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EDITORIAL
Presentem el segon número de la quarta època de Carrer dels Arbres,
on trobareu articles de col·laboradors habituals al costat de noves
signatures que, en tots els casos, aporten interessants novetats
sobre el passat de Badalona i el seu patrimoni, en aquesta ocasió,
des del segle II fins ben entrat el segle XX.

es mostrava des de fa uns 40 anys. En paral·lel, recordem les tres
exposicions itinerants per diversos museus catalans, comissariades
pel Museu de Badalona: El sexe a l’època romana, que també va viatjar a Irun, Jocs i joguines a l’Antiguitat (totes dues produïdes per Arqueoxarxa), i Intimitats. Història de la roba interior del segle XIX al XXI
(produïda per la Xarxa de Museus de la Diputació de Barcelona).

Voldríem, en aquestes ratlles, oferir-vos una breu memòria del
2016, un any que va començar amb la celebració del cinquantenari
de la inauguració de l’edifici del Museu i que ha acabat amb una altra
efemèride: la commemoració dels 600 anys del monestir de Sant
Jeroni de la Murtra, al qual hem dedicat un llibre, una exposició i
tot un seguit d’activitats. Però encara hi ha hagut més exposicions
d’aniversaris: la dedicada a Aspanin (Associació pro persones amb
discapacitat intel·lectual i les seves famílies), entitat que ha fet
50 anys; la de Ramon Casas, que s’ha afegit a les celebrades a tot
Catalunya, amb motiu dels 150 anys del seu naixement i que ha
comptat amb la col·laboració del Museu Abelló de Mollet del Vallès
i de la Diputació de Barcelona; i dues més fetes en espais externs
al Museu: una sobre el barri del Sant Crist, presentada al local de
l’Associació de Veïns per commemorar el centenari de la construcció
de les primeres cases a la zona, i una altra sobre el cardenal Anselm
M. Albareda, a l’església de Santa Maria, amb motiu del centenari de
la mort d’aquest català universal que va viure a Badalona i hi va estar
sempre molt vinculat.

Altres activitats anuals, com el festival romà Magna Celebratio, la Nit
dels Museus, el Casal d’Estiu o les Nits d’Estiu a l’Anís del Mono també han gaudit de molt bona acollida, i s’hi han sumat noves experiències, com és el cas de la fira Badalona Home Design, celebrada a l’espai
Termes-Decumanus, o de l’esdeveniment Badalona Open House, en
què el Museu també va participar. Les restes de la ciutat de Baetulo
van ser, igualment, l’escenari de la presentació a tot Catalunya de
l’aplicació per a mòbils de la guia Visitmuseum, patrocinada per la
Generalitat de Catalunya i, ja molt a finals d’any, d’una ponència i del
sopar del XXXIX Curset-Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, organitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Barcelona.
Finalment, tenim bones notícies pel que fa a les xifres de públic, ja
que han estat les millors dels darrers anys: 75.000 persones han utilitzat els serveis del Museu, ja sigui per visitar la ciutat romana, les
exposicions temporals o altres espais patrimonials, o bé per fer consultes als diferents departaments. Mentrestant, hem incrementat la
presència a les xarxes socials fins a assolir la xifra rècord de gairebé
110.050 usuaris.

Una altra exposició d’aquest any ha estat De març a maig. Cartells i
fotografies de processons, que va permetre posar a l’abast del públic la
col·lecció de cartells de Setmana Santa conservada al Museu, que no

Esperem que tingueu un bon any i que ens veiem sovint al Museu!
Museu de Badalona
4
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TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI URBÀ A LA CIUTAT ROMANA
DE BAETULO DEL SEGLE II AL IV DC
PEPITA PADRÓS MARTÍ I JACINTO SÁNCHEZ GIL DE MONTES*

L’objectiu principal d’aquest article és exposar tot un seguit de
reflexions històriques sobre el procés de transformació urbanística de la ciutat romana de Baetulo des del segle II dC fins a inicis
del segle IV dC a través d’una selecció de les nombroses excavacions realitzades a la ciutat des dels anys 30 del segle passat (fig. 1)1.
Baetulo està situada al subsòl de l’actual Badalona i aquest fet implica que les intervencions arqueològiques que es realitzen en
aquest jaciment no es plantegen per iniciativa d’un projecte d’investigació unitari basat en formulacions científiques amb indicació
de quins problemes històrics existeixen, quines hipòtesis de treball
es plantegen o quina és la metodologia a utilitzar, sinó que les intervencions es duen a terme en funció de la dinàmica urbanística
de la ciutat. Per tant, la informació que proporcionen aquestes
actuacions és esbiaixada i parcial, i aquest fet pot influir de manera notable en l’anàlisi i en les hipòtesis de treball que es puguin
plantejar sobre el jaciment. En aquest sentit, és fonamental considerar les diferents intervencions arqueològiques com a part d’un
tot, d’un únic jaciment, perquè tan sols d’aquesta manera podrem

conèixer quins són els problemes històrics que es plantegen i s’han
de resoldre.
Les nombroses intervencions realitzades a Baetulo han proporcionat una ingent quantitat de dades que, analitzades en el seu conjunt,
formant part com s’ha dit anteriorment d’un únic jaciment, han permès assolir un notable grau de coneixement sobre la ciutat romana,
els seus orígens, desenvolupament i evolució, tant des del punt de
vista històric com des de l’urbanístic, tot i que, evidentment, alguns
resultats plantegen nous problemes que tan sols es podran resoldre a partir de les dades que ofereixin nous treballs arqueològics.
En l’estat actual del coneixement, sabem que Baetulo va ser una
fundació de nova planta (ex novo), realitzada en els primers decennis
del segle I aC en el vessant d’un petit turó, limitat per dues rieres
(les actuals avinguda Martí Pujol i Riera Matamoros) i el mar (que
en època romana se situaria entre els carrers Francesc Layret i
Via Augusta), amb un important desnivell tant cap al vessant sud
com cap als vessants que donaven a les rieres, fet que va obligar
a realitzar un sistema de terrasses per salvar el fort desnivell del
terreny. No obstant això, la part alta es configura com una plana on
s’ubicaria bona part de la ciutat.

