. 6 (desembre 1995), p. 7-13: il.
25 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època
romana; Arquitectura civil; Cases; Ciutats; Jaciments
arqueològics; Arqueologia; Jaciment del carrer Lladó de
Badalona; Ciutat romana de Baetulo
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34 - Alemany Joaquina, Jordi
«Darrers estudis sobre l’epigrafia llatina de Badalona» /
Jordi Alemany i Joaquina.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre 1993), p. 39-46: il.
100-200; Badalona; Epigrafia; Època romana; Ciutats;
Ciutat romana de Baetulo

35 - «Alfa contacte de Josep Vilà i Teixidó».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p.
55 (Ressenyes bibliogràfiques)
Poesia; Ressenyes
Obra ressenyada: Vila i Teixidó, Josep. Alfa contacte /
pròleg Màrius Sampere. Badalona: Ajuntament de Badalona
(Els llibres del Litoral)

36 - Alier, Roger
«Èdip i Jocasta al gran Teatre del Liceu» / Roger Alier.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 22-24: il.
Opera; Gran Teatre del Liceu. Gran Teatre del Liceu; Soler
Sardà, Josep: 1925

37 - Alsina Valls, Salvador
«I es va fer el Museu ...» / Salvador Alsina i Valls.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre
2005), p. 81-88: il.
Museus Municipals; Museu de Badalona

38 - Alsina Valls, Salvador
«Més de mig segle a les planes de la Revista de Badalona» /
Salvador Alsina Valls.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 8 (desembre 1997), p. 53-58: il.

1868-1994; Badalona; Premsa local; Revistes; Revista de
Badalona; Eco de Badalona, El. Revista; Era de Badalona,
L’. Revista; Porra, La. Revista; Garrot, Lo. Revista; Gotllera
de Badalona, La. Revista; Micu, El. Revista; Cotorra, La.
Revista; Gripau, El. Revista; Sol Ixent. Revista; Aubada.
Setmanari Catòlic. Revista; Joventut. Revista; Ruta. Revista;
Som-hi. Revista; Front. Revista; Amunt. Revista; Alerta!.
Revista; Deber, El. Revista; Vía Libre. Revista; Diari
Oficial del Comitè Antifeixista i de Salut Pública de
Badalona. Revista; Punt, El. Diari; Planas Casals, Francesc
d’A.: 1845-1911; Antoja Vigo, Eduard

39 - Alviñà, Eva
«A Salvador Espriu» / Eva Alviñà.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 46 (juny 1985), p. 21-26: il.
1913-1985; Badalona; Escriptors; Poetes; Poesia; Biografia;
Espriu Castelló, Salvador: 1913-1985

40 - Amat de Cortada, Rafael d’
«Del calaix de sastre del Baró de Maldà» / Rafael d’Amat
de Cortada i de Senjust.- En: Carrer dels Arbres (Badalona),
núm. 21 (gener 1982), p. 13-16: il.
1791-1802; Badalona; Anecdotari; Noblesa; Biografia;
Dietari; Amat de Cortada, Rafael d’: 1746-1819; Maldà,
Baró de

41 - «Andrés Anagrama».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 52: il.
1965-1987; Badalona; Biografia; Música rock; Músics;
Anagrama, Andrés: 1965.
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42 - Antequera Devesa, Francesc
«Primers resultats de la intervenció arqueològica a la Plaça
de Pompeu Fabra de Badalona: Ocupació extramurs de la
ciutat romana de Baetulo» / Francesc Antequera Devesa,
Daniel Vázquez Álvarez ; planimetria Mario Granollers
Meesa, Rafael Piera Catalán.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 21 (desembre 2010), p. 7-29: il.
0100a.C.; Badalona; Arqueologia; Excavacions; Places;
Urbanisme; Baetulo

43 - Antoja Amigó, Joan B
«El Grup de Belles Arts» / J.B. Antoja, Josep Rodríguez i
Glòria Blaya.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 16 (desembre 2005), p. 7-10: il.
1955-2005; Museus Municipals; Associacions; Museu de
Badalona; Grup de Belles Arts del Museu de Badalona

44 - Aquilué Abadias, Xavier
«Metodologia arqueológica» / Xavier Aquilué, Montserrat
Comas, Pepita Padrós, Carme Puerta .- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 37 (juliol - Agost 1983), p. 17-20:
il.
1983; Badalona; Arqueologia; Metodologia científica;
Arqueologia

45 - Argelich Gironès, Agustí
«Anecdotari, passat i present del Cinema Badaloní» / Agustí
Argelich.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 16 (desembre 2005), p. 59-62: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció de Cinema Amateur del Museu de Badalona

46 - Argenté Artigal, Joan
«Editorial: Llibres: lectura, escriptura, prelectura,
prescriptura» / Joan Argenté.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980), p. 1: il.
Lectura; Escriptura; Literatura

47 - Ariza, Joan
«Història gràfica de Badalona 1880-1939 de Núria Casals i
Cortés, Jordi Padró i Werner» / Joan Ariza.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 55
(Ressenyes bibliogràfiques)
1939-1975; Badalona; Edat contemporània; Ressenyes
Obra ressenyada: Casals i Cortés, Núria; Padró i Werner,
Jordi. Història gràfica de Badalona 1880-1939. Badalona:
Ajuntament de Badalona, 1987 (Mascaró de Proa, 3)

48 - Armengol Ferrer, Ferran
«Els Tramvies de Badalona» / Ferran Armengol Ferrer,
Miquel Angel Haro Provinciale, Eugeni Luque Farris, [et
al.].- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 6
(desembre 1995), p. 59-70: il.
1873-1985; Badalona; Tramvia; Transport urbà

49 - Arqué, Odile
«L’autofàgia com a processament. A manera d’introducció.:
L’espiral. Exercici d’autofàgia» / Odile Arqué.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p.
52-53: il.
1986; Blanes; Teatre; Premi Salvador Reynaldos de Blanes;
Caballé, Joan
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50 - Arqué, Odile
«Saber-te treure el barret» / Odile Arqué.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p.
17: il.
Escriptors; Traductors; Vidal Alcover, Jaume: 1923-1991

51 - Auladell, Joaquim
«FM. En frecuencia modulada de Rubén Pellejero».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu
1986), p. 76 (Ressenyes bibliogràfiques)
Còmic; Ressenyes
Obra ressenyada: Pellejero, Rubén; guió Zentner, Jorge. FM.

En frecuencia modulada. Barcelona: Norma Editorial, 1985
(Cimoc)

52 - Auladell, Joaquim
«Terra guanyada i altres contes de Gonçal Castelló Gómez-
Trevijano».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Estiu 1986), p. 75 (Ressenyes bibliogràfiques)
Contes; Ressenyes
Obra ressenyada: Castelló Gómez-Trevijano, Gonçal. Terra

guanyada i altres contes. Barcelona: El Llamp, 1985
(L’Aplec)

53 - Aymar Ragolta, Jaume
«Cristòfor Colom i Sant Jeroni de la Murtra» / Jaume Aymar
Ragolta.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
5 (desembre 1994), p. 47-66: il.
[1450-1500]; Canyet-Badalona; Baixa edat mitjana; Ferran
II el Catòlic; Descobriment d’Amèrica; Comunitats
religioses; Monestirs; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona; Colom, Cristòfor: 1436/1456?-1506

54 - Barbarà Molina, Antoni
«Implicacions ecològiques del desenvolupament
industrial» / Antoni Barbarà.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 8 (febrer 1980), p. 1-4: il.
1980; Badalona; Indústria; Contaminació industrial

55 – Barbarà Molina, Antoni
«Editorial: Implicacions ecològiques del
desenvolupament industrial» / Antoni Barbarà.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 8 (1980
novembre), p. 1: il.
Medi ambient; Indústries; Contaminació indústrial;
Ecologia

56 - Bargalló Pi, Antoni
«La Biblioteca i l’Arxiu de Pau Rodon i Amigó» / Antoni
Bargalló, Montserrat Bargalló Sánchez, Montserrat Carreras
García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
17 (desembre 2006), p. 109-120: il.
1870-1950; Badalona; Biblioteques; Arxius; Museu de
Badalona; Rodon Amigó, Pau: 1870-1950

56 bis - Bargalló Pi, Antoni
«La senyera de Gent Nova de Badalona» / Antoni
Bargalló Pi- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 17 (desembre 2006), p. 89-96: il.
Agrupacions corals; Banderes; Gent Nova de Badalona;
Modernisme; Amigó Barriga, Joan: 1875-1958
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57 - Bargalló Sánchez, Montserrat
«Pau Rodon i Amigó o Senyor Teixits» / Montserrat
Bargalló Sánchez.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 15 (desembre 2004), p. 27-42: il.
1870-1934; Badalona; Biografia; Pedagogs; Arts tèxtils;
Indústria tèxtil; Industrials; Escola Municipal d’Arts i Oficis
de Badalona; Cataluña Textil. Revista; Colònia Güell de
Santa Coloma de Cervelló; Rodon Amigó, Pau: 1870-1950;
Güell Bacigalupi, Eusebi: 1846-1918

58 - Barjau de la Rosa, Margarida
«Felip Barjau i Riera (1893-1952)» / Margarida Barjau de la
Rosa.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 9 (març
1980), p. 13-14: il.
1893-1952; Barcelona; Badalona; Mèxic; Biografia;
Sindicalistes; Sindicats; Exili; Obrers; Dictadura de
Primo de Rivera; Guerra civil espanyola; Unió
Socialista de Catalunya: USC; Partit Socialista de
Catalunya: PSC; Comissió Nacional de Treballadors;
Fabra i Coats de Badalona; Barjau Riera, Felip: 1893-
1952

59 - Barriga Morell, Carola
«Francesc Planas i Casals (1845-1911). El primer
periodista badaloní» / Carola Barriga Morell, Elena
López Diez.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 8 (desembre 1997), p. 33-40: il.
1845-1911; Badalona; Biografia; Periodistes; Periodisme;
Planas Casals, Francesc d’A.: 1845-1911

60 - Barrios Pagès, Ezequiel
«50 anys dels gegants Anastasi i Maria» / Ezequiel
Barrios Pagès.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 20 (desembre 2009), p. 61-74: il.
1850; Badalona; Gegants i capgrossos

61 - Barris Vallerdú, Lluís
«Eladi Costa» / Lluís Barris Vallerdú.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 7 (gener 1980), p. 17-18: il.
1884-1977; Badalona; Biografia; Músics; Música; Costa
Planas, Eladi: 1884-1977

62 - Beltran, Santi
«Solaz y Cultura, Joventut, Teatre» / Santi Bertran.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre
2005), p. 55-58: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció Solaz i Cultura Museu de Badalona; Secció Joventut
del Museu de Badalona

63 - Biscarri Gassió, Maria A.
«Sant Sadurní d’Anoia: Capital del cava» / Maria A.
Biscarri Gassió.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 4-6: il.
Sant Sadurní d’Anoia

64 - Blasco, Pedro J.
«Arriben els ocells de nit de Sílvia Soler Guasch».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu
1986), p. 74 (Ressenyes bibliogràfiques)
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Novel·la; Ressenyes
Obra ressenyada: Soler Guasch, Sílvia. Arriben els ocells de

nit. Barcelona: Pòrtic, 1985 (El Brot)

65 - Boada Silvestre, Eduard
«Tres Compositors Badalonins: Antoni Botey i Badia,
Joaquim Riera i Massanas i Ramon Salas i Blanch» /
Eduard Boada Silvestre, Miquel Lleonart Casadevall.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 13 (desembre
2002), p. 65-78: il.
1873-1987; Badalona; Biografia; Músics; Música; Sardana;
Botey Badia, Antoni: 1894-1939; Riera Massanas, Joaquim:
1873-1953; Salas Blanch, Ramon: 1902-1987

66 - Bocanegra Marcos, Maria Dolors
«Jujol a Badalona» / Maria Dolors Bocanegra i Marcos.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona).  3a època, núm. 13
(desembre 2002), p. 79-95: il.
1879-1949; Tarragona; Barcelona; Badalona; Biografia;
Arquitectes; Modernisme; Edificis; Arquitectura; Torre
Codina de Badalona; Convent del Carme de Badalona;
Carmelites; Jujol Gibert, Josep Maria: 1879-1949

67 - Bocanegra Marcos, Maria Dolors
«Els mosaics ceràmics de La Llauna» / Dolors Bocanegra i
Marcos.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
21 (desembre 2010), p. 107-120: il.
1875-1958; Badalona; Indústria del metall; Llauners;
Indústria litogràfica; Indústria de l’embalatge; Gottardo de
Andreis, Metalgraf Española de Badalona

68 - Bofill Fitó, Glòria
«Hidrografia de Badalona» / Glòria Bofill, Neus Prat.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 29 (novembre 1982), p.
9-12: il.
Badalona; Hidrologia; Recursos hídrics

69 - Bofill Fitó, Glòria
«Situació i relleu de Badalona» / Glòria Bofill, Neus Prat.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 29 (novembre
1982), p. 3-8: il.
Badalona; Medi geogràfic; Topografia; Relleu

70 - «Borges.Finalment, invisible».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 29: il.
Escriptors; Borges, Jorge Luis: 1899-1986

71 - «Breu resum dels orígens de la nostra ciutat» /
Xavier Aquilué, Montserrat Comas, Pepita Padrós, Carme
Puerta.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 37 (juliol -
Agost 1983), p. 5-6: il.
500 aC-300 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Època romana; Cultura dels ibers; Ciutats; Arqueologia;
Ciutat romana de Baetulo

72 - C.R.T.
«Metrònom: Art contemporani de C.R.T».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 55
(Ressenyes bibliogràfiques)
Art; Artistes; Premsa cultural; Ressenyes
Obra ressenyada: Metrònom. Art contemporani: Centre de
Documentació d’Art Actual Fundació Privada d’Art
Contemporani Tous-de Pedro, 1987 (núm. 1)
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73 - C.R.T.
«Sacrifici: Metrònom monografies d’art de C.R.T».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p.
55 (Ressenyes bibliogràfiques)
Art; Artistes; Premsa cultural; Ressenyes
Obra ressenyada: Sacrifici. Metrònom monografies d’art:
Centre de Documentació d’Art Actual Fundació Privada
d’Art Contemporani Tous-de Pedro, 1987 (núm. 1)

74 - Canher Monzó, Enric
«Les Cases de baix a mar» / Enric Canher Monzó, Mariona
Rovira Solanas.- En: Carrer dels arbres (Badalona). 3a
època, núm. 14 (desembre 2003), p. 31-42: il.
[1700-1890]; Arenal-Badalona; Baix a Mar de Badalona;
Pescadors; Cases; Barris; Corders

75 - Cairó Garcia, Francesc
«Joaquim Font i Cussó» / Francesc Cairó.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 14 (setembre-octubre 1980), p. 17-
20: il.
1910-1980; Badalona; Biografia; Arqueòlegs; Excavacions
arqueològiques; Arqueologia; Font Cussó, Joaquim: 1910-
1988

76 - Canle Martínez, Galadriel
«Orsina Baget, una badalonina col·leccionista d’instruments
musicals» / Galabriel Canle Martínez.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre 2009), p.
105-116: il.
1888-1978; Badalona; Col·leccionisme; Col·leccionistes;
Baget, Orsina: 1888-1978

77 - Capmany Farnés, Maria Aurèlia
«Badalona des de Betúlia» / Maria Aurèlia Capmany
Farnés.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 26 (juny
1982), p. 9-10: il.
[0000-1982]; Badalona; Història general

78 - Cara Casaleiz, Hilari de
«Del vi i de la literatura» / Hilari de Cara i Casaleiz.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 4 (setembre-octubre
1979), p. 7-8: il.
Literatura

79 - Cara Casaleiz, Hilari de
«Presentació» / Hilari de Cara i Casaleiz.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 2 (juny 1979), p. 23-24: il.
Literatura

80 – Cara Casaleiz, Hilari de
«Palma de Mallorca: Un passeig per ciutat de Mallorca» /
Hilari de Cara.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 1 (estiu 1986), p. 8-11: il.
Palma de Mallorca

81 – Cara Casaleiz, Hilari de
«Sobre literatura i postmodernitat» / Hilari de Cara.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera
1987), p. 8-16: il.
Literatura; Narrativa; Periodistes; Biografia; Monzó, Quim:
1952
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82 – Cara Casaleiz, Hilari de
«Viatge a Itàlia» / Hilari de Cara.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 4-7: il.
Itàlia; Viatges

83 - Carboneras Malet, Carles
«Els Animals de Badalona» / Carles Carboneras, Pere
Miquel Parés.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 30
(desembre 1982), p. 15-22: il.
Badalona; Fauna; Animals

84 - Carboneras Malet, Carles
«La migració» / Carles Carboneras.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 11 (1980), p. 3-6: il.
Fauna; Animals; Ocells; Ornitologia; Ocells-Migració

85 - Cardona Escanero, Gabriel
«Catalunya sota les bombes (1936-1939) de Josep M. Solé i
Sabaté, Joan Villarroya i Font».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 56
(Ressenyes bibliogràfiques)
Guerra civil espanyola; Ressenyes
Obra ressenyada: Solé Sabaté, Josep M.; [et al.]. Catalunya

sota les bombes (1936-1939). Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1986

86 - Cardona Escanero, Gabriel
«Revolució i guerra civil a Badalona 1936-1939 de Joan
Villarroya i Font».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 2 (Estiu 1986), p. 74 (Ressenyes
bibliogràfiques)

Guerra civil espanyola; Ressenyes
Obra ressenyada: Villarroya Font, Joan. Revolució i guerra civil

a Badalona 1936-1939. Badalona: Mascaró de Proa, 1986

87 - Cardona Torrades, Josep Maria
«El Camí de la Verneda» / Josep Maria Cardona Torrades.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 22
(febrer 1982), p. 17-18: il.
1900-1950; Sant Adrià de Besòs; Besòs, riu; Vegetació;
Camins; Rius

88 - Carmona, Miguel
«Nicaragua: la senzilla poesia d’un poble» / Miguel
Carmona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 4 (Estiu
1987), p. 18-19: il.
Nicaragua; Poesia; Poetes

89 - Carreras García, Montserrat
«Carrer dels Arbres. Índex 1979-2012» / Montserrat
Carreras García; amb la col·laboració i suport tècnic del
SIBHIL·LA Servei d’Informació Bibliogràfica i de
Documentació d’Història, Llengua, Literatura i Art de
Catalunya.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 22 (2012), p. 175-261
Bibliografies; Índexs

90 - Carreras García, Montserrat
“Les Eleccions Generals de 1933 a Badalona” / Montserrat
Carreras i García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 49/50 (juny 1985), p. 15-26: il.
1933; Badalona; Eleccions generals 1933; República
espanyola II
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91 - Carreras García, Montserrat
“La Historiografia badalonina (ff. s. XVIII-XX)” /
Montserrat Carreras García.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 2 (octubre 1991), p. 9-20: il.
[1700-1991]; Badalona; Biografia; Cronistes;
Historiografia; Associacions excursionistes; Agrupació
Excursionista de Badalona; Soler Perejoan, Gaietà: 1863-
1914; Barriga Sala, Josep: 17??-18??; Solà Seriol, Jaume:
1845-1880; Sabater Arquer, Isidre: 1869-1945; Font
Cussó, Joaquim: 1910-1988; Cuyàs Tolosa, Josep Maria:
1910-1992

92 - Carreras García, Montserrat
“L’Hospital de Badalona 1931-1939” / Montserrat
Carreras García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 6 (desembre 1995), p. 71-76: il.
1931-1939; Badalona; Hospitals; Guerra civil espanyola;
Hospital Municipal de Badalona

93 - Carreras García, Montserrat
«La Indústria a Badalona del 1700 al 1936» / Montserrat
Carreras i García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 4 (desembre 1993), p. 71-88: il.
1700-1936; Badalona; Industrialització; Indústria; Empreses
industrials

94 - Carreras García, Montserrat
«Museu de Badalona: Arxiu d’Imatges i fons d’imatges de
l’arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa» / Montserra Carreras
García.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
4 (1993), p. 59-62: il.

1993; Badalona; Arxius fotogràfics; Arxius històrics;
Historiadors; Museus municipals; Arxiu Històric de la
Ciutat de Badalona; Museu de Badalona; Cuyàs Tolosa,
Josep Maria: 1910-1992

95 - Carreras Vidal, Núria
“Noves dades sobre el sector S.O de la ciutat romana de
Baetulo: excavacions arqueològiques al solar de l’Hospital
Municipal” / Núria Carreras i Vidal, Esther Gurri Costa.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3
(desembre 1992), p. 51-60: il.
1992; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època romana;
Ciutats; Hospitals; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

96 - Carrillo, Santi
«Complete de Madness».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 58
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Madness. Complete: Stiff Records, 1982

97 - Carrillo, Santi
«Utter de Madness».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 58 (Ressenyes
discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Madness. Utter. Utter: Zarjazz, 1986

98 - Cartagena Gómez, Aina
«Evolució de la temperatura i de les pluges en els darrers
trenta anys a Badalona» / Aina Cartagena i Gómez.- En:
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Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 10 (desembre
1999), p. 95-110: il.
1968-1997; Badalona; Meteorologia; Fenòmens atmosfèrics;
Pluja

99 - Casajoana Salvi, Pere
«Reflexions urbanes: estàtica i estètica del carrer del Mar» /
Pere Casajoana Salvi.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 9 (desembre 1998), p. 97-103: il.
1743-1990; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística;
Carrers; Carrer de Mar de Badalona

100 - Casals Cortès, Núria
«1875-1923 de la Restauració a la Dictadura: creixement
industrial i urbà, i conflictes socials» / Núria Casals i
Cortès.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
2 (octubre 1991), p. 75-94: il.
1875-1923; Badalona; Restauració; Dictadura de Primo de
Rivera; Desenvolupament urbà; Creixement econòmic;
Conflictivitat social

101 - Casals Cortès, Núria
«El Cartellisme i l’Anís del Mono» / Núria Casals.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 18 (febrer
1981), p. 3-12: il.
1900-1950; Badalona; Cartellisme; Cartells; Licors i
aiguardents; Indústria vinícola; Empreses industrials;
Anís del Mono de Badalona; José Bosch y hermano de
Badalona; Vicente Bosch de Badalona; Bosch i Cia de
Badalona

102 - Casals Cortès, Núria
«Eduard Flò Guitart» / Núria Casals Cortès.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 15 (novembre 1980), p.
7-12: il.
1881-1958; Badalona; Biografia; Pintors; Flò Guitart,
Eduard: 1881-1958

103 - Casals Cortès, Núria
«La Introducció del cinema a la nostra ciutat» / Núria
Casals i Cortés.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 11 (maig 1980), p. 19-24: il.
1904-1930; Badalona; Cinema; Sales de cinema; Pel·lícules
de cinema; Actors

104 - Casanova, Rossend
«El Museu de Badalona incorpora al seu fons el medaller
Lorilleux, un testimoni històric de “la Tinta”» / Rossend
Casanova.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 22 (2012), p. 83-97: il.
1800-1900; Badalona; Empresa; Indústria; Lorilleux de
Badalona 

105 - Casanovas, Pompeu
«El Darwinisme social com a ideologia científica» / Pompeu
Casanovas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 31
(gener 1983), p. 27-32: il.
1883-1983; Badalona; Pensament científic; Mètodes
d’investigació; Història de la ciència

106 - Cascales, Jordi
«El Comerç de cabotatge a Badalona (1863-1887)» / J.
Cascales, JJ. Pineda, JL. Estopiñá, J. Abellán.- En: Carrer
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dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 1 (desembre 1990),
p. 21-30: il.
1863-1887; Badalona; Distribució comercial; Comerciants;
Navegació; Transport marítim; Comerç de cabotatge

107 - Castellano Madrid, José Francisco
«Anís del Mono: més de cient anys d’història» / José
Francisco Castellano Madrid, Juan Sánchez Medina.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 7 (desembre
1996), p. 7-12: il.
1870-1994; Badalona; Indústria alimentària; Licors i
aiguardents; Empreses industrials; Anís del Mono de
Badalona; José Bosch y hermano de Badalona; Vicente
Bosch de Badalona; Bosch i Cia de Badalona

108 - Cervelló Garriga, Jordi
«Beethoven per Claudio Arrau» .- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79 (Ressenyes
discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Arrau León, Claudio.  Beethoven.
Badalona: La voz de su amo (E.M.I.), 1985 (Grandes intérpretes)

109 - Cervelló Garriga, Jordi
«Debussy per Jean Martinon.».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79
(Ressenyes discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Martinon, Jean. Debussy. Badalona:
La voz de su amo (E.M.I.), 1985 (Grandes intérpretes)

110 - Cervelló Garriga, Jordi
«Ricardo Strauss per Rudolf Kempe».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79
(Ressenyes discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Kempe, Rudolf. Ricardo Strauss.
Badalona: La voz de su amo (E.M.I.), 1985 (Grandes
intérpretes)

111 - Cervelló Garriga, Jordi
«Wagner per Sir Adrian Boult».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79
(Ressenyes discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Boult, Adrian (Sir). Wagner.
Badalona: La voz de su amo (E.M.I.), 1985 (Grandes
intérpretes)

112 - Cervera, Juan
«Patti Smith» / Juan Cervera.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (1987), p. 59: il.
Músics; Música rock; Smith, Patti: 1946

113 - Chalmeta Torredemer, Mateu
«El Consell de guerra sumaríssim a l’alcalde Xifré» / Mateu
Chalmeta Torredemer.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 12 (desembre 2001), p. 77-88: il.
1885-1940; Badalona; Biografia; Industrials; Alcaldes;
Consell de guerra; Guerra civil espanyola; Xifré Masferrer,
Frederic: 1885-1940
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114 - Chavarría Arnau, Alexandra
«L’Art barroc al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra» /
Alexandra Chavarría i Arnau.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre 1995), p. 29-34: il.
1600-1700; Badalona; Art religiós; Barroc; Monestirs;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona

115 - «Clan» .- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 4 (estiu 1987), p. 53: il.
1985-1987; Badalona; Música; Músics; Biografia

116 - Clarasó, Montserrat
«Els Sobrenoms de la ciutat de Badalona» / Montserrat
Clarasó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 25 (maig
1982), p. 15-26: il.
1850-1900; Badalona; Llengua catalana; Sociolingüística;
Sobrenoms; Malnoms

117 - Codina, Miquel
«Babel de una noche de San Juan de Julián Ríos».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 78 (Ressenyes bibliogràfiques)
Novel·la; Ressenyes
Obra ressenyada: Ríos, Julián. Babel una noche de San

Juan. Sant Boi de Llobregat: Ediciones del Malla, 1983
(Sèrie ibèrica)

118 - Codina, Miquel
«Els entra-i-surts del poeta de Joan Brossa» / Miquel
Codina.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 77 (Ressenyes bibliogràfiques)
Poesia; Ressenyes

Obra ressenyada: Brossa, Joan. Els entra-i-surts del
poeta. Barcelona: Alta Fulla, 1986 (Els entra-i-surts del
poeta,4)

119 - Colominas, Lídia
«La fabricació d’objectes d’òs a Baetulo: Estudi
arqueozoològic» / Lídia Colominas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 18 (desembre 2007), p. 101-111: il.
Baetulo, ciutat romana

120 – Col·lectiu d’Art
«La Plàstica nadalenca a través de les felicitacions» /
Col·lectiu d’Art.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 6 (desembre 1979), p. 9-12: il.
1900-1970; Catalunya; Nadal; Arts gràfiques; Nadales

121 – Col·lectiu de Català
«Batllòria» / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 3 (juliol - Agost 1979), p. 2:
il..- (Toponímia Badalonina, 1) 
1100-1200; Montigalà-Badalona; Barris

122 - Col·lectiu de Català
«Bufalà».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 7 (gener 1980), p. 2: il.- (Mots. Toponímia, 3) 
1500-1900; Bufalà-Badalona; Barris; Toponímia

123 - Col·lectiu de Català
«La Castanyada» / Col·lectiu de Català de Badalona.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 5 (novembre
1979), p. 2: il.- (Mots) 
1979; Badalona; Festes populars; Castanyada; Etimologia
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124 - Col·lectiu de Català
«Eleccions» / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 9 (març 1980), p. 2: il.
1980; Catalunya; Badalona; Eleccions; Etimologia

125 - Col·lectiu de Català
«Llaminadures nadalenques» / Col·lectiu de Català de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 16 (desembre 1980), p. 2: il.
1400-1872; Badalona; Catalunya; Tradicions populars;
Costums alimentaris; Nadal

126 - Col·lectiu de Català
«Mots. Toponímia III» / Col·lectiu de Català de Badalona.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 7 (gener
1980), p. 2: il.- (Mots. Toponímia, 3) 
1500-1800; Canyadó-Badalona; Sistrells-Badalona; Lloreda-
Badalona; Bufalà-Badalona; Toponímia; Masies; Masos; Can
Canyadó de Badalona; Can Bufalà de Badalona; Can Lloreda de
Badalona

127 - Col·lectiu de Català
“Mots. Toponímia II” / Col·lectiu de Català de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 4 (setembre-octubre 1979), p. 2: il.- (Mots.
Toponímia, 2) 
1979; Canyet-Badalona; Pomar-Badalona; Montigalà-
Badalona; Barris; Toponímia

128 - Col·lectiu de Català
“Mots. Toponímia I” / Col·lectiu de Català de Badalona.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 3 (juliol - Agost

1979), p. 2: il.- (Mots. Toponímia, 1) 
1979; Canyet-Badalona; Barris; Toponímia

129 - Col·lectiu de Català
“Mots” / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 1 (maig 1979), p. 2
1979; Badalona; Llengua catalana; Onomàstica

130 - Col·lectiu de Català
“Mots” / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980),
p. 2: il.
1980; Badalona; Llengua catalana; Onomàstica

131 - Col·lectiu de Català
“Mots” / Col·lectiu de Català de Badalona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 2 (juny 1979), p. 2: il.
1850-1979; Badalona; Catalunya; Festa de Sant Joan;
Llengua catalana

132 - Col·lectiu de Català
«Mots: Pesos i Mesures» / Col·lectiu de Català de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 8 (febrer 1980), p. 5-6
[1200-1800]; Catalunya; Pesos i mesures

133 - Col·lectiu de Català
«Mots: Vocabulari nadalenc» / Col·lectiu de Català de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 6 (desembre 1979), p. 2: il.
1979; Badalona; Catalunya; Tradicions populars;
Vocabularis; Nadal
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134 - Col·lectiu de Català
«La Normalització» / Col·lectiu de Català de Badalona.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 11 (maig
1980), p. 2: il.
1980; Badalona; Normalització lingüística; Llengua
catalana

135 - Col·lectiu de Català
«Quan pujàvem al carrers» / Col·lectiu de català.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 13 (juliol - Agost
1980), p. 2: il.
1940; Badalona; Jocs infantils; Jocs populars; Lleure

136 - Col·lectiu de Plàstica
«Junceda, il·lustrador» / Col·lectiu de Plàstica.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 13 (juliol - Agost 1980), p.
13-16: il.
1881-1980; Barcelona; Blanes; Biografia; Il·lustradors;
Dibuixants; Garcia-Junceda Supervia, Joan: 1881-1948

137 - Comas Solà, Montserrat
«Una àmfora itàlica amb el nom de NESTOR trobada a
Badalona» / Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 5 (desembre 1994), p. 41- 46: il.
1-100; Badalona; França; Restes ceràmiques; Excavacions
arqueològiques; Època romana; Àmfores; Comerç; Vi;
Ciutats; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

138 - Comas Solà, Montserrat
«Baetulo i les importacions d’oli en època romana» /
Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 3 (desembre 1992), p. 33-38: il.

500 aC-300 aC; Badalona; Època romana; Excavacions
arqueològiques; Comerç; Importació; Indústria de l’oli;
Ciutats; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

139 - Comas Solà, Montserrat
«La Ciutat romana de Baetulo i el seu territori: dotze anys
d’intervencions arqueològiques (1990-2002)» / Montserrat
Comas i Solà, Pepita Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 13 (desembre 2002), p. 7-24: il.
1990-2002; Badalona; Excavacions arqueològiques; Ciutats;
Estructures arqueològiques; Nuclis de població; Època
romana; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

140 - Comas Solà, Montserrat
«Economia, producció i comerç a la ciutat de Baetulo» /
Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 2 (octubre 1991), p. 33-40: il.
150 aC-300; Badalona; Època romana; Comerç; Economia;
Ciutats; Jaciments arqueològics; Producció; Arqueologia;
Ciutat romana de Baetulo

141 - Comas Solà, Montserrat
«Les Esteles funeràries ibèriques de Badalona» / Montserrat
Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 12 (desembre 2001), p. 7-14: il.
300 aC-100 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Cultura dels ibers; Estructures funeràries; Art funerari;
Arqueologia

142 - Comas Solà, Montserrat
«La Figura humana a Baetulo: representacions en objectes
quotidians» / Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres



194

(Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre 2000), p. 21-36: il.
500 aC-300 aC; Badalona; Època romana; Objectes
arqueològics; Utillatge; Ciutats; Excavacions
arqueològiques; Arqueologia; Ciutat romana de
Baetulo

143 - Comas Solà, Montserrat
«El Jardí de Quint Licini» / Montserrat Comas i Solà.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre
2008), p. 7-14: il.
Badalona; Jardins; Arqueologia; Museu de Badalona

144 - Comas Solà, Montserrat
«La Laietana-1: un nou tipus d’àmfora trobat a Badalona» /
Montserrat Comas Solà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 39 (novembre 1983), p. 23-26 : il.
50 aC-30 aC; Badalona; Àmfores; Restes ceràmiques;
Excavacions arqueològiques; Època romana; Arqueologia;
Jaciment del Clos de la Torre de Badalona; Jaciment de
l’Església de Santa Maria de Badalona; Carrer de Pujol de
Badalona

145 - Comas Solà, Montserrat
«Els Rituals domèstics a la ciutat romana de Baetulo» /
Montserrat Comas Solà, Pepita Padrós Martí.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 15 (desembre 2004),
p. 7-16: il.- 
200 a.C-300; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Jaciments arqueològics; Objectes arqueològics; Època
romana; Vida quotidiana; Jaciment de la Plaça Font i Cussó
de Badalona

146 - Costa, Josep M.
«La Millor entitat esportiva catalana» / Josep M. Costa.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), 1a època núm. 18 (febrer
1981), p. 13-16: il.
1981; Badalona; Clubs esportius; Bàsquet; Club Joventut de
Badalona

147 - Cuesta Gómez, José Miguel
«Immigració i moviment veïnal a Llefià: Més història de la
que us penseu» / José Miguel Cuesta Gómez.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre 2008),
p. 97-108: il.
Badalona; Immigració; Museu de Badalona

148 - «Excavacions arqueològiques en els darrers anys» /
Xavier Aquilué, Montserrat Comas, Pepita Padrós, Carme
Puerta.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 37 (juliol -
Agost 1983), p. 7-16: il.
1983; Badalona; Excavacions arqueològiques; Ciutats;
Època romana; Arqueologia; Ciutat Romana de Baetulo

149 - Cuyàs Tolosa, Josep Maria
«En Llorenç Brunet» / Josep M. Cuyàs Tolosa.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 18 (febrer 1981), p. 21-22: il.
1873-1939; Badalona; Biografia; Pintors; Pintura; Brunet
Forroll, Llorenç: 1873-1939

150 - DCM
«Homenatge a Cristòfor Taltabull (1884-1964) per Eulàlia
Solé Olivart (piano)».- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 78-79: il. (Ressenyes
discogràfiques)
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Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Solé Olivart, Eulàlia (piano). Homenatge

a Cristòfor Taltabull (1884-1964). Barcelona, 1984

151-«Dels dels sons de Coloma Lleal i Galceran».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu
1987), p. 55 (Ressenyes bibliogràfiques)
Poesia; Ressenyes
Obra ressenyada: Lleal Galceran, Coloma. Dels dels sons /
pròleg Joan Argenté. Badalona: Ajuntament de Badalona
(Els llibres del Litoral, num. 2)

152 - Díaz Martí, Carles
«Aspectes sanitaris rellevants en la primera crònica de
Sant Jeroni de la Murtra (segles XV I XVI)» / Carles
Díaz Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 17 (desembre 2006), p. 37-52: il.
1400-1500; Badalona; Sant Jeroni de la Murtra de
Badalona

153 - Díaz Martí, Carles
«Dels Sentmenat als Sancliment: les vendes de la casa de
Badalona (1277-1280)» / Carles Díaz Martí.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre 2008),
p. 15-32: il.
1277-1280; Badalona; Habitatges; Urbanisme; Sentmenat;
Santcliment; Drets i privilegis senyorials

154 - Díaz Martí, Carles
«Descripció de Sant Jeroni de la Murtra a mitjan segle XVI» /
Carles Díaz Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 13 (desembre 2002), p. 25-40: il.

1500-1600; Badalona; Monestirs; Comunitats religioses;
Edificis; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de
Badalona

155 - Díaz Martí, Carles
«Un fragment del llibre de despeses del procurador de
Sant Jeroni de la Murtra» / Carles Díaz Martí.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22
(2012), p. 23-54: il.
1400; Badalona; Edat Mitjana; Monestirs; Sant Jeroni de
la Murtra de Badalona

156 - Díaz Martí, Carles
«L’ obra nova de Sant Jeroni de la Murtra» / Carles Díaz
Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
21 (desembre 2010), p. 65-86: il.
1400-1830z1400C; 1820X; Monestirs; Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona; Obres; Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona

157 - Díaz Martí, Carles
«Pedra calcària badalonina per a Sant Jeroni de la Murtra» /
Carles Díaz Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 20 (desembre 2009), p. 25-40: il.
1400-1830; Badalona; Monestirs; Geologia; Sant Jeroni de
la Murtra de Badalona

158 - Díaz Martí, Carles
«Primera menció del futur Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra” / Carles Díaz i Martí .- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 15 (desembre 2004), p. 17-
26: il
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[1413-1600]; Badalona; Monestirs; Ermites; Monestir
de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona; Ermita de la
Miranda de Badalona

159 - Díaz Martí, Carles
“Tres contractes d’obres a la Badalona moderna (Can
Canyadó, Can Peixau i casa de Pau Ferrer, àlies Serra)» /
Carles Díaz Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 18 (desembre 2007), p. 81-100: il.
Edat moderna; Documents; Construcció d’edificis; Can
Peixau de Badalona; Can Canyadó de Badalona; Casa de
Pau Ferrer, àlies Serra de Badalona

160 - Dionis Piquero, Cristina
«Oficis artesanals» / Cristina Dionis Piquero.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 9 (desembre 1998),
p. 31-44: il.
[18??-19??]; Badalona; Oficis; Artesans; Basters; Boters;
Corders; Espardanyers; Llauners; Traginers; Carboners;
Aiguader; BogaderesBurots; Cadiraires; Camàlics;
Campaners; Dides; Enllustradors; Esmolets; Fanalers;
Matalassers; Nuncis; Paraigüers; Planxadores; Serenos;
Terrissaires

161-«Diuen les cròniques de Sant Jeroni» / Josep Maria
Cuyàs Tolosa (Trans.). — En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 21 (gener 1982), p. 9-12: il.
[1400-1800]; Canyet-Badalona; Crònica; Vida quotidiana;
Sants; Comunitats religioses; Monestirs; Mas Sa Murtra de
Badalona; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona

162 - Domínguez, Sonia
«La innovación de lo clásico: Una “Medea” para Mérida» /
Sonia Domínguez.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm.
1 (desembre 1990), p. 47-79: il.
1900; Badalona; Carlisme; Insurrecció reialista

163 - Droch López, Salvador
«L’Escola-Taller Can Canyadó: la rehabilitació del
Patrimoni arquitectònic» / Salvador Droch Lopez.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3
(desembre 1992), p. 81-88: il.
1992; Badalona; Escoles-taller; Ensenyament
professional; Rehabilitació d’edificis; Escola-Taller Can
Canyadó de Badalona

164 - Dunyó Clarà, Jacint
«Balanç cultural de l’any 32 a Badalona» / Jacint Dunyó
Clarà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 9 (març 1980), p. 3-6: il.
1932; Badalona; República espanyola II; Associacions
culturals; Vida cultural; Amics de les Arts de Badalona;
Orfeó Badaloní; Agrupació Excursionista de Badalona;
Amics de la Música de Badalona; Consell Local de
Primera Ensenyança de Badalona; Escola Municipal de
Música de Badalona

165 - Dunyó Clarà, Jacint
«El Cooperativisme i el llegat Roca i Pi» / Jacint Dunyó
Clarà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 7 (gener 1980), p. 3-6: il.
1870-1890; Badalona; Cooperativisme; Moviment obrer;
Testaments; Cooperatives; Cooperativa La Bienechora
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de Badalona; Cooperativa La Fraternitat de Badalona;
Cooperativa la Obrero Badalonesa de Badalona; Teatre
Zorrilla de Badalona; Cooperativa la Verdadera Fraternidad
de Badalona; Roca i Pi, Vicenç de: 1780-1852

166 - Dunyó Clarà, Jacint
«Editorial: Benvingut carnaval» / Jacint Dunyó.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època (febrer 1981), p.
1-2: il.
1981; Badalona; Carnestoltes; Festes populars

167 - Dunyó Clarà, Jacint
«Editorial: Mar enyoradissa» / Jacint Dunyó i Clarà.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 12 (maig
1980 juny), p. 1-2: il.
1911; Mar; Pescadors; Tempestes

168 - Dunyó Clarà, Jacint
«El Naufragi del 1911» / Jacint Duñó Clarà.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 20 (abril 1981), p.
15-16: il.
1911; Badalona; Pescadors; Naufragis; Accidents; Vaixells;
Pesca marítima

169 - Dunyó Clarà, Jacint
«Noia de porcellana» / Jacint Dunyó Clará.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980),
p.11-12: il.
1957-1977; Badalona; Escriptors; Dibuixants; Biografia;
Anglada Sarriera, Lola: 1892-1984

170 - Dunyó Clarà, Jacint
«Els Obscurs orígens de la Cremada del dimoni» / Jacint
Dunyó i Clarà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 1 (maig 1979), p. 11-14: il.
1940-1979; Badalona; Festes populars; Festes majors;
Tradicions populars; Cremada del dimoni

171 - Dunyó Clarà, Jacint
«Sentors oblidades» / Jacint Duñó Clarà.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 4 (setembre-octubre
1979), p. 4-6: il.
1900-1979; Badalona; Vinya; Conreus; Indústria vinícola

172 - «Editorial» / Carrer dels Arbres.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm.3 (Primavera 1987), p. 1: il.
Badalona; Jocs Olímpics 1992; Urbanisme

173 - «Editorial» / La Redacció.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (estiu 1987), p.1: il.
Premsa cultural; Premsa en català

174 - «Editorial. Pensar Badalona, millorar la ciutat» /
La Redacció.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 1
Badalona; Jocs Olímpics 1992; Urbanisme

175 - «Editorial: Arqueologia no és només excavar».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 37 (juliol -
Agost 1983), p. 1-2: il.
1983; Badalona; Arqueologia; Patrimoni històric i artístic;
Època romana; Ciutats; Excavacions arqueològiques;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
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176 - «Educació i temps lliure» / Gaspar.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 65 -66
Educació; Lleure

177 - «En record de Josep Maria Cuyàs Tolosa».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3
(desembre 1992), p. 7-16: il.
1910-1992; Badalona; Biografia; Historiadors; Arqueòlegs;
Cronistes; Cuyàs Tolosa, Josep Maria: 1910-1992

178 - Eroles, Pep
«Guions de salut laboral».- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 5 ([1988]), p. 56 (Ressenyes bibliogràfiques)
Salut; Ressenyes
Obra ressenyada: Guions de salut laboral. Badalona:
Ajuntament de Badalona

179 - «L’Església del Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra: últimes excavacions» / Jordi Alemany, Núria
Carreras, Marisol Madrid, [et al.].- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre 1993), p. 63-70: il.
[1416-1835]; Canyet-Badalona; Arquitectura; Excavacions
arqueològiques; Monestirs; Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona

180 - Espejo del Pino, Esther
«Art Barroc a Badalona: Sant Pasqual Bailón» / Esther Espejo
del Pino.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3
(desembre 1992), p. 61-70: il.
[1600-1750]; Canyet-Badalona; Art religiós; Artistes; Pintura;
Pintors; Retaules; Barroc; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona; Vicens, Damià; Grau, Jaume

181 - Estapé, Jordi
«Terrassa» / Jordi Estapé.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 6-7: il.
Terrassa

182 - Estévez Bigas, Josep Maria
«Els Pastorets d’en Folch i Torres a Badalona, ahir i avui» /
Josep Maria Estevez Bigas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 16 (desembre 1980), p. 7-8: il.
1931-1980; Badalona; Teatre amateur; Pastorets;
Associacions culturals; Nadal; Círcol Catòlic de Badalona

183 - Estruch Traité, Josep
«Alguns noms de lloc de Badalona» / Josep Estruch, Montserrat
Rectoret.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 28
(setembre-octubre 1982), p. 13-18: il.
[0000-1980]; Canyet-Badalona; Llefià-Badalona;
Sistrells-Badalona; Pomar-Badalona; Mas Ram-
Badalona; Cartoixa de Montalegre, la-Tiana; Toponímia;
Nomenclàtors; Monestirs; Valls; Torrents; Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra de Badalona; Cartoixa de
Montalegre de Tiana; Torrent de la Font de Badalona

184 - Estruch Traité, Josep
«El Capità Pau Lloveras i Riera (Vilassar de Mar, 30/6/1853-
Badalona, 12/7/1915): l’exportació i la importació dels últims
velers mercants de la carrera d’Amèrica» / Josep Estruch i
Traité.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 13
(desembre 2002), p. 41-56: il.
1853-1915; Vilassar de Mar; Badalona; Amèrica; Biografia;
Marina mercant; Transport marítim; Comerç; Lloveras
Riera, Pau: 1853-1915
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185 - Estruch Traité, Josep
«Quan els monjos de Sant Jeroni tallaven boscos» / Josep
Estruch Traité.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 12 (desembre 2001), p. 33-51: il.
1752-1832; Canyet-Badalona; Monestirs; Vinya; Recursos
naturals; Silvicultura; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona

186 - Expósito Carneado, Raquel
«L’educació pública a Badalona en temps de la II República» /
Raquel Expósito Carneado.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 19 (desembre 2008), p. 53-74: il.
Badalona; Educació; República espanyola II; Museu de
Badalona

187 - Fatjó Carreras, Elisenda
«El Teatre a Badalona. L’Agrupació Pàtria i Art, 1904-1908» /
Elisenda Fatjó Carreras.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 22 (2012), p. 99-121: il.
1904-1908; Badalona; Teatre; Teatre amateur; Sales de teatre;
Agrupació Pàtria i Art de Badalona; Gent Nova de Badalona

188 - Fernández Martínez, Pedro Jesús
«Editorial: El recent problema escolar: Caos programat del
govern central» / Pere-Jesús Fernández.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 5 (1979 novembre), p. 1: il.
1979; Ensenyaments; Educació; Escolarització

189 - Fernández Tarrats, Marià
«La inmigració francesa al regne d’Espanya durant els
segles XVI i XVII: El cas de la vila de Badalona» / Marià
Fernández Tarrats.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a

època, núm. 17 (desembre 2006), p. 53-68: il.
1500-1600; Badalona; Immigració; Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona

190 - Fernández Tarrats, Marià
«Ramon Levita, a l’església parroquial de Santa Maria de
Badalona, fa testament quan vol peregrinar a Sant Jaume
apòstol mil anys endarrere» / Marià Fernández Tarrats.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre
2009), p. 41-60: il.
1045; Badalona; Esglésies; Parròquies; Història local

191 - Ferràs, Margarida
«Per uns esbarzers de seda...» / Margarida Ferràs; Dibuix de
Glòria Monès.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 1 (estiu 1986), p. 34-35: il.
Contes

192 - Fonollà Sánchez, Antoni
«Secció Infantil i Juvenil del Museu de Badalona» / Antoni
Fonollà.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
16 (desembre 2005), p. 17-20: il.
1955-2005; Museus Municipals; Associacions; Museu de
Badalona; Secció Infantil i Juvenil del Museu de Badalona

193 - Font Cussó, Joaquim
«Una Excursió als Forts de Vilassar» / Joaquim Font i
Cussó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
20 (abril 1981), p. 17-22: il.
1911; Badalona; Vilassar de Mar; Maresme; Pescadors;
Pesca
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194 - Forn Perramon, Clara
«Círcol Catòlic de Badalona: 125 anys d’història» /
Clara Forn i Perramon.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 15 (desembre 2004), p. 53-
62: il.
1879-2004; Badalona; Associacions culturals; Vida
cultural; Teatre amateur; Esplais; Revistes;
Commemoració; Círcol Catòlic de Badalona; Guión de
Badalona. Revista; Aubada. Setmanari Catòlic; Vida del
Círcol de Badalona. Revista; Albada. Revista

195 - García Almagro, Francesca
«El Museu de Badalona (1999-2004)» / Francesca
García Almagro.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 16 (desembre 2005), p. 115-122: il.
1999-2004; Museus Municipals; Museu de Badalona

196 - Garcia Riera, Joan
«Històries d’olors: Una exposició per deixar-se portar» /
Joan García Riera.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 54
Badalona; Exposicions culturals; Museus; Museu de
Badalona

197 - Garcia Riera, Joan
«L’orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, a
Badalona» / Joan Garcia Riera.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), pàg. 80: il.
1986; Música clàssica; Orquestra simfònica de la Ràdio
de Berlín

198 - García Surralés, J. Lluís
«Els Pessebres a Badalona» / J. Lluís García Surralés.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre
2005), p. 29-36: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Amics del Pessebre de Badalona

199 - Garcia, Montserrat
«El Cooperativisme a Sant Adrià» / Montserrat Garcia.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 32 (febrer
1983), p. 9-12: il.
1915-1946; Sant Adrià de Besòs; Cooperativisme

200 - Garolera Pérez, Joan
«Nits del Montnegre» / Joan Garolera Pérez.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 47-48 (1985), p. 3-
5: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus

201 - Gatell, Carles
«Big Chief» / Carles Gatell.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 59: il.
Música pop; Músics; Big Chief

202 - Gatell, Carles
«Get Rhythm de Ry Cooder».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 57 (Ressenyes
discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Cooder, Ry. Get Rhythm: Warner, 1987
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203 - Gatell, Carles
«Live alive de Stevie Ray Vaughan and Duble Trouble».-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3
(Primavera 1987), p. 57-58 (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Vaughan, Stevie Ray; [et al.]. Live

alive: CBS, 1986

204 - Gil, Francesc
«Els Pessebres» / Francesc Gil.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 6 (desembre 1979), p. 13-14:
il.
[1900-1979]; Badalona; Catalunya; Tradicions populars;
Nadal; Pessebrisme

205 - Giralt Dols, Josep
«Els Bolets» / Josep Giralt i Dols.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 39 (novembre 1983),
p. 3-14: il.
1983; Badalona; Vegetació; Recursos naturals; Bolet

206 - Giralt Dols, Josep
«Records» / Josep Giralt.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 39 (novembre 1983), p. 1-2: il.
Bolets

207 - Giralt Paulí, Enric
«Les Festes de Maig» / Enric Giralt.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 2 (juny 1979), p. 7-12: il.
1979; Badalona; Festes populars; Festes de primavera;
Festes de maig

208 - Giralt Paulí, Enric
«Les Festes populars d’abans de la guerra» / Enric Giralt.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 1 (maig 1979), p. 15-16: il.
1900-1936; Badalona; Festes populars

209 - Giralt Paulí, Enric
«El Nou Ajuntament Democràtic» / Enric Giralt.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona) . 1a època, núm. 1 (maig 1979), p. 9-10: il.
1979; Badalona; Eleccions municipals 1979; Ajuntament;
Transició democràtica

210 - Giralt Paulí, Enric
«La Transició a Badalona 1975-1979» / Enric Giralt i
Paulí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 9
(desembre 1998), p. 69-80: il.
1975-1979; Badalona; Transició democràtica; Ajuntament;
Vida política

211 - Giró Marsal, Maria
«La Senyoreta Engràcia» / Maria Giró.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 32 (febrer 1983), p. 19-20: il.
1850-1900; Badalona; Biografia; Mestres; Botigues i
comerços; Ateneus obrers; Can Giró de Badalona; Ateneu
Obrer de Badalona; Baster, Engràcia

212 - Gómez, Carme
«A propòsit d’un credo polifònic del “cantorale S.
Jeronimi”» / Carme Gómez.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 29-32: il. 
[1400-1500]; Canyet-Badalona; Música religiosa; Partitures
musicals; Monestirs; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
de Badalona
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213 - Grau Seguí, Martí
«La Vaixella de vernís negre a Baetulo i els seus
antecedents: dèstris de taula a documents d’una societat (S.
III-I a.C)» / Martí Grau Seguí, Maria del Carme Jiménez
Fernandez.- En: Carrer dels arbres (Badalona). 3a època,
núm. 9 (desembre 1998), p. 21-30: il.
250 aC-100; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època
romana; Ciutats; Ceràmica; Restes ceràmiques; Utillatge;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

214 - Graña Zapata, Isabel
«Gent Nova: Badalona dins la cultura catalana
contemporània» / Isabel Graña Zapata.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 1 (desembre 1990),
p. 89-94: il.
1880-1918; Badalona; Revistes; Premsa local; Premsa
cultural; Gent Nova. Revista de Badalona

215 - Graña Zapata, Isabel
«Maria Aurèlia Capmany des de Betúlia» / Isabel Graña.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 18
(desembre 2007), p. 37-46: il.
Literatura; Biografia; Capmany Farnes, Maria Aurèlia:
1918-1991

216 - Grifell, Quirze
«Berga» / Quirze Grifell.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 4-5: il.
Berga; Bergadà; Patum de Berga

217 - Grup de Sant Jeroni
«Els Darrers deu anys de St. Jeroni de la Murtra i la Casa de
Santiago» / Grup de St. Jeroni de Badalona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 15-22: il.
1970-1980; Canyet-Badalona; Arquitectura; Restauració
i conservació; Comunitats religioses; Monestirs;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona; Casa
de Santiago de Badalona

218 - Gual Lloberes, Josep
«L’Atletisme femení a Badalona» / Josep Gual i
Lloberes.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 9 (març 1980), p. 15-20: il.
1980; Badalona; Atletisme; Dona

219 - Gual Lloberes, Josep
«Els Banys a través dels temps» / Josep Gual i Lloberes.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 20 (abril 1981),
p. 9-14: il.
1875-1930; Badalona; Banys públics; Platges; Piscines;
Natació; Titus de Badalona; Banys Titus de Badalona; Tiburón
de Badalona, El; Banys Sport de Badalona; Maricel de
Badalona; Donzella de la Costa de Badalona, La; Can
Belluguets de Badalona; Mar Clara de Badalona; Mar de Plata
de Badalona; Club Natació Badalona

220 - Gual Lloberes, Josep
«La Cuina badalonina» / Josep Gual i Lloberes.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 40
(desembre 1983), p. 3-18: il.
1900-1950; Badalona; Costums alimentaris; Alimentació
humana; Hostals i fondes; Hoteleria; Can Piega de
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Badalona; Can Oller de Badalona; Can Cinto de la Palla
de Badalona; Cal Xic de la Fonda de Badalona. Fonda
España; Can Peret de la Fonsa de Badalona; Can Gatxó
de Badalona; Fonda del pescador, La. Cal Guinyo de
Badalona; Ca la Petita de Badalona; Cal Gravat de
Badalona; La Tranquil·la de Badalona; Can Ramonet de
Badalona; La Pansa de Badalona

221 - Gual Lloberes, Josep
«Editorial: Centenari de Josep M. Folch i Torres» /
Josep Gual i Lloberes.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 13 (juliol - Agost 1980), p.
1: il.
1880-1980; Badalona; Biografia; Novel·listes;
Dramaturgs; Homenatge; Museus Municipals; Memòria
d’activitats; Folch Torres, Josep Maria: 1880-1950

222 - Gual Lloberes, Josep
«L’Esport a Badalona: inicis» / Josep Gual Lloberes.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 5
(desembre 1994), p. 83-94: il.
1700-1960; Badalona; Esport; Clubs esportius;
Activitats esportives; Esportistes

223 - Gual Lloberes, Josep
«Esport i ciutadania» / Josep Gual Lloberes.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 3 (juliol - Agost
1979), p. 9-12: il.
1800-1960; Badalona; Esport

224 - Gual Lloberes, Josep
«La Mònica» / Josep Gual i Lloberes.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 26 (juny 1982), p. 3-8: il.
1878-1940; Badalona; Botigues i comerços

225 - Gual Lloberes, Josep
«La Nova cançó. El grup Estrop» / Josep Gual Lloberes.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 19 (març
1981), p. 3-6: il.
1960-1970; Badalona; Música; Nova cançó; Conjunts
musicals; Grup Estrop de Badalona

226 - Gual Lloberes, Josep
«En Robín» / Josep Gual Lloberes.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 5 (novembre 1979),
p. 21-24: il.
1920-1950; Badalona; Biografia; Guerra civil
espanyola; Memòries; Colomer, Agustí; Robín

227 - Gual, Antoni
«Francesc Parcerisas: La poesia a favor de la felicitat» /
Antoni Gual, Rosa Soler.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 27-31: il.
Escriptors; Poetes; Parcerisas Vázquez, Francesc: 1944

228 - Gual, Antoni
«Claude Lévi-Strauss: Des d’una òptica literària» /
Antoni Gual.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 15-17: il.
Antropòlegs; Antropologia; Lévi-Strauss, Claude: 1908-
2009
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229 - Gual, Antoni
«En los reinos de Taifa 1 de Juan Goytisolo».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 78: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
Memòries; Ressenyes
Obra ressenyada: Goytisolo, Juan. En los reinos de Taifas.
Barcelona: Seix Barral, 1986

230 - Gual, Antoni
«Enric Ortuño: La pintura com a expressió de l’home » /
Antoni Gual, Carles Ruiz.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 7-11: il.
Badalona; Pintors; Pintura; Ortuño Aráez, Enric: 1938-2010

231 - Gual, Antoni
«Foix» / Antoni Gual, [Jordi Llovet, Francesc Valverdú,
Joan Brossa,] [et al.].- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 19-23: il.
Escriptors; Poetes; Foix Mas, Josep Vicenç: 1893-1997

232 - Gual, Antoni
«Frontera i perill de Col·legi de Filosofia».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera
1987), p. 56 : il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Filosofia; Ressenyes
Obra ressenyada: Col·legi de filosofia. Frontera i perill.
Barcelona: Edicions 62, 1987 (Llibres a l’abast)

233 - Gual, Antoni
«Introducción a Heidegger de Gianni Vattimo».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p.
56: il. (Ressenyes bibliogràfiques)

Filòsofs; Filosofia; Ressenyes; Heidegger, Martin: 1889-1976
Obra ressenyada: Vattimo, Gianni. Introducción a

Heidegger. México D.F.: Gedisa, 1987

234 - Gual, Antoni
«J. V Foix, entre el nou i el vell» / Antoni Gual, Carles
Ruiz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2
(Hivern 1986), p. 38-45: il.
Escriptors; Poetes; Foix Mas, Josep Vicenç: 1893-1987

235 - Gual, Antoni
«Joan Brossa: L’alternativa poètica» / Antoni Gual,
Carles Ruiz; fotografies de Francesc Marty.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986),
p. 1-23: il.
Poetes; Poesia; Dau al Set; Brossa Cuervo, Joan: 1919-1998

236 - Gual, Antoni
«Los límites del mundo de Eugenio Trías».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 78-79: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Filosofia; Ressenyes
Obra ressenyada: Trías, Eugenio. Los límites del mundo.
Barcelona: Ariel, 1985

236 bis - Gual, Toni
«Més notes sobre el lloc de Manuel Sacristán dins la
filosofia actual» / Toni Gual.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 57-60: il.
Filòsofs; Filosofia; Sacristan Luzón, Manuel: 1925-
1985
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237 - Gual, Antoni
«Oblidar el psicoanàlisi» / Antoni Gual.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 10 (abril 1980), p. 17-20: il.
Psicoanàlisi

238 - Gual, Antoni
«L’obsessió d’escriure: (Algunes consideracions a l’obra de
Josep Pla)» / Antoni Gual.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 20-26: il.
Escriptors; Periodistes; Pla Casadevall, Josep: 1897-1981

239 - Gual, Antoni
«La Pintura com a expressió de l’home: Enric Ortuño» /
Antoni Gual, Carles Ruiz.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 7-11: il.
1987; Badalona; Pintors; Biografia; Entrevistes; Ortuño
Aráez, Enric: 1938-2010

240 - Guardiet, Montserrat
«La torre del rellotge de Ca l’Arnús: Una estació
meteorològica singular» / Montserrat Guardiet, Gregori
Muñoz-Ramos.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 19 (desembre 2008), p. 45-52: il.
Badalona; Meteorologia; Rellotges; Museu de Badalona

241 - Guardiola Salinas, Josep
«Guerra, revolució social: col·lectivisme industrial a Badalona
(1936-1939)» / Josep Guardiola Salinas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 12-17: il.
1936-1939; Badalona; Guerra civil espanyola; Col·lectivització;
Indústria; Empreses industrials

242 - Gubern, Cinto
«Les Eleccions al Parlament de Catalunya» / Cinto
Gubern.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 9 (març 1980), p. 21-24: il.
1932; Catalunya; Eleccions autonòmiques 1932;
Parlament de Catalunya

243 - Guerra Ribó, Gerard
«Enric Borràs a Badalona» / Gerard Guerra i Ribó.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre
2009), p. 75-87: il.
Borràs Oriol, Enric:1863-1957; Badalona; Actors

244 - Guitart Duran, Josep
«Baetulo arqueologia urbana 1975-1985 de Pepita Padrós
Martí».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Estiu 1986), p. 73-74: il. (Ressenyes
bibliogràfiques)
Baetulo; Arqueologia urbana; Ressenyes
Obra ressenyada: Padrós Martí, Pepita. Baetulo

arqueologia urbana 1975-1985. Badalona: Museu de
Badalona, 1985

245 - Guitart Duran, Josep
«Baetulo les àmfores de Montserrat Comas i Solà».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu
1986), p. 73: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Baetulo; Arqueologia; Ressenyes
Obra ressenyada: Comas Solà, Montserrat. Baetulo les

àmfores. Badalona: Museu de Badalona, 1985
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246 - Guitart Duran, Josep
«Editorial: Any nou, vida nova!» / Josep Guitart i Duran.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 7 (1980
novembre), p. 1: il.
Museus Municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

247 - Guitart Duran, Josep
«Les Excavacions del Clos de la Torre 1934-1936 i les
peces que avui retornen al Museu de Badalona» / Josep
Guitart Duran.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 14 (setembre-octubre 1980), p. 3-10: il.
1934-1936; Badalona; Excavacions arqueològiques; Ciutats;
Època romana; Jaciments arqueològics; Objectes
arqueològics; Museus arqueològics; Objectes de museu;
Arqueologia; Ciutat Romana de Baetulo; Jaciment del Clos
de la Torre de Badalona; Museu de Badalona

248 - Guitart Duran, Josep
«Els Orígens de Badalona: l’època preromana» / Josep
Guitart Duran.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 2 (octubre 1991), p. 21-24: il.
300 aC-100 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Cultura dels ibers; Arqueologia

249 - Guitart Duran, Josep
«El Poblat ibèric del Turó d’en Boscà» / Josep Guitart
Duran, Pepita Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 3 (maig 1987), p. 28-33: il.
300 aC-1; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Cultura dels ibers; Nuclis de població; Jaciments
arqueològics; Arqueologia; Poblat ibèric del Turó d’en
Boscà de Badalona

250 - Guitart Duran, Josep
«Records d’una etapa difícil però apassionant 1976-1980» /
Josep Guitart Duran.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 16 (desembre 2005), p. 95-102: il.
1976-1980; Museus Municipals; Museu de Badalona

251 - Gurri Costa, Esther
«Farmàcia Surroca 125 anys al seu servei» / Esther Gurri
Costa, Sara Torras Surroca.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 14 (2003), p. 65-76: il.
1878-2003; Botigues i comerços; Farmacèutics;
Farmàcia Surroca de Badalona; Surroca Viñeta, Joan:
1851-1928; Surroca Caritg, Joan: 1892-1979; Surroca
Coret, Joan: 1930; Torras Surroca, Sara: 1967

253 - Gurri Rovira, Llorenç
«La Badalona d’època ibèrica: introducció i topografia
dels poblats» / Llorenç Gurri Rovira.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 5 (novembre 1979), p. 3-10: il.
300 aC-100 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Cultura dels ibers; Nuclis de població; Arqueologia

254 - Gurt Esparraguera, Josep Maria
«El Tresor de monedes de la casa romana del carrer
Lladó» / Josep Maria Gurt, Pepita Padrós.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre
1993), p. 29-38: il.
25 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època
romana; Jaciments arqueològics; Numismàtica; Jaciment
del carrer Lladó de Badalona
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255 - Hernández Terradas, Joan Francesc
«La Secció d’Astronàutica» / Joan Francesc Hernández
Terradas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 16 (desembre 2005), p. 63-66: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció d’Astronàutica del Museu de Badalona

256 - Hilario Chancho, Carme
«Els Jardins de la burgesia» / Carme Hilario Chancho.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22 (2012), p.
67-81: il.
1800-1900; Badalona; Parcs i jardins; Parcs urbans; Parc de
Can Solei de Badalona ; Parc de Ca l’Arnús de Badalona;
Arnús de Ferrer, Evarist; Coll Pujol, Joan

257 - Hilario Chancho, Carme
«El Parc de Can Solei-Ca l’Arnús» / Carme Hilario
Chancho.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 12 (2001), p. 61-65: il.
2001; Badalona; Parcs i jardins; Parc de Can Solei de
Badalona; Ca l’Arnús de Badalona

258 - Hortalà, Policarp
«A propòsit d’un centenari» / Policarp Hortalà.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 31 (gener 1983), p. 3-8: il.
1883-1983; Badalona; Pensament científic; Mètodes
d’investigació; Commemoració; Història de la ciència

259 - Hortalà, Policarp
«La Ciència d’avui entre el neopositivisme i
l’especialització» / Policarp Hortalà Anton Coves.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 40 (desembre

1983), p. 19-24: il.
1983; Badalona; Mètodes d’investigació; Ciència;
Història de la ciència

260 - Ibañez Domènech, Albert
«Un Passeig per la poesia d’en Salvador Espriu» / Albert
Ibañez i Domènech.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 46 (juny 1985), p. 5-19: il.
1913-1985; Badalona; Escriptors; Poetes; Poesia; Biografia;
Espriu Castelló, Salvador: 1913-1985

261 - Ibáñez Domènech, Albert
«El teatre d’un país normal» / Albert Ibáñez i Domènech.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu
1986), p. 41-42: il.
Teatre; Actors; Azcona Lleal, Anna; Flotats Picas, Josep
Maria

262 - «L’Imatge un llenguatge desconegut: introducció».-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 4
(setembre-octubre 1979), p. 17-20: il.
1979; Badalona; Estudi sociològic; Iconografia

263 - «Les Importacions de ceràmiques del sud de la
Gàl·lia en el segle I d.c a Baetulo» / M. Comas, C. Llobet,
P. Padrós, C. Puerta, M. Rodríguez.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre 1995), p. 15-28: il.
1-100; Badalona; França; Excavacions arqueològiques;
Ciutats; Època romana; Ceràmica; Comerç; Importació;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo
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263 bis-  «Índex de Carrer dels Arbres 3a època».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre
2000), p. 101-106
Bibliografies; Índex

264 - Inglès Mas, Jordi C
«Quarks» / Jordi C. Inglès Mas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 47/48 (juny 1985), p. 11-13: il.
1931; Badalona; Narrativa

265 - Jean Craige, Betty
«Àlvar Suñol» / Betty Jean Craige.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 20 (desembre 2009), p. 117-
120: il.
Badalona; Pintura; Art

266 - Jiménez de Garnica, Reyes
«Restauració del refetor de Sant Jeroni de la Murtra» /
Reyes Jiménez de Garnica.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 5 (desembre 1994), p. 67-72: il.
[1300-1990]; Canyet-Badalona; Arquitectura; Restauració i
conservació; Comunitats religioses; Monestirs; Monestir de
Sant Jeroni de la Murtra de Badalona

267 - Jiménez Fernández, Maria del Carme
«La Ceràmica de vernís negre: testimoni dels inicis de la
ciutat de Baetulo» / Maria del Carme Jiménez
Fernández.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 11 (desembre 2000), p. 7-25: il.
200 aC-100 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Època romana; Ciutats; Ceràmica; Restes ceràmiques;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

268 - JM
«Els masos de Sant Joan de les Abadesses de Jordi
Monés, Josep Surroca» / JM.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu 1986), p. 73: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
Sant Joan de les Abadesses; Masos; Masies; Ressenyes
Obra ressenyada: Monés, Jordi; [et al.]. Els masos de

Sant Joan de les Abadesses / dibuixos Josep Surroca.
Sant Joan de les Abadesses: Canelles, 1985

269 - JMA
«Món romà: les termes: Dossier didàctic de Montserrat
Carreras; [et al.]» / JMA.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu 1986), p. 74
(Ressenyes bibliogràfiques)
Baetulo; Edat antiga; Ressenyes; Termes romanes de
Badalona
Obra ressenyada: Carreras García, Montserrat; [et al.].
Món romà: les termes. Badalona: Museu de Badalona,
1986

270 - Josep Maria, Dutrén
«Cornellà de Llobregat» / Josep Maria Dutrén.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu
1986), p. 6-7: il.
Cornellà de Llobregat

271 - Juliana Ricart, Enric
«En el centenari de Manuel Moreno Mauricio: L’home
que no es va voler posar de puntetes» / Enric Juliana.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19
(desembre 2008), p. 75-96: il.
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1908-2008; Badalona; Biografia; Sindicalistes;
Sindicats; Guerra civil espanyola; Obrers industrials;
Partits polítics; Comunisme; Presos polítics; Unió
General de Treballadors: UGT; Partit Socialista Unificat
de Catalunya : PSUC; Partido Comunista de España :
PCE; Moreno Mauricio, Manuel: 1908-2008 

272 - JVF
«La República i la Guerra civil a Santa Coloma de Gramenet de
Montserrat Carreras García, Helena Ruíz Tossas».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 77:
il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Guerra civil espanyola; República espanyola II; Ressenyes
Obra ressenyada: Carreras García, Montserrat; Ruíz
Tossas, Helena. La República i la Guerra Civil a Santa

Coloma de Gramenet. Santa Coloma de Gramenet:
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 1986

273 - K.R.I.
«Key mix de diversos autors».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 78: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Badalona; Música; Ressenyes; Key Mix; Angulo, Jaume;
Morera, Xavi
Obra ressenyada: Diversos autors. Key Mix. Badalona: Key
Records International, 1986

274 - Lladó Blanch, Francesc
«Els Envelats» / Francesc Lladó Blanch.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 3 (juliol - Agost 1979), p. 13-16: il.
1900-1950; Badalona; Festes populars; Equipaments de lleure;
Envelats

275 - Lladó Blanch, Francesc
«Places i carrers. Espais de lleure i comunicació per fer
ciutat» / Francesc Lladó Blanch.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 1 (maig 1979), p. 17-22: il.
1979; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística;
Places; Carrers; Estructura urbana

276 - Llanas Pont, Manuel
«La Primera etapa d’edicions Proa (1928-1939): una
aproximació» / Manuel Llanas.- En: Carrer dels arbres
(Badalona). 3a època, núm. 14 (desembre 2003), p. 43-
52: il.
1928-1939; Badalona; Indústria editorial i impremta;
Editors; Edicions Proa de Badalona

277 - Lleal Bacàs, Francesc
«Badalona vila marinera?» / Francesc Lleal Bacàs.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 12 (juny
1980), p. 11-12: il.
1715-1950; Badalona; Mariners; Pescadors; Navegació;
Vaixells; Marina mercant

278 - Lleal Galceran, Coloma
«Els de Can Boscà escriuen» / Coloma Lleal i Galceran.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50
(maig 1985), p. 5-6: il.
1461-1473; Catalunya; Badalona; Biografia; Escriptors;
Cronistes; Poetes; Guerra civil catalana; Joan II; Baixa
edat mitjana; Can Boscà de Badalona; Boscà, Joan
Francesc: 14??-1480
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279 - Lleal Galceran, Coloma
«Editorial: Baquianes» / Coloma Lleal Galceran.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 4 (1979), p. 1: il.
Verema

280 - Lleal Galceran, Coloma
«Editorial: De res natura» / Coloma Lleal Galceran.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 30 (1982), p. 1: il.
Natura

281 - Lleal Galceran, Coloma
«Editorial: Dones» / Coloma Lleal.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 26 (juny 1982), p. 1: il.
1982; Badalona; Catalunya; Dona; Discriminació sexual;
Educació de la dona

282 - Lleal Galceran, Coloma
«L’escriptura» / Coloma Lleal.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 43-50: il.
Paleografia; Escriptura; Escriptura ibèrica; Llengües romàniques

283 - Lleal Galceran, Coloma
«La Por al coneixement» / Coloma Lleal i Galceran.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 47/48 (maig
1985), p. 37-39: il.
1985; Badalona; Teologia

284 - Lleal Galceran, Coloma
«Segon Congrés Internacional de la llengua catalana» /
Coloma Lleal Galceran.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 46-48: il.
Congressos; Llengua catalana

284 bis - Lleal Galceran, Francesc
«La pollacre-goleta Maria Assumpta. Una mostra reeixida
de la construcció naval catalana» / Francesc Lleal Galceran.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 5 (1980),
p. 9-26: il.
Drassanes; Fusters; Navegació; Vaixells; Marina mercant

285 - Lleonart Casadevall, Miquel
«El 50è. aniversari del Museu i Badalona Sardanista» /
Miquel Lleonart Casadevall.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005), p. 11-16
1955-2005; Museus Municipals; Associacions; Museu de
Badalona; Badalona Sardanista de Badalona

286 - Lleonart Casadevall, Miquel
«Les Fogueres de Sant Joan» / Miquel Lleonart Casadevall.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 2 (juny
1979), p. 21-22: il.
[0000-1970]; Badalona; Catalunya; Festa de Sant Joan;
Revetlles; Fogueres

287 - «El Llibre de cuina de la Sra. Maria».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 42/43 (febrer-març 1985), p.
5-64: il.
1985; Badalona; Receptes culinàries; Costums alimentaris;
Congressos; Jornades Gastronòmiques de Badalona (1985:
Badalona)

288 - Lluís, R.J
«Santa Coloma de Gramenet» / R.J Lluís.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p. 4-5: il.
Santa Coloma de Gramenet
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289 - López Bultó, Oriol
«Què hi ha al fons del pou? : Anàlisi morfotècnica dels
taulons de les UE 3465 i 5593 del jaciment estació
Badalona-Pompeu Fabra» / Oriol López i Bultó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 21 (desembre 2010),
p. 29-45: il.
Badalona; Arqueologia; Excavacions; Places; Urbanisme; Baetulo

290 - López Droch, Joan
«L’Antic mas de Sa Murtra: Una hipòtesi evolutiva» / Joan
López Droch.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 10 (desembre 1999), p. 13-28: il.
100 aC-1800; Canyet-Badalona; Arquitectura; Comunitats
religioses; Monestirs; Època romana; Vil·les romanes;
Masies; Mas Sa Murtra de Badalona; Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra de Badalona

291 - López Tossas, Emili
«Badalona al voltant dels esdeveniments de 1868» / Emili
López Tossas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 47-48 (juny 1985), p. 27-34: il.
1868-1874; Badalona; Barcelona; Sexenni democràtic;
Revolució 1868; Juntisme; Nomenclàtors; Eco de Badalona,
El. Revista; Junta Revolucionària Provisional de Badalona;
Carretera Reial de Badalona; Carrer d’Isabel II de Badalona;
Carrer d’en Prim de Badalona; Carrer de Madoz de
Badalona; Carrer de Rivero de Badalona; Carrer de les
Corts Catalanes de Badalona; Carrer de la Llibertat de
Badalona

292 - López, Miquel
«En Carles Nyssen» / Miquel López.- En: Carrer dels Arbres

(Badalona). 1a època, núm. 34/35 (abril-maig 1983), p. 7-8: il.
1906-1985; Badalona; Fotògrafs; Biografia; Nyssen Vicente,
Carles: 1906-1985

293 - López, Miquel
«En Josep Cortinas» / Miquel López.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona), núm. 34/35 (abril-maig 1983), p. 5-6: il.
1908-1995; Badalona; Biografia; Fotògrafs; Fotografies;
Cortinas Suñol, Josep: 1908-1995

294 - López, Pablo
«Els Almodòvars, un conte de cine» / Pablo López.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 54-55: il.
Cinema; Almodóvar Caballero, Pedro

295 - López, Pablo
«Bigas Luna: molt més que una pel·lícula» / Pablo López.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3
(Primavera 1987), p. 52-54: il. 
Cinema; Directors de cinema; Bigas Luna, Juan José: 1946

296 - Lorente Subirats, Anna Maria
«La Sardana a Badalona» / Anna Maria Lorente Subirats.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 25 (maig
1982), p. 3-14: il.
1784-1977; Badalona; Sardana; Colles sardanistes; Cobles;
Lira Ampurdanesa, La; Joventut Badalonina; Orquestra
Joventut de Badalona; Agrupació Sardanista Gent Nova de
Badalona; Aprenents de Badalona, Els; Més Novells de
Badalona, Els; Colla La Badalonina; Principal de Badalona,
La; Cobla Badalona; Marinada de Badalona; Foment de la
Sardana de Badalona; Agrupació Lírica de Badalona;
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Pessigolles de Badalona; Plou i fa Sol de Badalona; Maricel
de Badalona; Gavina de Badalona; Vora al mar de Badalona

297 - Madrid Fernández, Marisol
«Comercialització de la vaixella Terra Sigillata a Baetulo» /
Marisol Madrid Fernández.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 9 (desembre 1998), p. 7-19: il.
250 aC-100; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Ciutats; Època romana; Ceràmica; Comerç; Restes
ceràmiques; Utillatge; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

298-Madueño, Rafael
«Dikayos» / Rafael Madueño.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 23 (març 1982), p. 9-12: il.
1956-1971; Badalona; Centres d’ensenyament; Escola
Dikayos de Badalona

299 - Majó Miró, Enric
«Presentació del llibre Enric Borràs. Retrat d’un actor» /
Enric Majó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 18 (desembre 2007), p. 7-14: il.
Exposicions; Actors; Teatre; Museu de Badalona; Borràs
Oriol, Enric: 1863-1975

300 - Mancho Ferreras, Montserrat
«Un dia comú» / Montserrat Mancho Ferreras.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 41 (1985), p. 7-10: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus

301 - Manent Pesas, Joan
«Per descobrir el terrorisme: el manifest dels 46 i llur expulsió de

la CNT» / Joan Manent i Pesas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 44/45 (abril-maig 1985), p. 29-49: il.
1910-1939; Badalona; Barcelona; Anarcosindicalisme;
Manifests; Sindicats; Sindicalisme; Sindicalistes;
Confederació Nacional del Treball: CNT

303 - Manzanera, Francesc
«París: Quatre postals» / Francesc Manzanera.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p.
60-63: il.
París-França; Contes

304 - Manzanera, Francesc
«Roma: passejar i civilitzar-se de Xavier Febrés, Rossend
Domènech».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 5 ([1988]), p. 54: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Roma; Guies turístiques; Ressenyes
Obra ressenyada: Febrés, Xavier; Domènech, Rossend.
Roma: passejar i civilitzar-se. Barcelona: Plaza y Janés
Editores, S.A., 1987

304 bis- Manzanera, Francesc
«Visita al Museu d’Art Modern de Barcelona (Apunts sobre
la remodelació museística de Barcelona» / Francesc
Manzanera.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 1 (estiu 1986), p. 62-64: il.
Museus d’art; Museu d’Art Modern de Barcelona

305 - Marcial, Marc Valeri
«Marcial/Gual: Poemes. Cara i Creu» / Marc Valeri
Marcial, Josep Gual Lloberas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 21 (gener 1982), p. 31-32:
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il.- Conté l’Epígrama 49 de Marcial traduït i l’Oda Nova
de Badalona de Josep Gual Lloberes. 
[100 aC-1950]; Badalona; Poetes; Poesia; Escriptors; Gual
Lloberes, Josep: 1920-2005; Marcial, Marc Valeri: 38?-104

306 - Mariné Font, Abel
«Dikayos» / Abel Mariné i Font.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 23 (març 1982), p. 5-8: il.
1956-1971; Badalona; Centres d’ensenyament; Escola
Dikayos de Badalona

307 - Martí Arolas, Mercè
«Coloma Lleal Galceran: un esperit eclèctic» / Mercè Martí
i Arolas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
4 (desembre 1993), p. 89-93: il.
1944-1993; Badalona; Biografia; Poetes; Professors; Lleal
Galceran, Coloma: 1944

308 - Martí i Castell, Joan
«Segon Congrés Internacional de la llengua catalana. A
manera de balaç» / Joan Martí i Castell.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 49-
51: il.
Congressos; Llengua catalana

309 - Martínez, Núria
«El Cinema a Badalona durant els anys quaranta» / Núria
Martínez, Adriana Moya i Núria Casals.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 15 (desembre 2004), p.
63-88: il
[1940-1950]; Badalona; Postguerra; Cinema; Cine-clubs;
Sales de cinema; Pel·lícules de cinema; Actors; Cinema

amateur; Cinematògraf Mary de Badalona; Teatre Zorrilla
de Badalona; Cinema Nou de Badalona; Cinema Picarol de
Badalona; Cinema Victòria de Badalona; Cinema Aya de
Badalona; Cinema Principal de Badalona

310 - Marty, Francesc
«Eduard Olovella: La imatge fotogràfica» / Francesc Marty,
Carles Ruiz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 52-59: il.
Fotografies; Fotògrafs; Olivella, Eduard: 1948

311 - Marty, Francesc 
«Francesc Català-Roca» / Francesc Marty, Carles Ruiz.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera
1987), p. 24-27: il.
Fotògrafs; Català-Roca, Josep Vicenç: 1922-1998

312 - Marty, Francesc
«Pla-Narbona: Disseny versus pintura/pintura versus
disseny» / Francesc Marty, Carles Ruiz.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 32-37:
il.
Pintors; Pintura; Dissenyadors; Pla-Narbona, Josep: 1928

313-«Masies i cases pairals de Badalona».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 24 (abril 1982), p.
13-24: il. ; map. pleg
1200-1800; Canyet-Badalona; Bufalà-Badalona; Pomar-
Badalona; Dalt la Vila-Badalona; Lloreda-Badalona; Masies;
Masos; Edificis; Ca l’Alemany de Badalona; Ca l’Amigó de
Badalona; Ca l’Andal de Badalona; Ca l’Arnús de Badalona;
Ca l’Arquer de Badalona; Can Barriga de Badalona; Can



Blanch de les Eres de Badalona; Can Boscà de Badalona;
Can Butinyà de Badalona; Can Cabanyes de Badalona; Can
Casas de Badalona; Can Colomer de Badalona; Cal Comte de
Badalona; Cal Dimoni de Badalona; Can Farigola de
Badalona; Can Ferrater de Badalona; Can Mas Oliver de
Badalona; Mas Ram de Badalona; Can Miravitges de
Badalona; Can Mora de Badalona; Torre Mena de Badalona;
Can Bofi Vell de Badalona; Can Rovira de Badalona;
Església de Santa Maria de Badalona; Masia del carrer de
Sant Sebastià de Badalona; Can Rocasalva de Badalona; Can
Tiranasi de Badalona; Torre Vella de Badalona; Can Trons de
Badalona; Can Pujol de Badalona; Torre Codina de Badalona;
Can Canyadó de Badalona

314 - Massot Beltran, Josep M.
«L’Arquitectura de la ciutat» / Josep M. Massot Beltran.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 7
(desembre 1996), p. 49-76: il.
1996; Badalona; Arquitectura; Edificis

315 - Mauri de los Ríos, Marcel
«Els orígens de l’espai comunicatiu català a Badalona» /
Marcel Mauri de los Ríos.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 22 (2012), p. 55-66: il.
1800; Badalona; Premsa; Premsa Local; Premsa en català

316 - Mauri, Jordi
«Vint anys de vida teatral a Badalona 1950-1970» / Jordi
Mauri, Georgina Moya, Josep Palau, Núria Casals . -En:
Carrer dels Arbres (Badalona) . 3a època, núm. 18
(desembre 2007), p. 15-36 : il.
1950 - 1970; Teatre; Cronologia

317 - Mayné Amat, Joan
«Editorial: Carrer dels Arbres» / Joan Mayné i Amat.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 22
(1982), p. 1: il.
Museus Municipals; Memòria d’activitats

318 - Mayné Amat, Joan
«Editorial: Primer premi Carrer dels Arbres de contes i
narracions breus» / Joan Mayné i Amat.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 27 (1982), p. 1-2
Museus Municipals; Memòria d’activitats

319 - Mayné Amat, Joan
«Editorial: 50-cinquanta-50» / Joan Mayné i Amat.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50 (1980),
p. 1: il.
Museus municipals; Memòria activitats

320 - Mayné Amat, Joan
«L’Estel: de la joguina a l’estri d’investigació» / Joan
Mayné i Amat.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 2 (juny 1979), p. 13-20: il.
1400-1979; Badalona; Joguines

321 - Mayné Amat, Joan
«La Filmografia dels Nyssen» / Joan Mayné Amat.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre
1995), p. 77-98: il.
1900-1930; Badalona; Cinema; Sales de cinema; Pel·lícules
de cinema; Actors; Biografia; Fotògrafs; Nyssen Vicente,
Carles: 1906-1985

214
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322 - Mayné Amat, Joan
«Joaquim Font i Cussó, 19 de juliol de 1936: les turbes
incendiàries» / Joan Mayné i Amat.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 1 (desembre 1990), p. 31-34: il.
1936; Badalona; Arqueòlegs; Aixecament juliol 1936; Guerra
civil espanyola; Bombardeigs; Font Cussó, Joaquim: 1910-1988

323 - Mayné Amat, Joan
«El Monòlit de Can Solei: símbol d’una conquesta veïnal» /
Joan Mayné Amat.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 22 (2012), p. 163-173: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Monuments; Festa del
Badiu de Badalona ; Parc de Can Solei de Badalona

324 - Mayné Amat, Joan
«El Museu, present i futur» / Joan Mayné i Amat.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre
2005), p. 123-128: il.
2004-2005; Museus Municipals; Museu de Badalona

325 - «Menció Cinto Dunyó i Clarà 1984-85».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p.
51: il.
1984-1985; Menció Cintó Dunyó Clarà; Dunyó Clarà,
Jacint: 1924-1982

328 - Millán, Esther
«La Fura del Baus: el bell culte a l’aparença» / Esther
Millán.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm.
1 (estiu 1986), p. 24-25: il.
Teatre; Actors; Fura del Baus, La. Fura del Baus, La

329 - Mix, Escarlata
«Ain’t that far from Boothill de The Boothill Foot-tappers».-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu
1986), p. 77-78: il. (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: The Boothill Foot-tappers. Ain’t that far

from Boothill. Londres: Phonogram, 1985

330 - Mix, Escarlata
«Psychocandy de The Jesus and Mary Chain».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1: il.
(Estiu 1986), p. 77 (Ressenyes discogràfiques)
Música pop; Ressenyes
Obra ressenyada: The Jesus and Mary Chain. Psychocandy.
Barcelona: WEA Records, 1985

332 - Monés Pujol-Busquets, Jordi
«El Dr. Jeroni Estrany 1857-1918: Un Badaloní
pràcticament desconegut» / Jordi Monés i Pujol-
Busquets.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 14 (desembre 2003), p. 7-18: il.
Biografia; Metges; Renovació pedagògica; Medicina;
Estrany Lacerna, Jeroni: 1857-1918

333 - Monés Pujol-Busquets, Jordi
«Editorial. L’Humanisme científic» / Jordi Monés i
Pujol-Busquets.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 31 (gener 1983), p. 1-2: il.
1800-1900; Badalona; Científics; Pensament científic;
Humanisme; Darwin, Charles Robert: 1809-1882
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334 - Monés Pujol-Busquets, Jordi
«Editorial: Ja han passat uns quants anys» / Jordi Monés
i Pujol-Busquests.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 4 (març 1982), p. 1-3: il.
1960; Badalona; Joventut

335 - Monés Pujol-Busquets, Jordi
«L’Ensenyament a Badalona a finals del S. XIX» / Jordi
Monés i Pujol-Busquets.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 4 (setembre-octubre 1979),
p. 9-16: il.
1850-1900; Badalona; Educació; Centres d’ensenyament

336 - Monés Rosés, Llorenç
«L’Amistat, butlletí del Museu» / Llorenç Monés Rosés.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16
(desembre 2005), p. 71-72: il.
Museus Municipals; Butlletins; Museu de Badalona

337 - Monés Rosés, Llorenç
«El Grup d’Història de les Masies» / Llorenç Monés Rosés.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16
(desembre 2005), p. 69-70: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Grup d’Història de les Masies del Museu de Badalona

338 - Monterde, José Enrique
«Cinema espanyol: Balanç provisional» / José Enrique
Monterde.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 64-69: il.
Espanya; Cinema

339 - Monterde, José Enrique
«El laberinto de la hispanidad de Xavier Rubert de
Ventós».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm.
5 ([1988]), p. 54-55: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Espanya; Amèrica llatina; Colonització d’Amèrica; Església;
Ressenyes
Obra ressenyada: Rubert de Ventós, Xavier. El laberinto de

la hispanidad. Barcelona: Planeta, 1987

340 - Montserrat, Antoni de
«Fragments: Badalona al segle XVIII» / Antoni Montserrat.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona).1a època, núm. 21 (gener
1982), p. 17-24: il.
1700-1800; Badalona; Edat moderna

341 - Moya, Xavier
«Els Campaners de Badalona» / Xavier Moya.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona).1a època, núm. 33 (març
1983), p. 3-10: il.
1400-1980; Badalona; Elements arquitectònics;
Campanars; Esglésies parroquials; Monestirs; Oficis;
Campaners; Parròquia de Santa Maria de Badalona;
Parròquia de Sant Josep de Badalona; Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra de Badalona; Can Malet de
Badalona

342 - Moya, Xavier
«Everybody’s got a little...soul de Carmel McCourt».-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5
([1988]), p. 57-58 : il. (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
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Obra ressenyada: McCourt, Carmel. Everybody’s got a

little...soul: Polygram Ibérica, 1987

343 - Moya, Xavier
«Màrius Díaz, músic» / Xavi Moya.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 74
Badalona; Músics; Música; Violoncel·listes; Díaz Lleal,
Màrius

344 - Moya, Xavier
«Our favourite shop de The Style Council».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 77: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: The Style Council. Our favourite shop.
Madrid: Polydor, 1985

345 - Moya, Xavier
«Picture book de Simply Red».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 77: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Simply Red. Picture Book. Barcelona:
WEA Records, 1985

346 - Moya, Xavier
«Trouble in mind de Mark Isham, Marianne Faithfull».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera
1987), p. 57 : il. (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Isham, Mark; Faithfull, Marianne. Trouble

in mind. RCA Ariola, 1986

347 - Müller Valentí, Albert
«Sant Jeroni, monument nacional. Què hi diu la llei?» /
Albert Müller.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 17 (gener 1981), p. 11-14: il.
1933-1980; Canyet-Badalona; Patrimoni històric i artístic;
Restauració i conservació; Comunitats religioses; Monestirs;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona

348 - Museu de Badalona
«Editorial. Millores pas a pas» / Museu de Badalona.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4 (1993), p.
5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de
Badalona

349 - Museu de Badalona
«Editorial: Carrer dels Arbres, nova etapa» / Museu de
Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 1 (1990), p. 9-10
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de
Badalona

350 - Museu de Badalona
«Editorial: Carrer dels Arbres» / Museu de Badalona.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 1 (1979), p. 1
Museus municipals; Memòria d’activitats; Premsa; Amistat.
Revista; Museu de Badalona

351 - Museu de Badalona
«Editorial: Es crea la menció “Cinto Dunyó i Clarà”» /
Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 32 (maig 1983 febrer), p. 1



1982-1983; Centre d’Influència Catòlica de Badalona;
Menció Cintó Dunyó Clarà; Dunyó Clarà, Jacint: 1924-1982

352 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 18 (desembre 2007), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

353 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 14 (desembre 2003), p. 5-6
Museus Municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

354 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 21 (2010), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

355 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 20 (2009), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

356 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 17 (2006), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

357 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 15 (2004), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

358 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 16 (2005), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

359 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona).1a època, núm. 14 (2003), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

360 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 13 (2002), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

361 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 12 (2001), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

362 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 11 (2000), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

363 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 10 (1999), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

364 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
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(Badalona). 3a època, núm. 8 (1997), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

365 - Museu de Badalona 
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 7 (1996), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

366 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 5 (1994), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

367 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 22 (2012), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

368 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 9 (1998), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

369 - Museu de Badalona
«Editorial» / Museu de Badalona.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre 2008), p. 5-6: il.
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

370 - Museu de Badalona
«Editorial» / Quan acabi el 1992.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 3 (1992), p. 5-6
Museus municipals; Memòria d’activitats; Museu de Badalona

371 - Museu de Badalona
«Quart Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
47/48 (1985), p.5
Contes; Narrativa

372 - Muñoz Rovira, José M
«Manuscrit trobat a Babel» / José M Muñoz Rovira.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p.12-14: il.
Borges, Jorge Luis: 1899-1986

373 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Els arrendaments dels monopolis municipals a
Badalona (1757-1777)» / Dolors Nieto Sabater.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50
(1985), p. 27-41: il. .- Inclou apèndix documental i
gràfiques. 
1757-1777; Badalona; Arrendament de serveis;
Administració local; Monopolis municipals

374 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Catàleg dels fons privats patrimonials de la família
Cuyàs i de la família Blanch de l’Arxiu Josep M Cuyàs i
Tolosa» / Dolors Nieto Sabater.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre 1995), p. 35-41:
il.
1995; Badalona; Catàlegs; Historiadors; Fonts
documentals; Arxius particulars; Arxius familiars; Museu
de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa; Blanch,
família; Cuyàs Tolosa, Josep Maria: 1910-1992
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375 - Nieto Sabater, M. Dolors
«La ciutat i la seva gent: visites per el cinema d’en Carles
Nyssen» / Dolors Nieto.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 34/35 (abril-maig 1983), p. 29-40: il.
1924-1928; Badalona; Fotògrafs; Fotografies; Cinema;
Biografia; Cineastes; Pel·lícules de cinema; Nyssen Vicente,
Carles: 1906-1985

376 - Nieto Sabater, M. Dolors
«La Ciutat i la seva gent: visites per la fotografia d’en Josep
Cortinas» / Dolors Nieto.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 34/35 (abril-maig 1983), p. 9-
28: il.
1933-1960; Badalona; Fotògrafs; Fotografies; Biografia;
Cortinas Suñol, Josep: 1908-1995

377 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Del s. XVI al XVIII: consolidació de les estructures
socials, econòmiques i institucionals» / M. Dolors Nieto
Sabater.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
2 (octubre 1991), p. 51-64: il.
1500-1800; Badalona; Edat moderna; Societat; Estructura
social; Composició socioeconòmica; Economia;
Administració local

378 - Nieto Sabater, M. Dolors
«El Fons de l’arquitecte Joan Fornaguera de l’AHBDN» /
M. Dolors Nieto Sabater.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 15 (desembre 2004), p. 89-96: il.
1925-1966; Badalona; Arquitectes; Arxius particulars; Fonts
documentals; Arxius històrics; Arxiu Històric de la Ciutat de
Badalona; Padrós Fornaguera, Joan: 1901-1966

379 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Els Fons privats i patrimonials de l’Arxiu Josep M Cuyàs i
Tolosa” / Dolors Nieto Sabater.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 9 (desembre 1998), p. 53-68: il.
1998; Badalona; Arxius històrics; Historiadors; Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa; Cuyàs Tolosa,
Josep Maria: 1910-1992

380 - Nieto Sabater, M. Dolors
«De José Bosch y Hermano a Bosch y Cía.» / M. Dolors
Nieto i Sabater.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 21 (desembre 2010), p. 87-106: il.
1880-1974; Badalona; Anís del Mono; Indústria; Licors i
aiguardents; Fàbriques; Destil·leria; Botigues i comerços;
Anís del Mono de Badalona; José Bosch y hermano de
Badalona; Vicente Bosch de Badalona; Bosch i Cia de
Badalona

381 - Nieto Sabater, M. Dolors
«Tres masies» / Dolors Nieto Sabater, Ramon Sagués.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 24
(desembre 1982), p. 3-12: il.
1500-1945; Badalona; Masies; Masos; Can Bofi Vell de
Badalona; Can Canyadó de Badalona; Torre Codina de
Badalona

382 - Niubó, Fina
«Editorial: Obrim les portes!» / Fina Niubó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 28 (1982), p. 1:
il.
Museus Municipals; Memòria d’activitats
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383 - «Notícia en tancar l’edició. Primer Premi literari
de narració breu » Al Vent. Solsticu d’estiu” .- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p.
72: il.
1986; Narrativa; Premi literari Al Vent. Solstici d’estiu de
Badalona

384 - Ojuel Solsona, Maria
«Antoni Ros i Güell, un escenògraf entre els pioners del
cinema català» / Maria Ajuel Solsona.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 18 (desembre 2007), p.
47-58: il.
Cinema; Escenògrafs; Pintors; Ros Güell, Antoni: 1877-
1954

385 - Oller, Joan
«El Conreu de la vinya a Badalona» / Joan Oller.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 36 (juny
1983), p. 5-12: il.
1930-1940; Badalona; Vinya; Indústria vinícola

386 - Olmo Cervera, Miguel Ángel
«La Tomba» / Miguel Ángel Olmo Cervera.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 41 (1985), p. 23-26: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus

387 - Oriol Dauder, Joan Anton
«... pagar l’entrada per entrar a la gàbia» / Joan Anton Oriol
Dauder.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).1a època, núm.
15 (novembre 1980), p. 17-20: il.
Literatura

388 - Oriol Dauder, Joan Anton
«El Quiasme» / Joan Anton Oriol Dauder.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona).1a època, núm. 22 (febrer 1982), p. 19-24: il.
Literatura

389 - Padró Werner, Jordi
«Els Badalonins i la revolta de juliol del 1909» / Jordi Padró
Werner.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
3 (juliol - agost 1979), p. 3-8: il.
1909; Badalona; Setmana Tràgica; Conflictivitat social;
Reclutament; Guerra del Marroc; Anticlericalisme; Joventut
Radical Instructiva de Badalona

390 - Padró Werner, Jordi
«Les Societats corals del vuit-cents: entre la lluita i l’esbarjo
popular» / Jordi Padró Werner.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 19 (març 1981), p. 7-16: il.
1850-1900; Badalona; Agrupacions corals; Associacions obreres;
Associacions culturals; Coro de Badalona; Societat Coral Alba de
Badalona; Societat Coral La Badalonense; Coral El Badalonés;
Coral La Fraternitat de Barcelona; Cor Marítim Badalonès; Cor
de Marina de Badalona; Unió Fraternal de Badalona; Coro
Federal de Badalona; Clavé Camps, Josep Anselm: 1824-1874

391 - Padrós Cuyàs, Josep Maria
«Agrupació Excursionista de Badalona: Aportació d’una
col·lectivitat al ressorgiment cultural de Badalona» / Josep M.
Padrós i Cuyàs.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 14 (setembre-octubre 1980), p. 21-24: il.
1925-1940; Badalona; Memòria d’activitats; Moviments
culturals; Associacions excursionistes; Excursionisme;
Agrupació Excursionista de Badalona
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392 - Padrós Cuyàs, Josep Maria
«Editorial:Sant Jeroni de la Murtra. Somnis... Realitats...» /
Josep Maria Padrós Cuyàs.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 1
1981; Canyet-Badalona; Monestirs; Memòries; Patrimoni històric
i artístic; Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona

393 - Padrós Cuyàs, Josep Maria
«Gaietà Soler i la seva influència dins la historiografia
arqueològica badalonina, en els darrers cent anys» / Josep
M. Padrós i Cuyàs.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 2 (octubre 1991), p. 103-114: il.
1863-1914; Badalona; Cronistes; Historiografia;
Arqueologia; Arqueòlegs; Historiadors; Clergues;
Arqueologia; Soler Perejoan, Gaietà: 1863-1914

394 - Padrós Cuyàs, Josep Maria
«Els primers directors 1958-1975» / Josep M. Padrós
Cuyàs.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
16 (desembre 2005), p. 89-94
1958-1975; Museus Municipals; Museu de Badalona

395 - Padrós Martí, Pepita
«Badalona i l’arqueologia catalana durant la República i el
Franquisme» / Pepita Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 14 (desembre 2003), p. 19-30: il.
1930-1975; Badalona; Arqueologia; Dictadura franquista;
República espanyola II; Agrupació Excursionista de
Badalona; Clos de la Torre de Badalona; Museu de
Badalona; comisaria General de Badalona; Termes Romanes
de Badalona; Cuyàs Tolosa, Josep Maria: 1910-1992; Font
Cussó, Joaquim: 1910-1988

396 - Padrós Martí, Pepita
«La ciutat i la memòria: el teatre romà de Baetulo» / Pepita
Padrós Martí, Lluís B. Moranta Jaume.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 12 (desembre 2001), p.
15-31: il.
150 aC-300; Badalona; Ciutats; Excavacions
arqueològiques; Època romana; Teatre; Estructures
arqueològiques; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

397 - Padrós Martí, Pepita
«La ciutat romana de Baetulo: història i urbanisme» / Pepita
Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 2 (octubre 1991), p. 25-32: il.
150 aC-300; Badalona; Arqueologia urbana; Excavacions
arqueològiques; Urbanisme; Època romana; Ciutats;
Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

398 - Padrós Martí, Pepita
«Ciutat, arqueologia i desenvolupament: el patrimoni
arqueològic de Baetulo i el creixement urbanístic de
Badalona» / Pepita Padrós Martí.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre 2000), p. 89-
100: il.
150 aC-300; Badalona; Urbanisme; Ciutats; Època romana;
Excavacions arqueològiques; Patrimoni històric i artístic;
Desenvolupament urbà; Arqueologia; Arqueologia; Ciutat
romana de Baetulo

399 - Padrós Martí, Pepita
«La gestió dels residus urbans a la ciutat romana de
Baetulo» / Pepita Padrós Martí, Jacinto Sánchez Gil de
Montes.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
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núm. 22 (2012), p. 7-22: il.
90 a.d.C-399; Badalona; Arqueologia; Abocadors de
residus; Aigües residuals; Clavegueram; Residus urbans;
Ciutat romana de Baetulo

400 - Padrós Martí, Pepita
«Excavacions arqueològiques a Baetulo durant l’any
1999. La Plaça de la Constitució» / Pepita Padrós
Martí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 10 (desembre 1999), p. 7-14: il.
1999; Badalona; Excavacions arqueològiques; Ciutats;
Estructures arqueològiques; Època romana; Recursos
hídrics; Jaciments arqueològics; Arqueologia; Ciutat
Romana de Baetulo; Jaciment de la plaça de la
Constitució de Badalona

401 - Padrós Martí, Pepita
«El subministrament d’aigua i la xarxa de col·lectors a
la ciutat romana de Baetulo» / Pepita Padròs Martí.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 8 (1997),
p. 7-22: il.
200-600; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època
romana; Abastament d’aigües; Estructures arqueològiques;
Ciutats; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

402 - Padrós Martí, Pepita
«El Vas de les naus» / Pepita Padrós Martí.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3 (desembre
1992), p. 17-22: il.
399 aC-300 aC; Badalona; Excavacions arqueològiques;
Ceràmica; Cultura dels ibers; Restes ceràmiques;
Arqueologia

403 - Parés Casanova, Pere Miquel
«Aus d’estiu a Badalona: Un recull del 1979 al 1986» / Pere
Miquel Parés, Teresa Vilaró.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 48-50: il.
1979-1986; Badalona; Ocells

404 - Parés Casanova, Pere Miquel
«Els ocells de Can Sentromà» / Pere Miquel Parés.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50
(1985) : il.
Badalona; Fauna; Animals; Ocells

405 - Parés, Josep M.
«La Geologia de Badalona» / Josep M. Parés.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 29 (novembre
1982), p. 13-20: il.
Badalona; Geologia

406 - Pelta, Raquel
«Joan Pedragosa o l’encert de saber escollir» / Raquel
Pelta.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
17 (desembre 2006), p. 97-108: il.
1930-2005; Badalona; Museu de Badalona; Pedragosa,
Joan: 1930-2005

407-«Pensar Badalona: Qüestionari  Badalona 92» /
Carrer dels Arbres, Josep Angera i Torrents, Joan B.
Casas, Robert García Cairó, [et al.].- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987),
p. 42-47
Badalona; Cultura; Política; Economia; Societat;
Entrevistes
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408 - Peremiquel Lluch, Francesc
«1976-1996: vint anys d’urbanisme a Badalona» / Francesc
Peremiquel Lluch.- En: Carrer dels arbres (Badalona). 3a
època, núm. 7 (desembre 1996), p. 77-95: il.
1976-1996; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística

409 - Peremiquel Lluch, Francesc
«L’eixample Pons: formació i transició del teixit urbà» /
Francesc Peremiquel Lluch.- En: Carrer dels arbres
(Badalona). 3a època, núm. 9 (desembre 1998), p. 81-96: il.
1895-1996; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística;
Eixamples; Pons Trabal, Joan Baptista: 1855-1922; Fradera
Botey, Josep: 1899-1972

410 - Peremiquel Lluch, Francesc
«L’habitatge popular: Els polígons d’iniciativa pública» /
Francesc Peremiquel Lluch.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 10 (desembre 1999), p. 83-94: il.
1951-1970; Badalona; Habitatges públics; Obrers

411 - Peremiquel Lluch, Francesc
«Montigalà» / Francesc Peremiquel Lluch.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 8 (desembre 1997), p.
67-82: il.
1967-1993; Montigalà-Badalona; Barris; Toponímia; Urbanisme

412 - Peremiquel Lluch, Francesc
«Qué bonita és Badalona.... La transformació urbana del
front litoral, 1987-2007» / Francesc Peremiquel Lluch.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre
2008), p. 109-133: il.
1987-2007; Badalona; Urbanisme; Museu de Badalona

413 - Pérez, José Antonio
«Repulsión (Música para los desheredados) de
Claustrofobia».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 57: il. (Ressenyes
discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Claustrofobia. Repulsión (Música para los

desheredados): Justine Records, 1987

414 - Peris Casamayor-Menjou, Marc Antoni
«Discurs en el silenci Monkià» / Marc A Peris.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p.
70-73: il.
Jazz; Músics; Música; Monk, Thelonius: 1917-1982

415 - Peris Casamayor-Menjou, Marc Antoni
«Get close de The pretenders ».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 58: il. (Ressenyes
discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: The pretenders. Get close: WEA Records,
1986

416 - Peris Casamayor-Menjou, Marc Antoni
«Solitude Standing de Suzanne Vega» / Marc Antoni
Peris Casamayor-Menjou.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 58: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Vega, Suzanne. Solitude standing.
Madrid: AM Records, 1987
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417 - Peris Casamayor-Menjou, Marc Antoni
«Song for Everyone de Jan Garbarek-Shankar».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 80: il. (Ressenyes discogràfiques)
Jazz; Ressenyes
Obra ressenyada: Garbarek-Shankar, Jan. The Head on

the Door de The Cure. Germany: ECM Records, 1985

418 - Perlasia Botey, Josep Maria
«(D)efecto de la pintura de Pere Salabert Solé».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu
1987), p. 56-57: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Pintura; Ressenyes
Obra ressenyada: Salabert Solé, Pere. (D)efecto de la

pintura. Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre,
1985 (Palabra Plástica, núm. 5)

419 - Pi Tolrà, Montserrat
«El Perquè de l’educació musical» / Montserrat Pi i Tolrà.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 6
(desembre 1979), p. 15-18: il.
1979; Badalona; Ensenyament de la música

420 - Poiguert, Carles
«40 anys de cinema als nostres locals» / Carles
Poiguert.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 32 (febrer 1983), p. 13-18: il.
1940-1980; Badalona; Cinema; Sales de cinema;
Pel·lícules de cinema; Actors

421 - Ponsa, Oriol
«Música barroca a Sueca per Studium musicae (Vocal);
Vicent Ros (Orgue)».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 79: il. (Ressenyes
discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Studium musicae (Vocal); Ros, Vicent
(Orgue). Música barroca a Sueca / Vocal Studium Musicae.
Sueca: Biblioteca del Xúquer, 1984

423 - Prats de la Iglesia, Rosa M.
«La Llei de Responsabilitats Polítiques contra Pompeu
Fabra i Josep Queralt Clapés» / Rosa Maria Prats de la
Iglesia.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 10 (desembre 1999), p. 51-72: il. 
1936-1948; Badalona; Barcelona; Lleis; Guerra civil
espanyola; Biografia; Editors; Exili; Filòlegs; Llei de
Responsabilitats polítiques; Edicions Proa de Badalona; Fabra
Poch, Pompeu: 1868-1948; Queralt Clapés, Josep: 1896-1965

424 - Puig Sió, Josep
«Consideracions urbanístiques sobre la problemàtica
industrial a Badalona» / Josep Puig Sió, Andreu
Ponsirenas Cunillé.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 8 (febrer 1980), p. 17-24: il.
1900-1980; Badalona; Urbanisme; Indústria; Sòl
industrial; Planificació urbanística

425 - Puigvert, Carles
«Les Joventuts Musicals» / Carles Puigvert.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 23 (març 1982), p. 13-16: il.
1982; Badalona; Joventut; Música
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426 - Puigvert, Carles
«Mahler, quelcom més que una simple moda?» / Carles
Puigvert.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 36 (juny 1983), p. 15-20: il.
1860-1983; Europa; Músics; Biografia; Romanticisme;
Mahler, Gustav: 1860-1911

427 - Pujol Busquets Piñana, Gemma
«La Conflictivitat social al camp català a través d’una
cèdula del 1426» / Gemma Pujol Busquets i Piñana.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre
1993), p. 23-28: il.
1426; Badalona; Conflictivitat social; Revoltes populars;
Pagesia de remença; Fonts documentals

428 - Pujol Busquets Piñana, Gemma
«El Llibre de comptes de Teresa (Arquer de) Soler de 1752:
comptabilitat de la pagesia badalonina a mitjan segle
XVIII»/ Gemma Pujol Busquets Piñana.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 5 (desembre 1994), p.
27-32: il.
1752; Badalona; Fonts documentals; Economia domèstica;
Economia agrària; Pagesia; Llibre de comptes; Arquer de
Soler, Teresa

429 - Pujol Forn, Jordi
«De la Murtra» / Jordi Pujol i Forn.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 22-28: il.
1981; Badalona; Medi geogràfic; Toponímia; Monestirs;
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona

430 - Pujol Forn, Jordi
«De quan al Besós hi havia vernedes» / Jordi Pujol i Forn ;
[Taller de Natura de Badalona].- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 3 (juliol - Agost 1979), p. 17-
20: il.
800-1888; Besòs, riu; Badalona; Santa Coloma de
Gramenet; Barcelona; Rius; Arbres; Vegetació

431 - Ramon Quiles, Lourdes
«I per què no realitat?» / Lourdes Ramon Quiles.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 41 (1985), p.
19-22: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions
breus

432 - Rectoret Blanch, Montserrat
«El badiu. Història de la paraula» / Montserrat Rectoret
Blanch.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
17 (desembre 2006), p. 7-18: il.
Badalona; Badius; Vocabularis; Lexicografia; Museu de
Badalona

433 - Reverter López, Elisa
«Editorial: El retorn de la Venus» / Elisa Reverter.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 14
(setembre-octubre 1980), p. 1-2: il.
1980; Badalona; Objectes arqueològics; Època romana;
Ritus funeraris; Museus Municipals; Memòria d’activitats;
Jaciment del Clos de la Torre de Badalona

434 - Reverter Marimón, Montserrat
«La Medicina popular» / Montserrat Reverter.- En: Carrer
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dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 28 (setembre-
octubre 1982), p. 5-12: il.
1400-1700; Catalunya; Medicina popular; Plantes
medicinals; Tradicions populars

435 - Rey Navarro, Natàlia
«Hexagraffiti» / Natàli Rey Navarro.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 47/48 (juny 1985), p. 7-9: il.
1931; Badalona; Contes

436 - Riera i Bou, Marcel
«Editorial: El Nadal del caganer» / Marcel Riera.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 16 (desembre
1980), p. 1: il.
1980; Badalona; Catalunya; Tradicions populars; Nadal

438 - Rodon, Ricard
«Els Orígens de la Festa del Badiu» / Ricard Rodon.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22 (2012),
p.123-126: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Festa del Badiu de
Badalona; Agrupament Escolta Sant Jaume de Badalona;
Agrupament Guia Rosa Busqué de Badalona; Parc de Can
Solei de Badalona

439 - Rodríguez Lázaro, Armonia
«Teatre i escola: informe i debat» / Armonía Rodríguez.-
En: Carrer dels arbres (Badalona). 1a època, núm. 10 (abril
1980), p. 13-16: il.
1979-1980; Badalona; Teatre amateur; Escoles primàries;
Campanyes cíviques; Universitat Lliure de Teatre de
Badalona; Arrels, Les; Teatre Escola La Sínia de Badalona

440 - Rodríguez Lázaro, Armonia
«Visca la gresca» / Armonía Rodríguez.- En: Carrer dels
arbres (Badalona). 1a època, núm. 19 (març 1981), p.
17-20: il.
1979-1981; Badalona; Catalunya; Festes populars; Teatre
popular; Cercaviles; Comparses

441 - Rodríguez Picó, Jesús
«Orgue de Santa Maria de Badalona per Motserrat
Torrent Serra».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a
època, núm. 1 (Estiu 1986), p. 78 (Ressenyes
discogràfiques)
Música clàssica; Ressenyes
Obra ressenyada: Torrent Serra, Montserrat. Orgue de Santa

Maria de Badalona. Barcelona, 1985

442 - Rodríguez, Armonia
«Més enllà del nas de Cyrano» / Armonia Rodríguez.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 25-27: il.
Teatre; Teatre Nacional de Catalunya; Canher García, Max:
1936; Flotats Picas, Josep M: 1939

443 - Rom, Martí
«El Marquès de Mont-Roig» / Martí Rom.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 11 (desembre
2000), p. 37-46: il.
1839-1909; Badalona; Biografia; Parlamentaris;
Polítics; Ferratges Mesa, Antoni: 1839-1909; Mont-
Roig, Marquès de
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444 - Ronda Añorí, Maria del Carme
«Les Medicions que van donar origen al metre» / Maria del
Carme Ronda Añorí.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 22 (febrer 1982), p. 3-6: il.
[1700-1900]; Badalona; Llenguadoc; Barcelona; Pesos i
mesures; Mechain, Pierre François André

445 - Rosanes, Josep
«El dia que Pavese volia ser Tristany» / JosepRosanes.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 43: il.
Escriptor; Pavese, Cesare: 1908-1950

446 - Rosàs Reverté, Joan
«Els Apats, les llaminadures i la seva litúrgia en el Monestir
de la Murtra» / Joan Rosàs Reverté.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981), p. 3-10: il.
[1416-1835]; Canyet-Badalona; Costums alimentaris; Vida
quotidiana; Aliments; Monestirs; Monestir de Sant Jeroni de
la Murtra de Badalona

447 - Rosàs Reverté, Joan
«Badalona i la guerra dels Segadors» / Joan Rosàs i Reverté.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 2 (juny
1979), p. 3-6: il.
1640-1659; Badalona; Guerra dels Segadors

448 - Rosàs Reverté, Joan
«El Grup de Sant Jeroni de la Murtra» / Joan Rosàs Reverté.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona).  3a època, núm. 16
(desembre 2005), p. 67-68: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona; Grup de
Sant Jeroni del Museu de Badalona

449 - Rosàs Reverté, Joan
«La Implantació del feudalisme (ss. VII-XV)» / Joan Rosàs
i Reverté.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 2 (octubre 1991), p. 41-50: il.
600-1400; Badalona; Feudalisme; Edat mitjana

450 - Rosàs Reverté, Joan
«La restauració de la Mare de Déu dels Dolors» / Joan
Rosàs i Reyes Jiménez.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 17 (desembre 2006), p. 81-88: il.
Badalona; Restauració; Museu de Badalona

451 - Rosàs Reverté, Joan
«Sant Anastasi» / Joan Rosàs.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 11 (maig 1980), p. 11-14: il.
1420-1980; Badalona; Goigs; Devoció als sants; Religiositat
popular; Sants; Anastasi, Sant

452 - Rosàs Reverté, Joan
«Una breu etapa» / Joan Rosàs Reverté.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005), p.
103-104: il.
1980-1981; Museus Municipals; Museu de Badalona

453 - Rosàs Reverté, Joan
«La vida en una casa de Badalona a finals del segle XIV:
l’inventari de Can Mas» / Joan Rosàs i Reverté.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 3 (desembre 1992),
p. 23-32: il.
1379; Canyet-Badalona; Inventaris; Masies; Masos;
Pergamí; Can Mas Oliver de Badalona; Can Ribó de
Badalona
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454 - Rosés Castellsaguer, Sílvia
«El monument a Vicenç de Roca i Pi» / Sílvia Rosés
Castellsaguer.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 18 (desembre 2007), p. 71-80: il.
Escultures; Monument a Roca i Pi ; Roca i Pi, Vicenç:
1780-1852

455 - Rotger Estapé, Cristina
«Els començaments de la indústria a Badalona» / Cristina
Rotger, Ramon Sagués.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 8 (febrer 1980), p. 7-12: il.
1870-1920; Badalona; Industrialització; Indústria; Empreses
industrials

456 - Rotger Estapé, Cristina
«El comerç de cabotatge a Badalona (1863-1891)» / Cristina
Rotger, Ramon Sagués.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 12 (juny 1980), p. 13-16: il.
1863-1891; Badalona; Distribució comercial; Comerciants;
Navegació; Comerç; Transport marítim; Comerç de
Cabotatge

457 - Rotger Estapé, Joan Josep
«La Festa del Badiu en els anys de la transició» / Joan
Josep Rotger Estapé.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 22 (2012), p. 127-138: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Festa del Badiu de
Badalona ; Parc de Can Solei de Badalona; Associació
de Veïns del Centre de Badalona; Agrupament Escolta
Sant Jaume de Badalona

458 - Rotger Rosquellas, Mateu
«L’Establiment de la SA Cros a Badalona: les seves
escoles»/ Mateu Rotger Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 5 (desembre 1994), p. 33-40: il.
1920-1976; Badalona; Sant Adrià de Besòs; Empreses de
serveis; Centres d’ensenyament; Centrals tèrmiques;
Indústria química; Cros, societat anònima de Badalona;
Central Tèrmica del Besòs

459 - Rotger Rosquellas, Mateu
«L’Extensió Universitària a Badalona» / Mateu Rotger i
Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 3 (desembre 1992), p. 71-80: il.
1879-1904; Badalona; Ensenyament universitari

460 - Rotger Rosquellas, Mateu
«La formació dels mestres a Catalunya fora de les normes
de l’Estat i l’ensenyament durant la Guerra Civil» / Mateu
Rotger i Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 9 (març 1980), p. 7-12: il.
1914-1939; Catalunya; Mestres; Reciclatge professional;
Guerra civil espanyola

461 - Rotger Rosquellas, Mateu
«Homenatges badalonins a Pompeu Fabra» / Mateu Rotger i
Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 49/50 (maig 1985), p. 43-55: il.
1928-1985; Badalona; Llengua Catalana; Filòlegs;
Homenatge; Fabra Poch, Pompeu: 1868-1948
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462 - Rotger Rosquellas, Mateu
«La llengua catalana, Pompeu Fabra i Badalona» / Mateu
Rotger i Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 49/50 (maig 1985), p. 57-63: il.
[1868-1948]; 1985; Badalona; Catalunya; Biografia;
Llengua catalana; Filòlegs; Homenatge; Fabra Poch,
Pompeu: 1868-1948

463 - Rotger Rosquellas, Mateu
«El mestre Francesc Feliu i Vagués (1829-1913)» / Mateu
Rotger Rosquellas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 1 (desembre 1990), p. 55-68: il.
1829-1913; Badalona; Biografia; Pedagogs; Mestres; Feliu
Vegués, Francesc: 1829-1915

464 - Rotger Rosquellas, Mateu
«La Segona República: secularització de l’ensenyança a
Catalunya» / Mateu Rotger i Rosquellas.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 4 (desembre 1993), p.
47-58: il.
1931-1936; Catalunya; Educació; República espanyola II;
Política educativa; Escola laica

465 - Ruiz Llansó, Ricard
«Joan Roig i Soler: una certa imatge de Badalona» / Ricard
Ruiz Llansó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 12 (desembre 2001), p. 53-60: il.
1880-1910; Badalona; Biografia; Artistes; Luminisme;
Carrer del Temple de Badalona; Roig i Soler, Joan: 1852-
1943

466 - Ruiz Tossas, Carles
«Andy Warhol» / Carles Ruiz Tossas.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987), p.
48: il.
Artistes; Pintors; Pintura; Warhol, Andy: 1928-1987

467 - Ruiz Tossas, Carles
«Las aventuras de la diferencia: Pensar después de
Nietzsche y Heidegger de Gianni Vattimo».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 79 :
il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Filosofia; Ressenyes
Obra ressenyada: Vattimo, Gianni. Las aventuras de la

diferencia. Pensar después de Nietzsche y Heidegger.
Barcelona: Ariel, 1986

468 - Ruiz Tossas, Carles
«La imagen-movimieno. Estudios sobre cine 1 de Gilles
Deleuze ».- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2 (Hivern 1986), p. 77: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Cinema; Ressenyes
Obra ressenyada: Deleuze, Gilles. La imagen-movimient.

Estudios sobre cine 1. Barcelona: Paidos, 1984

469 - Ruiz Tossas, Carles
«Joan Forns: Li-Xang» / Carles Ruiz, Francesc Marty.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 18-21: il.
Badalona; Màgia; Gran Circ Forns; Forns Jordana, Joan:
1916-1998; Li-Xang; Caballero Forns; Ling Fu
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470 - Ruiz Tossas, Carles
«Josep Villaubí: l’abstracció de la figuració» / Carles Ruiz.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu
1986), p. 37-40: il.
1986; Badalona; Pintors; Biografia; Entrevistes; Villaubí i
Pons, Josep: 1929-2004

470 bis - Ruíz Tossas, Carles
«Manuel Sacristán, la tasca de pensar i la Universitat» /
Carles Ruiz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 1 (estiu 1986), p. 59: il.
Filòsofs; Sacristan Luzón, Manuel: 1925-1985

471 - Ruiz Tossas, Carles
«Marx i l’art»/ Carles Ruiz Tossas.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 49/50 (juny 1985),
p. 7-10: il.
1830; Badalona; Art; Moviments culturals; Marxisme

472 - Ruiz Tossas, Helena
«Les màscares: un art amb llenguatge propi» / Helena
Ruiz Tossas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 47/48 (maig 1985), p. 41-44: il.
1900-1950; Amèrica; Arts plàstiques; Estudi
antropològic

473 - Sabater Chéliz, Josep M.
«Badalona, ja ets olímpica 92» / Josep M. Sabater Chéliz.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3
(Primavera 1987), p. 34-41: il.
1992; Badalona; Jocs Olímpics 1992; Urbanisme

474 - Sabater Chéliz, Josep M.
«Els cent anys del Pla Pons» / Josep M Sabater Chéliz.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 6 (desembre
1995), p. 43-58
1895-1995; Badalona; Urbanisme; Estructura urbana;
Planificació urbanística; Pons Trabal, Joan Baptista: 1855-
1922; Fradera Botey, Josep: 1899-1972

475 - Sabater Chéliz, Josep M.
«Petita crònica de Cineclub Studio (1961-1964)» / Josep M.
Sabater Chéliz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 16 (desembre 2005), p. 21-28: il.
1961-1964; Museus Municipals; Associacions; Museu de
Badalona; Cineclub Studio de Badalona

476 - Sabater Chéliz, Josep M.
«El Pla que mai no va existir: El Pla Fradera» / Josep M
Sabater Chéliz.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 7 (desembre 1996), p. 23-48: il.
1930-1936; Badalona; Urbanisme; Planificació urbanística;
Fradera Botey, Josep: 1899-1972

477 - Sabater Puig, M Dolors
«L’etapa de l’Associació de Veïns del Centre. Primers
apunts d’aproximació» / M Dolors Sabater Puig.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22
(2012), p. 145-162: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Festa del Badiu de
Badalona ; Parc de Can Solei de Badalona; Associació
de Veïns del Centre de Badalona
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478 - Sacasas Domènech, Jaume
«Ramblejant pel cel estiuenc» / Jaume Sacasas i
Domenech.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 33 (març 1983), p. 11-22: il.
1983; Badalona; Anecdotari; Astronomia

479 - Sacasas Domènech, Jaume
«La Secció d’Astronomia i Metereologia» / Jaume
Sacasas i Domènech.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005), p. 43-
48: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció d’Astronomia i Metereologia del Museu de
Badalona

480 - Sagués Baixeras, Ramon
«L’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona» / Ramón
Sagués i Baixeras.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
1a època, núm. 47/48 (1985), p. 3-4
1977-1985; Badalona; Arxius històrics; Arxius
municipals; Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona

481 - Sagués Baixeras, Ramon
«Editorial: 50 anys d’història de Badalona en homenatge
a Josep Cortinas i Carles Nyssen» / Ramon Sagués.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 34/35
(abril-maig 1983), p. 1-2: il.
1908-1995; Badalona; Crònica gràfica; Fotògrafs;
Fotografies; Homenatge; Cortinas Suñol, Josep: 1908-
1995; Nyssen Vicente, Carles: 1906-1985

482 - Sagués Baixeras, Ramon
«La fotografia i el cinema, documents de la història» / Ramon
Sagués.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm.
34/35 (abril-maig 1983), p. 3-4: il.
1983; Badalona; Cinema; Fotografies; Fonts documentals

483 - Sala Parra, Jordi
«Badalona al llindar de la Democràcia 1975» / Jordi Sala Parra.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 7 (desembre
1996), p. 13-22: il.
1975-1982; Badalona; Transició democràtica

484 - Sala Rosselló, Gerard
«Aperitiu nocturn de Pilar Rahola Martínez ».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Estiu 1986), p. 74: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
Novel·la; Ressenyes
Obra ressenyada: Rahola Martínez, Pilar. Aperitiu nocturn.
Barcelona: Pòrtic, 1986 (El Brot)

485 - Saliné Perich, Marta
«Lluis Bru i Salelles a Badalona» / Marta Saliné i Perich.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 12 (desembre
2001), p. 67-76: il.
1868-1952; Badalona; Modernisme; Pintors; Pintura; Decoració i
ornamentació; Bru Salelles, Lluís: 1868-1952

485 bis - Saló literari de Badalona
«Atorgada la menció “Cinto Dunyó i Clarà” 1983-1984».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 39 (novembre
1983 febrer), p. 24: il.
1983-1984; Menció Cintó Dunyó Clarà; Dunyó Clarà, Jacint:
1924-1982
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486 - Sampere Passarell, Màrius
«Es Nadal un vaixell?» / Màrius Sampere.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 6 (desembre 1979), p. 1: il.
1979; Badalona; Tradicions populars; Nadal; Poetes; Poesia

487 - Sancho Pérez, Edelmir
«Els anys 1981-1985» / Edelmir Sancho.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16 (desembre 2005), p.
105-110: il.
1981-1985; Museus Municipals; Museu de Badalona

488 - Sancho Pérez, Edelmir
«Baetulo: monument històric artístic d’interès nacional» /
Edelmir Sancho.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 33 (març 1983), p. 1-2: il.
1983; Badalona; Patrimoni històric i artístic; Excavacions
arqueològiques; Època romana; Estructures arqueològiques;
Ciutats; Arqueologia; Ciutat romana de Baetulo

489 - Sancho Pérez, Edelmir
«Editorial: 3er Premi “Carrer dels Arbres” de contes i
narracions breus» / Edelmir Sancho.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 41 (febrer 1985). — Premi
“Carrer dels Arbres” de contes i narracions breus 
Badalona; Literatura catalana

490 - Sancho Pérez, Edelmir
«Editorial: Cultrua i agricultura» / Edelmir Sancho.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 24 (abril
1982), p. 1
Masies; Masos

491 - Sansa, Joan
«Duet per una crònica d’ara» / Joan Sansa.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 46 (juny 1985), p. 27-32
1913-1985; Badalona; Escriptors; Poetes; Poesia; Espriu
Castelló, Salvador: 1913-1985

493 - Sarret, Enric
«Genètica mèdica, avui» / Enric Sarret.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 31 (gener 1983), p. 17-26: il.
1983; Catalunya; Europa; Ciències mèdiques; Biologia

494 - Secretariat de la Festa Nacional dels Països
Catalans de Badalona
«Editorial: Festa Nacional dels Països Catalans» /
Secretariat.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 46 (juny 1985), p. 1-3: il.
1980-1985; Badalona; Poesia catalana; Festa Nacional dels
Països Catalans de Badalona

495 - Serra Isern, Antoni
«Badalona avui: Padró 86 de Enric Colet Petit».- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 56: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
1986; Badalona; Padró municipal; Població; Demografia;
Ressenyes
Obra ressenyada: Colet Petit, Enric. Badalona avui: Padró

86. Badalona: Ajuntament de Badalona, 1987

496 - Serra Isern, Antoni
«L’èxtasi de la imatge: Ricard Bofill Taller d’arquitectura» /
Antoni Serra.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època,
núm. 2: il. (Hivern 1986), p. 28-34: il.
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Arquitectes; arquitectura; Taller d’Arquitectura Ricard
Bofill. Taller d’Arquitectura Ricard Bofill; Bofill Leví,
Ricard: 1939

496 bis - Serra  Pérez, Antoni
«Miles Davis: els marges del ser» / Antoni Serra i Pérez.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu
1986), p. 70-71: il.
1980; Música; Jazz; Davis, Miles: 1926-1991

497 - Serra, Jaume
«El buit de l’oblit: Un conte» / Jaume Serra.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p.
44-47: il.
Contes

498 - Serrano Villarroya, Francesc
«Estudi socio-econòmic de Badalona de Josep Anguera i
Torrents, Joan B. Casas».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 5 ([1988]), p. 55-56: il.
(Ressenyes bibliogràfiques)
Economia; Estructura econòmica; Estructura social;
Ressenyes
Obra ressenyada: Anguera Torrents, Josep; Casas Joan B.
Estudi socio-econòmic de Badalona. Badalona, 1987

499 - Serrano, Ricard
«Pere Quart: Més enllà del silenci» / Ricard Serrano.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern
1986), p. 35-37: il.
Escriptors; Quart, Pere: 1899-1986; Oliver Sellares, Joan:
1899-1986

500 - Serrano, Ricard
«Un viatge a  través del cos que recorda: Notes sobre la
poesia de Gabriel Ferrater» / Ricard Serrano.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 3 (Primavera 1987),
p. 49-51: il.
Poetes; Poesia; Ferrater, Gabriel: 1922-1972

501 - Sió Puig, Pere
«Breu recorregut històric de la Secció Fotogràfica» / Pere
Sió Puig.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època,
núm. 16 (desembre 2005), p. 37-42: il.
Museus Municipals; Associacions; Museu de Badalona;
Secció Fotogràfica del Museu de Badalona

502 - Solà Parera, Àngels
«Evarist Arnús i Ferrer: un banquer barceloní amb propietats a
Badalona» / Àngels Solà Parera.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 8 (1997), p. 23-32: il.
1820-1890; Barcelona; Badalona; Biografia; Banquers;
Arnús de Ferrer, Evarist: 1820-1890

503 - Solà Seriol, Jaume
«Millores de Badalona» / Jaume Solà i Seriol.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona), núm. 21 (gener 1982), p. 25-30: il.
1800-1900; Badalona; Urbanisme; Renovació urbana

504 - Solé Sabaté, Josep Maria
«Editorial: El càracter repressiu de postguerra» / Josep M.
Solé i Sabater.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 38 (setembre-octubre 1983), p. 1-4: il.
1939-1960; Badalona; Dictadura franquista; Franquisme;
Repressió política; Postguerra; Guerra civil espanyola
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505 - Solé Sabaté, Josep Maria
«Felip Barjau: cooperativista i revolucionari badaloní (1893-
1952)» / Josep M. Solé i Sabaté.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 1 (desembre 1990), p. 51-54: il.
1893-1952; Barcelona; Badalona; Mèxic; Biografia;
Sindicalistes; Sindicats; Exili; Obrers; Dictadura de Primo
de Rivera; Guerra civil espanyola; Cooperativisme;
Empreses industrials; Partits polítics; Socialisme; Unió
Socialista de Catalunya : USC; Partit Socialista de
Catalunya: PSC; Comissió Nacional de Treballadors; Fabra i
Coats de Badalona; Barjau Riera, Felip: 1893-1952

506 - Solé, Pepa
«Joan Amigó i l’arquitectura modernista a Badalona» / Pepa
Solé.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 1
(1990), p. 11-20: il.
1875-1958; Badalona; Catalunya; Europa; Arquitectes;
Modernisme; Arquitectura; Biografia; Amigó Barriga, Joan:
1875-1958

507 - Soler Amigó, Joan
«Abans de Darwin, orígens del mòn, de la vida i de l’home»
/ Joan Soler i Amigó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a
època, núm. 31 (gener 1983), p. 9-16: il.
1883-1983; Badalona; Mètodes d’investigació; Història de
la ciència; Pensament científic

508 - Soler Amigó, Joan
«Catalunya: immigració i reconstrucció nacional» / Joan Soler
Amigó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 7
(gener 1980), p. 13-16: il.
1900-1980; Catalunya; Immigració; Nacionalisme; Catalanisme

509 - Soler Amigó, Joan
«Editorial: Carrer dels Arbres» / Joan Soler Amigó.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 3
(1979), p. 1
Museus municipals; Memòria d’activitats; Vacances; Estiu;
Museu de Badalona

510 - Soler Amigó, Joan
«Editorial: El nostre patrimoni» / Joan Soler Amigó.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 21
(1982), p. 1
Patrimoni històric i artístic

511 - Soler Amigó, Joan
«Editorial: Maia» / Joan Soler i Amigó.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 11 (maig 1980), p. 1
1901-2000; Badalona; Poesia catalana; Literatura catalana

512 - Soler Amigó, Joan
«Editorial: Un Badaloní de soca-rel» / Joan Soler i
Amigó.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 25 (maig 1982), p. 1
1924-1982; Badalona; Biografia; Cristianisme;
Cooperativisme; Dunyó Clarà, Jacint: 1924-1982

513 - Soler Amigó, Joan
«Editorial:Segon premi “Carrer dels Arbres” de contes i
narracions breus» / Joan Soler.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 1a època, núm. 36 (juny 1983). — Premi
“Carrer dels Arbres” de contes i narracions breus. 
Badalona; Literatura catalana
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514 - Soler Amigó, Joan
«En el cinquentenari de la mort de l’arquitecte Amigó.
L’avi Joan» / Joan Soler i Amigó.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 19 (desembre 2008), p. 33-
44: il.
1875-1958; Badalona; Modernisme; Arquitectes; Museu de
Badalona; Amigó Barriga, Joan: 1875-1958

516 - Soler Amigó, Joan
«El Flamenc a Badalona» / Joan Soler i Amigó, José
Antonio Canillas.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 14 (desembre 2003), p. 77-91: il.
1879-2003; Badalona; Flamenc

517 - Soler Amigó, Joan
«Món, dimoni i carn» / Joan Soler i Amigó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 18 (febrer 1981),
p. 17-20: il.
1981; Badalona; Carnestoltes; Festes populars

518 - Soler Amigó, Joan
«Pau Rodón Amigó» / Joan Soler Amigó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 1 (maig 1979),
p. 23-24: il.
1900-1970; Badalona; Indústria tèxtil; Biografia; Pedagogs;
Escola Municipal d’Arts i Oficis de Badalona; Rodon
Amigó, Pau: 1870-1950; Rodon Font, Camil: 1893-1971

519 - Soler Amigó, Joan
«Pel juny, la falç al puny!» / Joan Soler i Amigó.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 2 (juny 1979), p. 1: il.
Badalona; Festa de Sant Joan; Festes populars

520 - Soler Amigó, Joan
«Poetes badalonins i mar» / Joan Soler Amigó.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 20 (abril
1981), p. 3-8.- Conté fragments de poemes d’escriptors
badalonins. 
1963-1981; Badalona; Poetes; Poesia; Escriptors; Gual
Lloberes, Josep: 1920-2005; Arquer, Odile; Soler,
Valentí; Gòmez de Urrutia, Josep Maria; Soler Amigó,
Joan; Lleal Galceran, Coloma: 1944; Paquín, Cecilia;
Argenté Artigal, Joan: 1931

521 - Soler Amigó, Josep
«La Festa del Badiu: present i futur» / Josep Soler Amigó.-
En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 22
(2012), p. 139-143: il.
Badalona; Festes; Festes populars; Festa del Badiu de
Badalona ; Parc de Can Solei de Badalona; Associació de
Veïns del Centre de Badalona

522 - Soler Amigó, Josep
«Salut i treball» / Josep Soler i Amigó.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 8 (1980 febrer), p. 13-
16: il.
Salut; Sanitat; Treball

523 - Soler Amigó, Santi
«Cinema Club Studio: 1961-1964» / Santi Soler.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 23 (març 1982), p.
17-22: il.
1961-1964; Badalona; Cine-clubs; Cinema; Antifranquisme;
Cine-Club Studio de Badalona
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524 - Soler Guasch, Sílvia
«En Joan Vidal i Prat, el de la ràdio» / Sílvia Soler, Pedro
Blasco.- En: Carrer dels Arbres (Badalona), núm. 47/48
(maig 1985), p. 45-50: il.
1893-1975; Badalona; Biografia; Locutors; Emissores de
ràdio; Ràdio; Periodistes; Ràdio Ciutat de Badalona; Vidal
Prat, Joan: 1893-1975

525 - Soler, Santi
«La generació del segon origen» / Santi Soler.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p.
26-28: il.
Novel·la; de Pedrolo Molina, Manuel: 1918-1990

526 - Soler, Sílvia
«Els hereus de la terra de Manuel Bofarull Terrades».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu
1987), p. 56: il. (Ressenyes bibliogràfiques)
Novel·la; Ressenyes
Obra ressenyada: Bofarull Terrades, Manuel. Els hereus de

la terra. Barcelona: Edicions 62, 1987 (El balancí)

527 - Soler, Valentí
«Editorial: La faixa de suro» / Valentí Soler.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 20 (abril 1981), p. 1: il.
Badalona; Mar; Platges

528 - Soler, Valentí
«Editorial: Memòria» / Valentí Soler.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 9 (març 1980), p. 1: il.
1928-1939; Badalona; Museus municipals; Memòria
d’activitats

529 - Soler, Valentí
«Editorial: Novembre dels morts, de tots» / Valentí
Soler.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època,
núm. 15 (novembre 1980), p. 1-2
1901-2000; Badalona; Poesia catalana; Literatura
catalana

530 - Soler, Valentí
«Editorial: Un falciot, el darrer falciot» / Valentí Soler.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 29 (abril
1981), p. 1-2
Badalona; Literatura; Literatura catalana

531 - Soler, Valentí
«Editorial: Voltors» / Valentí Soler.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 1a època, núm. 19 (març 1981), p. 1
1901-2000; Badalona; Literatura catalana; Poesia
catalana

532 - Soler, Valentí
«[Sant Jeroni de la Murtra]» / Valentí Soler.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 17 (gener 1981),
p. 2: il.
Canyet-Badalona; Poetes; Poesia; Escriptors; Monestir
de Sant Jeroni de la Murtra de Badalona; Soler, Valentí

533 - Suñol Sampere, Jaume
«Cinquanta anys, i més» / Jaume Suñol i Sampere.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 16
(desembre 2005), p. 73-80: il.
Museus Municipals; Museu de Badalona
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534 - «La Tabula Hospitalis».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona), núm. 21 (gener 1982), p. 5-6: il.
98; Badalona; Excavacions arqueològiques; Època romana;
Jaciments arqueològics; Objectes arqueològics; Tabula
Hospitalis de Badalona; Arqueologia; Jaciment del Clos de
la Torre de Badalona

535 - Tarrats Bou, Francesc
«De Baetulo al Museu: un procés obert» / Francesc Tarrats
Bou; fotografies d’Albert Cartagena.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 30-33: il.
1933-1986; Badalona; Excavacions arqueològiques; Museus
arqueològics; Època romana; Ciutats; Arqueologia; Museu
de Badalona; Ciutat romana de Baetulo

536 - Themistanjioglus, Margaret
«Pel Forat del pany» / Margaret Themistanjioglus.- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 11 (maig
1980), p. 7-10: il.
1743-1956; Badalona; Prostitució; Marginació social;
Arenal de Badalona; Baix a Mar de Badalona

537 - Themistanjioglus, Margaret
«...I a la tia Pepa n’hi donare un tall» / Margaret
Themistanjioglus.- En: Carrer dels Arbres (Badalona),
núm. 16 (desembre 1980), p. 9-16: il.
1900-1950; Badalona; Costums alimentaris

538 - Toló López, Elena
«El pintor Miquel Nadal i el retaule de Sant Sebastià
procedent del monestir de Sant Jeroni de Murtra» / Elena
Toló i López.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a

època, núm. 17 (desembre 2006), p. 69-80: il.
1400; Badalona; Retaules; Sant Jeroni de Murtra; Nadal,
Miquel: XV

539 - Tomàs, Enric
«Vilafranca del Penedès» / Enric Tomàs.- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 12-13
Vilafranca del Penedès

540-«Toni Saigi Abril “Chupi”».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (estiu 1987), p. 51: il.
1954-1987; Badalona; Biografia; Música; Saigi Abril, Toni:
1954, Chupi

541 - Torra Portell, Ferran
«Les inscripcions ibèriques a la ciutat de Baetulo» / Ferran
Torra i Portell.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a
època, núm. 20 (desembre 2009), p. 7-24: il.
200 a. C.; Badalona; Arqueologia

542 - Torras Francès, M Àngels 
«Hollywood’s big revue» / M. Àngels Torras Francès.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 1a època, núm. 41 (1985), p. 15-18: il.
Contes; Premi Carrer dels Arbres de contes i narracions breus

543 - Tosses Ruiz, Carles
«La Ciutat de les bombes: petita història de la Bomba Prat
durant els anys del franquisme» / Carles Tosses.- En: Carrer
dels Arbres (Badalona). 3a època, núm. 12 (desembre 2001),
p. 89-100: il.
1850-1940; Badalona; Indústria mecànica; Postguerra; Dictadura
franquista; Empreses industrials; Bomba Prat de Badalona
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544 - Tosses Ruiz, Carles
«Esbós d’història de la construcció a Badalona» / Carles
Tosses.- En: Carrer dels Arbres (Badalona). 3a època, núm.
17 (desembre 2006), p. 19-36: il.
Badalona; Història; Construcció; Industrialització; Museu de
Badalona

545 - Tosses Ruiz, Carles
«Piher: Expansió i crisi. Una empresa del període industrial de
postguerra» / Carles Tosses.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 11 (desembre 2000), p. 55-64: il.
1945-1988; Badalona; Indústria electrotècnica; Piher de Badalona

546 - Tosses Ruiz, Carles
«Sol Ixent, la retòrica del nacionalisme conservador dels anys
1917-1920» / Carles Tosses.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
3a època, núm. 10 (desembre 1999), p. 39-50: il.
1917-1920; Badalona; Partits polítics; Revistes; Catalanisme;
Lliga Regionalista; Sol Ixent. Revista.

547 - Turtós Orbañanos, Jordi
«La canción de Juan Perro de Radio Futura».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 58-59: il.
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Radio Futura. La canción de Juan Perro:
Ariola, 1987

548 - Turtós Orbañanos, Jordi
«Función privada» / Jordi Turtós.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 75: il.
Badalona; Músics; Música; Música rock

549 - Turtós Orbañanos, Jordi
«El momento de Nacha Pop».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 58-59
(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Nacha Pop. El momento: Polydor,
1987

550 - Turtós Orbañanos, Jordi
«Nurses» / Jordi Turtós.- En: Carrer dels Arbres (Badalona).
2a època, núm. 2 (Hivern 1986), p. 74: il.
Badalona; Músics; Música

551 - Turtós Orbañanos, Jordi
«Persones estranyes de Quimi Portet».- En: Carrer dels
Arbres (Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p.
58-59 (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Portet, Quimi. Persones estranyes:
GASA, 1987

552 - Turtós Orbañanos, Jordi
«Poetic Champions Compose de Van Morrison».- En:
Carrer dels Arbres (Badalona). 2a època, núm. 5
([1988]), p. 57: il. (Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: Morrison,Van. Poetic Champions

Compose: Polygram Ibérica, 1987

553 - Turtós Orbañanos, Jordi
«El primer tercio de El primer tercio».- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 4 (Estiu 1987), p. 58-59: il.
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(Ressenyes discogràfiques)
Música; Ressenyes
Obra ressenyada: El primer tercio. El primer tercio: DRO, 1987

553 bis - Turtós, Jordi
«El Rock dels 80» / Jordi Turtós.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 2a època, núm. 1 (estiu 1986), p. 67-69: il.
1980; Música rock

554-Vall Serra, Núria
«1923-1940: de la Dictadura primo-riverista a l’inici del
Franquisme» / Núria Vall i Serra.- En: Carrer dels Arbres
(Badalona). 3a època, núm. 2 (octubre 1991), p. 95-105: il.
1923-1940; Badalona; Dictadura de Primo de Rivera; Dictadura
franquista; República espanyola II; Guerra civil espanyola
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Associacions esportives 29
Associacions excursionistes 91, 391
Associacions obreres 17, 19, 390
Associacions recreatives 27
Associacions religioses 27
Astronomia 478
Ateneu Obrer de Badalona 211
Ateneus obrers 211
Atletisme 218
Aubada. Setmanari Catòlic. Revista
38, 194
Azcona Lleal, Anna 261
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Barris 3, 23, 74, 121, 122, 127, 128, 411
Barroc 25, 114, 180
Bàsquet 146
Baster, Engràcia 211
Basters 160
Berga 216
Bergadà 216
Besòs, riu 87, 430
Bibliografies 89, 263 bis
Biblioteques 56
Big Chief 201
Bigas Luna, Juan José 295
Biografia 1, 5, 8, 9, 10, 17, 21, 24,
28, 30, 39, 40, 41, 57, 58, 59, 61, 65,
66, 75, 81, 91, 102, 113, 115, 136,
149, 169, 177, 184, 211, 215, 221,
226, 239, 260, 271, 278, 292, 293,
307, 321, 332, 375, 376, 423, 426,
443, 462, 463, 465, 470, 502, 505,
506, 512, 518, 524, 540 
Biologia 493
Blanch, família 374
Blanes 49, 136
Bofill Leví, Ricard 496
Bolets 206
Bomba Prat de Badalona 543
Bombardeigs 322
Borges, Jorge Luis 70, 372
Borràs Oriol, Enric 243, 299
Boscà, Joan Francesc 278
Bosch i Cia de Badalona 101, 107, 380
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Botey Badia, Antoni 65
Botigues i comerços 211, 224, 251,
380
Brossa Cuervo, Joan 235, 556
Bru Salelles, Lluís 485
Brunet Forroll, Llorenç 149
Bufalà-Badalona 122, 126, 313
Butlletins 336

Ca l’Alemany de Badalona 313
Ca l’Amigó de Badalona 313
Ca l’Andal de Badalona 313
Ca l’Arnús de Badalona 257, 313
Ca l’Arquer de Badalona 313
Ca la Petita de Badalona 220
Caballé, Joan 49
Caballero Forns 469
Cal Comte de Badalona 313
Cal Dimoni de Badalona 313
Cal Gravat de Badalona 220
Cal Xic de la Fonda de Badalona.
Fonda España 220
Camins 87
Campanars 341
Campanyes cíviques 23, 439
Can Barriga de Badalona 313
Can Belluguets de Badalona 219
Can Blanch de les Eres de Badalona
313
Can Bofi Vell de Badalona 313, 381

Can Boscà de Badalona 278, 313
Can Bufalà de Badalona 126
Can Butinyà de Badalona 313
Can Cabanyes de Badalona 313
Can Canyadó de Badalona 126, 159,
313, 381
Can Casas de Badalona 313
Can Cinto de la Palla de Badalona
220
Can Colomer de Badalona 313
Can Farigola de Badalona 313
Can Ferrater de Badalona 313
Can Gatxó de Badalona 220
Can Giró de Badalona 211
Can Lloreda de Badalona 126
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453
Can Miravitges de Badalona 313
Can Mora de Badalona 313
Can Oller de Badalona 220
Can Peixau de Badalona 159
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220
Can Piega de Badalona 220
Can Pujol de Badalona 313
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Can Ribó de Badalona 453
Can Rocasalva de Badalona 313
Can Rovira de Badalona 313
Can Tiranasi de Badalona 313
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Cinema 2, 103, 294, 295, 309, 321,
338, 375, 384, 420, 468, 482, 523
Cinema amateur 309
Cinema Aya de Badalona 309
Cinema Nou de Badalona 309
Cinema Picarol de Badalona 309
Cinema Principal de Badalona 309
Cinema Victòria de Badalona 309
Cinematògraf Mary de Badalona
309
Círcol Catòlic de Badalona 182, 194
Ciutat romana de Baetulo 33, 34,
71, 95, 137, 138, 139, 140, 142, 148,
175, 213, 247, 263, 267, 297, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 488, 535,
560
Ciutats 33, 34, 71, 95, 137, 138, 139,
140, 142, 148, 175, 213, 247, 263,
267, 297, 396, 397, 398, 400, 401,
488, 535, 560
Clavé i Camps, Josep Anselm 390
Clavegueram 399
Clergues 393
Clos de la Torre de Badalona 395
Club Joventut de Badalona 146
Club Natació Badalona 29, 219
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Club Natació Pop de Badalona 29
Clubs esportius 29, 146, 222
Cobla Badalona 296
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Cases 33, 74
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Catalanisme 508, 546
Catàlegs 374
Catalunya 120, 124, 125, 131, 132,
133, 204, 242, 278, 281, 286, 434,
436, 440, 460, 462, 464, 493, 506,
508, 561, 570
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335, 458
Ceràmica 213, 263, 267, 297, 402
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Chupi 540
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Cine-Club Studio de Badalona 523
Cine-clubs 309, 523
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Can Trons de Badalona 313
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Canyet-Badalona 53, 127, 128, 161,
179, 180, 183, 185, 212, 217, 266,
290, 313, 347, 392, 446, 453, 532
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215
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Carlisme 27, 162, 569
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Carrer d’Isabel II de Badalona 291
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291
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Badalona 291
Carrer de Madoz de Badalona 291
Carrer de Mar de Badalona 99
Carrer de Pujol de Badalona 144
Carrer de Rivero de Badalona 291
Carrer del Temple de Badalona 465
Carrer dels Arbres de Badalona 11
Carrers 3, 11, 99, 275
Carretera Reial de Badalona 291
Carreteres 560
Cartellisme 101
Cartells 101
Cartoixa de Montalegre de Tiana 183
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Cobles 296
Coll Pujol, Joan 256
Colla La Badalonina 296
Colles sardanistes 296
Colmena, La. Revista 28
Colom, Cristòfor 24, 53
Colomer, Agustí 226
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Cervelló 57
Colonització d’Amèrica 339
Col·leccionisme 76
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Comerç 137, 138, 140, 184, 263, 297,
456
Comerciants 106, 456
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58, 505
Commemoració 29, 194, 258
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Comunisme 271
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217, 266, 290, 347
Concha Badalonesa, La 29
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CNT 17, 19, 28, 301, 570
Conflictivitat social 28, 100, 389,
427, 568
Congressos 284, 287, 308
Conjunts musicals 225

Conreus 171
Consell de guerra 113
Consell Local de Primera
Ensenyança de Badalona 164
Construcció 544
Construcció d’edificis 159
Contaminació industrial 54, 55
Contes 52, 191, 200, 300, 303, 371,
386, 431, 435, 497, 542, 557, 562
Convent del Carme de Badalona 66
Cooperativa de Mataró 28
Cooperativa La Bienechora de
Badalona 165
Cooperativa La Fraternitat de
Badalona 165
Cooperativa la Obrero Badalonesa
de Badalona 165
Cooperativa la Verdadera
Fraternidad de Badalona 165
Cooperativa Obrera de la
Construcció La Unión de Badalona
17, 19
Cooperatives 17, 19, 165
Cooperativisme 165, 199, 505, 512
Cor de Marina de Badalona 390
Cor Marítim Badalonès 390
Coral El Badalonés 390
Coral La Fraternitat de Barcelona
390
Corders 74, 160
Cornellà de Llobregat 270

Coro de Badalona 390
Coro Federal de Badalona 390
Cortinas Suñol, Josep 5, 293, 376,
481
Costa Planas, Eladi 61
Costums alimentaris 4, 125, 220,
287, 446, 537, 558
Cotorra, La. Revista 38
Creixement econòmic 100
Cremada del dimoni 170
Cristianisme 512
Crònica 161
Crònica gràfica 481
Cronistes 91, 177, 278, 393
Cronologia 19, 316
Cros, societat anònima de Badalona
458
Cultura 407
Cultura dels ibers 71, 141, 248, 249,
253, 402
Cuyàs Tolosa, Josep Maria 91, 94,
177, 374, 379, 395

Dalt la Vila 313
Darwin, Charles Robert 333
Dau al Set 235
Davis, Miles 497 bis
de Pedrolo Molina, Manuel 525
Deber, El. Revista 38
Decoració i ornamentació 485
Demografia 495
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Ensenyament universitari 459
Ensenyaments 188
Entrevistes 239, 407, 470
Epigrafia 34
Època romana 33, 34, 71, 95, 137,
138, 139, 140, 142, 144, 145, 148,
175, 213, 247, 254, 263, 267, 290,
297, 396, 397, 398, 400, 401, 433,
488, 534, 535, 560
Equipaments de lleure 274
Era de Badalona, L’. Revista 38
Ermita de la Miranda de Badalona
158
Ermites 158
Esbart Badalona 575
Escenògrafs 384
Escola Dikayos de Badalona 298, 306
Escola laica 464
Escola Municipal d’Arts i Oficis de
Badalona 57, 518
Escola Municipal de Música de
Badalona 164
Escola-Taller Can Canyadó de
Badalona 163
Escolarització 188
Escoles primàries 439
Escoles-taller 163
Escriptor 445
Escriptors 39, 50, 70, 169, 227, 231,
234, 238, 260, 278, 305, 491, 499,
520, 532, 563

Ecologia 55
Economia 140, 377, 407, 498
Economia agrària 428
Economia domèstica 428
Edat antiga 269
Edat contemporània 47, 568
Edat mitjana 155, 449
Edat moderna 159, 340, 377
Edicions Proa de Badalona 276, 423
Edificis 66, 154, 313, 314
Editors 276, 423
Educació 176, 186, 188, 335, 464
Educació de la dona 281
Eixamples 409
Eleccions 124
Eleccions autonòmiques 1932 242
Eleccions generals 1931 555
Eleccions generals 1933 90
Eleccions generals 1936 570
Eleccions municipals 1934 571
Eleccions municipals 1979 209
Elements arquitectònics 341
Emissores de ràdio 524
Empleats públics 22
Empresa 104
Empresaris 10
Empreses de serveis 458
Empreses industrials 93, 101, 107,
241, 455, 505, 543
Ensenyament de la música 419
Ensenyament professional 163

Descobriment d’Amèrica 53
Descobriments geogràfics 24
Desenvolupament urbà 100, 398
Destil·leria 380
Deulofeu Arquer, Joan 571
Devoció als sants 451
Diari Oficial del Comitè Antifeixista
i de Salut Pública de Badalona.
Revista 38
Díaz Lleal, Màrius 343
Dibuixants 8, 136, 169
Dictadura de Primo de Rivera 58,
100, 505, 554
Dictadura franquista 395, 504, 543,
554, 574
Dietari 40
Directors de cinema 295
Discriminació sexual 281
Dissenyadors 312
Distribució comercial 106, 456
Documents 159
Dona 14, 218, 281
Donzella de la Costa de Badalona,
La 219
Dramaturgs 221
Drassanes 284 bis
Drets i privilegis senyorials 153
Dunyó Clarà, Jacint 325, 351, 485
bis, 512

Eco de Badalona, El. Revista 38, 291
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Escriptura 46, 282
Escriptura ibèrica 282
Escultors 1
Escultura 1, 25
Escultures 454
Església 339
Església de Santa Maria de
Badalona 16, 313
Esglésies 16, 190
Esglésies parroquials 341
Espanya 338, 339
Espardanyers 160
Esplais 194
Esport 222, 223
Esportistes 222
Espriu Castelló, Salvador 39, 260,
491, 563
Esquerra Republicana de
Catalunya : ERC 571
Estiu 509
Estrany Lacerna, Jeroni 332
Estructura econòmica 498
Estructura social 377, 498
Estructura urbana 275, 474
Estructures arqueològiques 139,
396, 400, 401, 488
Estructures funeràries 141
Estudi antropològic 472
Estudi sociològic 262
Etimologia 123, 124
Europa 426, 493, 506

Excavacions 42, 289
Excavacions arqueològiques 33, 71,
75, 95, 137, 138, 139, 141, 142, 144,
145, 148, 175, 179, 213, 247, 248, 249,
253, 254, 263, 267, 297, 396, 397, 398,
400, 401, 402, 488, 534, 535
Excursionisme 391
Exili 58, 423, 505
Exposició Local de Belles Arts
(Badalona) 6
Exposicions 299
Exposicions artístiques 6
Exposicions culturals 196

Fabra i Coats de Badalona 58, 505
Fabra Poch, Pompeu 423, 461, 462
Fàbriques 380
Farmacèutics 251
Farmàcia Surroca de Badalona 251
Fauna 83, 84, 404
Feliu Vegués, Francesc 463
Fenòmens atmosfèrics 98
Ferran II el Catòlic 53
Ferrater, Gabriel 500
Ferratges Mesa, Antoni 443
Festa de Sant Joan 131, 286, 519
Festa del Badiu de Badalona 323,
438, 457, 477, 521
Festa Nacional dels Països Catalans
de Badalona 494
Festes 323, 438, 457, 477, 521

Festes de Maig 207
Festes de primavera 207
Festes majors 170
Festes populars 123, 166, 170, 207,
208, 274, 323, 438, 440, 457, 477,
517, 519, 521
Festes religioses 12
Feudalisme 449
Filòlegs 423, 461, 462
Filosofia 232, 233, 236, 236 bis, 467
Filòsofs 233, 470 bis, 236 bis
Flamenc 516
Flò Guitart, Eduard 102
Flotats Picas, Josep M 261, 442
Foix Mas, Josep Vicenç 231, 234
Folch Torres, Josep Maria 221
Foment de la Sardana de Badalona
296
Fonda del pescador, La. Cal Guinyo
de Badalona 220
Font Cussó, Joaquim 75, 91, 322,
395
Fonts documentals 374, 378, 427,
428, 482
Foot Ball Club Badalona 29
Forns Jordana, Joan 469
Fotografies 293, 310, 375, 376, 481, 482
Fotògrafs 5, 292, 293, 310, 311, 321,
375, 376, 481
Fradera Botey, Josep 409, 474, 476
França 17, 19, 137, 263, 303
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Iconografia 262
Il·lustradors 136
Imatgeria 25
Immigració 147, 189, 508
Importació 138, 263
Índexs 89, 263 bis
Indústria 54, 93, 104, 241, 380, 424,
455
Indústria alimentària 107
Indústria de l’oli 138
Indústria del metall 67
Indústria del vidre 28
Indústria editorial i impremta 276
Indústria electrotècnica 545
Indústria mecànica 543
Indústria química 458
Indústria tèxtil 10, 57, 518
Indústria vinícola 101, 171, 385
Industrialització 93, 455, 544, 568
Industrials 57, 113
Indústries 55
Informes 23
Insurrecció reialista 162, 569
Inventaris 453
Isern Solé, Ramon 1
Itàlia 82

Jaciment de l’Església de Santa
Maria de Badalona 144
Jaciment de la plaça de la
Constitució de Badalona 400

Badalona 43
Grup de Sant Jeroni del Museu de
Badalona 448
Grup Estrop de Badalona 225
Gual Lloberes, Josep 305, 520
Güell Bacigalupi, Eusebi 57
Guerra civil catalana 278
Guerra civil espanyola 13, 28, 58,
85, 86, 92, 113, 226, 241, 271, 272,
322, 423, 460, 504, 505, 554
Guerra del Marroc 28, 389
Guerra dels Segadors 447
Guies turístiques 304
Guión de Badalona. Revista 194

Habitatges 153
Habitatges públics 410
Heidegger, Martin 233
Hemeroteques 7
Hidrologia 68
Història 544
Història de la ciència 105, 258, 259, 507
Història general 77
Història local 20, 24, 190
Historiadors 94, 177, 374, 379, 393
Historiografia 91, 393
Homenatge 5, 28, 221, 461, 462, 481
Hospital Municipal de Badalona 92
Hospitals 92, 95
Hostals i fondes 220
Hoteleria 220

Franquisme 504, 574
Front Català d’Ordre 570
Front d’Esquerres de Catalunya
570
Front. Revista 38
Fura del Baus, La 328
Fusters 284 bis

Garcia-Junceda Supervia, Joan 136
Garrot, Lo. Revista 38
Gassol Rovira, Bonaventura 22
Gavina de Badalona 296
Gegants i capgrossos 60
Generalitat de Catalunya 22
Gent Nova de Badalona 56 bis, 187
Gent Nova. Revista de Badalona 214
Geologia 157, 405
Goigs 451
Gòmez de Urrutia, Josep Maria
520
Gotllera de Badalona, La. Revista
38
Gottardo de Andreis, Metalgraf
Española de Badalona 67
Gran Circ Forns 469
Gran Teatre del Liceu 36
Grau, Jaume 180
Gripau, El. Revista 38
Grup d’Història de les Masies del
Museu de Badalona 337
Grup de Belles Arts del Museu de
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Jaciment de la Plaça Font i Cussó
de Badalona 145
Jaciment del carrer Lladó de
Badalona 33, 254
Jaciment del Clos de la Torre de
Badalona 144, 247, 433, 534
Jaciments arqueològics 33, 140, 145,
247, 249, 254, 400, 534
Jardins 143
Jazz 497 bis, 414, 417
Joan II 278
Jocs florals 22
Jocs infantils 135
Jocs Olímpics 1992 172, 174, 473
Jocs populars 135
Joguines 320
Jornades Gastronòmiques de
Badalona 287
José Bosch y hermano de Badalona
101, 107, 380
Joventut 334, 425
Joventut Badalonina 296
Joventut Radical Instructiva de
Badalona 389
Joventut. Revista 38
Jujol Gibert, Josep Maria 66
Junta Revolucionària Provisional
de Badalona 291
Juntisme 291

Karr Alfonsetti, Carme 20
Key Mix 273

Lectura 46
Lévi-Strauss, Claude 228
Lexicografia 432
Li-Xang 469
Licors i aiguardents 101, 107, 380
Ling Fu 469
Lira Ampurdanesa, La 296
Literatura 20, 46, 78, 79, 81, 215,
387, 388, 530
Literatura catalana 489, 511, 513,
529, 530, 531
Litúrgia 16
Llauners 67, 160
Lleal Galceran, Coloma 307, 520
Llefià-Badalona 183
Lleis 423
Llengua catalana 116, 129, 130, 131,
134, 284, 308, 461, 462, 573
Llenguadoc 444
Llengües ròmàniques 282
Lleure 135, 176
Lliga Regionalista 546
Lloreda-Badalona 126, 313
Lloveras Riera, Pau 184
Locutors 524
Lorilleux de Badalona 104

Maçoneria 30, 32
Màgia 469
Mahler, Gustav 426
Maldà, Baró de 40
Manent Pesas, Joan 17, 18, 19

Manifests 301
Mar 167, 527
Mar Clara de Badalona 219
Mar de Plata de Badalona 219
Marcial, Marc Valeri 305
Maresme 28, 193
Marginació social 536
Maricel de Badalona 219, 296
Marina mercant 184, 277, 284 bis
Marinada de Badalona 296
Mariners 277
Marxisme 471
Mas Ram-Badalona 183
Mas Ram de Badalona 313
Mas Sa Murtra de Badalona 161,
290
Masia del carrer de Sant Sebastià
de Badalona 313
Masies 126, 268, 290, 313, 381, 453,
490
Masos 126, 268, 313, 381, 453, 490
Mataró 28
Mechain, Pierre François André
444
Medi ambient 55
Medi geogràfic 69, 429
Medicina 332
Medicina popular 434
Memòria d’activitats 221, 246, 317,
318, 319, 348, 349, 350, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
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Música 9, 61, 65, 96, 97, 115, 150,
202, 203, 225, 273, 497 bis, 329, 342,
343, 344, 345, 346, 413, 414, 415,
416, 425, 540, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553
Música clàssica 108, 109, 110, 111,
197, 421, 441
Música pop 201, 330
Música religiosa 212
Música rock 41, 112, 553 bis, 548
Músics 9, 41, 61, 65, 112, 115, 201,
343, 414, 426, 548, 550

Nacionalisme 508
Nadal 120, 125, 133, 182, 204, 436,
486, 561
Nadal, Miquel 538
Narrativa 81, 264, 371, 383, 559
Natació 29, 219
Natura 280
Naufragis 168
Navegació 106, 277, 284 bis, 456
Nicaragua 88
Noblesa 40
Nomenclàtors 3, 183, 291
Normalització lingüística 134
Noruega 1
Nova cançó 225
Novel·la 64, 117, 484, 525, 526
Novel·listes 221
Nuclis de població 139, 249, 253

Monzó, Quim 81
Moreno Mauricio, Manuel 271
Morera, Xavi 273
Moviment obrer 28, 165
Moviments culturals 391, 471
Museu d’Art Modern de Barcelona
304 bis
Museu de Badalona 37, 43, 45, 56,
62, 94, 143, 147, 186, 192, 195, 196,
198, 240, 246, 247, 250, 255, 285,
299, 324, 336, 337, 348, 349, 350,
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 394, 395,
406, 412, 432, 448, 450, 452, 475,
479, 487, 501, 509, 514, 533, 535,
544, 572, 485 bis
Museu de Badalona. Arxiu Josep
M. Cuyàs i Tolosa 374, 379
Museus 196
Museus arqueològics 247, 535
Museus d’art 304 bis
Museus Municipals 37, 43, 45, 62,
94, 192, 195, 198, 221, 246, 250,
255, 285, 317, 318, 319, 324, 336,
337, 348, 349, 350, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 382, 394, 433, 448, 452,
475, 479, 487, 501, 509, 528, 533,
572, 575

361, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
368, 369, 370, 382, 391, 433, 509,
528
Memòries 226, 229, 392
Menció Cintó Dunyó Clarà 325,
351, 485 bis
Més Novells de Badalona, Els 296
Mestres 26, 211, 460, 463
Meteorologia 98, 240
Metges 332
Mètodes d’investigació 105, 258,
259, 507
Metodologia científica 44
Mèxic 58, 505
Micu, El. Revista 38
Modernisme 56 bis, 66, 485, 506,
514
Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona 24, 53, 114,
154, 156, 158, 161, 179, 180, 183,
185, 212, 217, 266, 290, 341, 347,
392, 429, 446, 532
Monestirs 53, 114, 154, 155, 156, 157,
158, 161, 179, 183, 185, 212, 217, 266,
290, 341, 347, 392, 429, 446
Monk, Thelonius 414
Monopolis municipals 373
Mont-Roig, Marquès de 443
Montigalà-Badalona 121, 127, 411
Monument a Roca i Pi 454
Monuments 323
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Numismàtica 254
Nyssen Vicente, Carles 292, 321,
375, 481

Objectes arqueològics 142, 145, 247,
433, 534
Objectes de museu 247
Obrers 58, 410, 505
Obrers industrials 271
Obres 156
Ocells 84, 403, 404
Ocells-Migració 84
Oficis 14, 15, 160, 341
Olivella, Eduard 310
Oliver Sellares, Joan 499
Onomàstica 129, 130
Òpera 36
Orfeó Badaloní 164
Ornitologia 84
Orquestra Joventut de Badalona 296
Orquestra Simfònica de la Ràdio de
Berlín 197
Ortuño Aráez, Enric 230, 239

Padró municipal 495
Padrós Fornaguera, Joan 378
Pagesia 428
Pagesia de remença 427
Paleografia 282
Palma de Mallorca 80
Pansa de Badalona, la 220

Paquín, Cecilia 520
Parc de Ca l’Arnús de Badalona 256
Parc de Can Solei de Badalona 256,
257, 323, 438, 457, 477, 521
Parcerisas Vázquez, Francesc 227
Parcs i jardins 256, 257
Parcs urbans 256
París 303
Parlament de Catalunya 242
Parlamentaris 443
Parròquia de Sant Josep de
Badalona 341
Parròquia de Santa Maria de
Badalona 341
Parròquies 190
Partido Comunista de España :
PCE 271
Partit Socialista de Catalunya : PSC
58, 505
Partit Socialista Unificat de
Catalunya: PSUC 271
Partits polítics 271, 505, 546
Partitures musicals 212
Passarell Ribó, Jaume 8
Pastorets 182, 561
Patrimoni històric i artístic 175,
347, 392, 398, 488, 510
Patum de Berga 216
Pavese, Cesare 445
Pedagogs 8, 21, 57, 463, 518
Pedragosa, Joan 406

Peiró Belis, Joan 28
Pel·lícules de cinema 2, 103, 309,
321, 375, 420
Pensament científic 105, 258, 333,
507
Pergamí 453
Periodisme 59
Periodistes 26, 59, 81, 238, 524
Pesca 193
Pesca marítima 168
Pescadors 74, 167, 168, 193, 277
Pesos i mesures 132, 444
Pessebrisme 204
Pessigolles de Badalona 296
Pich Santasusana, Joan 9
Piher de Badalona 545
Pintors 102, 149, 180, 230, 239, 312,
384, 466, 470, 485
Pintura 149, 180, 230, 265, 312, 418,
466, 485
Piscines 219
Pla Casadevall, Josep 238
Pla-Narbona, Josep 312
Places 42, 275, 289
Planas Casals, Francesc d’A. 38, 59
Planificació urbanística 99, 275,
408, 409, 424, 474, 476
Plantes medicinals 434
Platges 219, 527
Plou i fa Sol de Badalona 296
Pluja 98
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269, 272, 273, 304, 329, 330, 339,
342, 344, 345, 346, 413, 415, 416,
417, 418, 421, 441, 467, 468, 484,
495, 498, 526, 547, 549, 551, 552,
553, 564, 565, 566, 567
Restauració 100, 450
Restauració i conservació 217, 266, 347
Restes ceràmiques 137, 144, 213,
267, 297, 402
Retaules 180, 538
Revista de Badalona 38
Revistes 38, 194, 214, 546
Revoltes populars 427
Revolució 1868   291
Riera Massanas, Joaquim 65
Ritus funeraris 433
Rius 87, 430
Robín 226
Roca i Pi, Vicenç 165, 454
Rodon Amigó, Pau 10, 518
Rodon Font, Camil 518
Rodon Amigó, Pau 56, 57
Roig Soler, Joan 465
Roma 304
Romanticisme 426
Ros Güell, Antoni 384
Ruta. Revista 38

Sabater Arquer, Isidre 91
Sacristan Luzón, Manuel 470 bis,
236 bis

Producció 140
Professors 307
Prostitució 536
Psicoanàlisi 237
Punt, El. Diari 38

Quart, Pere 499
Queralt Clapés, Josep 423 

Ràdio 524
Ràdio Ciutat de Badalona 524
Receptes culinàries 287
Reciclatge professional 460
Reclutament 389
Recursos hídrics 68, 400
Recursos naturals 185, 205
Rehabilitació d’edificis 163
Religiositat popular 451
Relleu 69
Rellotges 240
Renovació pedagògica 332
Renovació urbana 503
Repressió política 504, 573, 574
República espanyola II 90, 164, 186,
272, 395, 464, 554, 555, 570, 571
Republicanisme 32
Residus urbans 399
Ressenyes 35, 47, 51, 52, 64, 72, 73,
85, 86, 96, 97, 108, 109, 110, 111,
117, 118, 150, 151, 178, 202, 203,
229, 232, 233, 236, 244, 245, 268,

Població 495
Poblat ibèric del Turó d’en Boscà
de Badalona 249
Poesia 35, 39, 88, 118, 151, 235, 260,
305, 486, 491, 500, 520, 532, 556,
563, 564, 565, 566, 567
Poesia catalana 494, 511, 529, 531
Poetes 39, 88, 227, 231, 234, 235,
260, 278, 305, 307, 486, 491, 500,
520, 532, 556, 563, 567
Política 407
Política educativa 464
Polítics 28, 443
Pomar-Badalona 127, 183, 313
Pons Trabal, Joan Baptista 409,
474
Porra, La. Revista 38
Postguerra 309, 504, 543
Premi Carrer dels Arbres de contes
i narracions breus 200, 300, 386,
431, 542, 557, 562
Premi literari Al Vent. Solstici
d’estiu de Badalona 383
Premi Salvador Reynaldos de
Blanes 49
Premsa 315, 350
Premsa cultural 72, 73, 173, 214
Premsa en català 173, 315
Premsa local 38, 214, 315
Presos polítics 271
Principal de Badalona, La 296
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Saigi Abril, Toni 540
Salas Blanch, Ramon 65
Sales de cinema 2, 103, 309, 321,
420
Sales de teatre 187
Salut 178, 522
Sanitat 522
Sant Adrià de Besòs 87, 199, 458
Sant Jeroni de la Murtra de
Badalona 152, 155, 156, 157, 189,
538
Sant Joan de les Abadesses 268
Sant Sadurní d’Anoia 63
Santa Coloma de Gramenet 288, 430
Sants 161, 451
Sardana 65, 296
Secció d’Astronàutica del Museu de
Badalona 255
Santcliment 153
Secció de Cinema Amateur del
Museu de Badalona 45
Secció Fotogràfica del Museu de
Badalona 501
Secció Infantil i Juvenil del Museu
de Badalona 192
Secció Joventut del Museu de
Badalona 62
Secció Solaz i Cultura del Museu de
Badalona 62
Secció d’Astronomia i Metereologia
del Museu de Badalona 479

Sentmenat 153
Setmana Santa 12, 25
Setmana Tràgica 28, 389
Sexenni democràtic 291
Silvicultura 185
Sindicalisme 301
Sindicalistes 17, 19, 58, 271, 301, 505
Sindicats 58, 271, 301, 505
Sistrells- Badalona 126, 183
Smith, Patti 112
Socialisme 505
Societat 377, 407
Societat Coral Alba de Badalona 390
Societat Coral La Badalonense 390
Sociolingüística 116
Sòl industrial 424
Sol Ixent. Revista 38, 546
Solà Seriol, Jaume 91
Soler Amigó, Joan 520
Soler Perejoan, Gaietà 91, 393
Soler Sardà, Josep 36
Soler, Valentí 520, 532
Solidaritat Obrera 28
Som-hi. Revista 38
Surroca Caritg, Joan 251
Surroca Coret, Joan 251
Surroca Viñeta, Joan 251

Tabula Hospitalis de Badalona 534
Taller d’Arquitectura Ricard Bofill.
496

Tarragona 66
Teatre 49, 187, 261, 299, 316, 328,
396, 442
Teatre amateur 182, 187, 194, 439,
561
Teatre Escola La Sínia de Badalona
439
Teatre Nacional de Catalunya 442
Teatre popular 23, 440
Teatre Zorrilla de Badalona 165, 309
Tempestes 167
Teologia 283
Termes Romanes de Badalona 395
Terrassa 181
Testaments 165
Tiana 183
Tiburón de Badalona, El 219
Titus de Badalona 219
Topografia 69
Toponímia 3, 122, 126, 127, 128,
183, 411, 429
Torent Marsans, Eveli 30
Torras Surroca, Sara 251
Torre Codina de Badalona 66, 313, 381
Torre Mena de Badalona 313
Torre Vella de Badalona 313
Torrent de la Font de Badalona 183
Torrents 183
Tradicionalisme 27
Tradicions populars 125, 133, 170,
204, 434, 436, 486, 573
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Vicente Bosch de Badalona 101,
107, 380
Vida cultural 164, 194
Vida del Círcol de Badalona.
Revista 194
Vida política 31, 210, 570, 571
Vida quotidiana 145, 161, 446
Vidal Alcover, Jaume 50
Vidal Prat, Joan 524
Vies romanes 560
Vilafranca del Penedès 539
Vilassar de Mar 184, 193
Villaubí i Pons, Josep 470
Vil·les romanes 290
Vinya 171, 185, 385
Violoncel·listes 343
Vocabularis 133, 432
Vora al mar de Badalona 296

Warhol, Andy 466

Xifré Masferrer, Frederic 113

Traductors 50
Traginers 160
Tramvia 15, 48
Tranquil·la de Badalona, La 220
Transició democràtica 209, 210, 483
Transport marítim 106, 184, 456
Transport urbà 48
Transports i comunicacions 560
Treball 14, 522

Unió Fraternal de Badalona 390
Unió General de Treballadors :
UGT 271
Unió Socialista de Catalunya : USO
58, 505
Universitat Lliure de Teatre de
Badalona 439
Urbanisme 42, 99, 153, 172, 174,
275, 289, 397, 398, 408, 409, 411,
412, 424, 473, 474, 476, 503
Utillatge 142, 213, 297

Vacances 509
Vaixells 168, 277, 284 bis
Valls 183
Vegetació 87, 205, 430
Verema 279
Vi 137
Vía Libre. Revista 38
Viatges 82
Vicens, Damià 180