*Pepita Padrós és la cap del Departament d’Arqueologia del Museu de Badalona i Jacinto Sánchez, arqueòleg de
l’empresa Codex. Arqueologia i Patrimoni
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La ciutat fundacional estava envoltada per una muralla que
delimitava un recinte d’unes 11 hectàrees, amb una ordenació
urbanística interior que responia a un sistema ortogonal amb una
orientació NO-SE i amb els seus eixos transversals paral·lels a la
costa. Segons la hipòtesi urbanística, i en base a diversos trams
de col·lectors localitzats, i la modulació que se’n va extreure, es
van planificar set illes (insulae) en amplada per nou de llargada,
amb un sistema d’aterrassament per poder salvar els desnivells
originals sobretot en el pendent meridional (Guitart/Padrós/
Fonollà 1994, p. 188-191). A l’extrem SE de la plana, on comença el
desnivell cap a la costa, es va aixecar el fòrum, que creava un marc
escenogràfic monumental visible des del mar. Baetulo té una clara
filiació romana no tan sols en el seu urbanisme sinó també en la
tipologia dels edificis públics i privats documentats, en els quals es
demostra una total influència itàlica. Respecte de la seva categoria
jurídica, Plini la qualifica com un oppidum civium romanorum, és a
dir, un assentament urbà fortificat amb presència consolidada de
ciutadans romans.
La ciutat republicana va patir una primera transformació a partir
d’August i en època julioclàudia, durant la primera meitat del segle
I dC, quan es construeix part de la xarxa de clavegueram, i diversos
edificis tant públics (edifici de tabernae) com privats (domus dels
Dofins i domus de l’Heura) i possiblement es remodelen les termes
públiques situades a la part baixa de la ciutat, pròximes a la costa.
A finals del segle I dC i inicis del segle II, l’arqueologia documenta a
Baetulo evidències d’abandonament de diverses construccions de
tipus públic i privat. Entre les primeres, un conducte (fig. 1.1) situat
a l’angle nord-est de la ciutat, que circularia sota un dels carrers
(cardines) de la trama viària que anaven en sentit mar-muntanya.
És una canalització amb volta realitzada en maçoneria, d’1,50 m
d’alçada màxima, pavimentada en opus signinum i de la qual es va

Fig. 1. Planta general de Baetulo amb la localització de les intervencions arqueològiques mencionades en el text.
1: conducte d’aigua, carrer Pujol. 2: Col·lector del cardo minor II, carrer Fluvià, 12-16. 3: Àrea arqueològica del subsòl del Museu de Badalona (espai TermesDecumanus). 4: Conjunt termal privat, rectoria de l’església de Santa Maria. 5: Teatre, carrer de les Eres, 13-17. 6: Domus dels Dofins i cardo maximus, carrer
Lladó. 7: Col·lector del decumanus I, Via Augusta, antiga escola Jungfrau. 8: Via Augusta i pollegueres de la porta d’entrada a la ciutat, Clos de la Torre. 9: Domus
de Quint Licini, carrer Termes Romanes, 2. 10: Domus de Quint Licini, sector occidental, plaça Assemblea Catalunya, 8. 11: Domus, carrer del Temple, cantonada
amb carrer Germà Bernabé. Planta Museu de Badalona.
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documentar un tram de 92 m, 38 dels quals estan museïtzats i són
visitables (Padrós 1985, p. 20-22) (fig. 2). El nivell de farciment
interior del conducte2, que n’inutilitzava l’ús, s’ha pogut datar
gràcies als materials ceràmics documentats que permeten situar
el moment del seu abandonament en el darrer quart del segle
I dC, a inicis de l’època flàvia (Guitart 1976, p. 132-134).

subsòl del Museu de Badalona, espai Termes-Decumanus)4 (fig.
1.3). Està format per cinc tabernae o botigues, cadascuna de les
quals està dividida en dos àmbits, que es van construir en època
d’August i es van amortitzar5 a la fi de l’època flàvia, durant el regnat de Domicià (81-96 dC) (Aquilué 1987, p. 16-71; Madrid 1999,
p. 162).

Una altra canalització de tipus públic amortitzada en aquesta
època és un col·lector localitzat en un tram del cardo minor II (excavació del carrer Fluvià 12-16) (fig. 1.2). En els nivells de farciment3
van aparèixer materials que permeten datar-ne l’abandonament i
amortització d’època flàvia (Comas/Padrós/Puerta 1986).
També es va abandonar un edifici públic situat a la terrassa immediatament inferior al fòrum, a la cantonada del cardo maximus
(carrer perpendicular al mar) amb el decumanus maximus (carrer
paral·lel a mar), al qual obre l’edifici (actual àrea arqueològica del

Fig. 3. Planta general de l’àrea arqueològica del subsòl del Museu de Badalona (espai Termes-Decumanus). Planta
Museu de Badalona i Codex, Arqueologia i Patrimoni.

Fig. 2. Conducte d’aigua. Carrer Pujol. Fotografia: A. Guillén.
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Quant a l’àmbit privat, en la intervenció arqueològica duta a
terme al pati de la casa rectoral de l’església de Santa Maria (fig.
1.4), es van localitzar diverses construccions interpretades com
unes petites termes pertanyents a una domus, situades darrere
de la zona del fòrum. Aquest conjunt arquitectònic, que estava
format per una piscina amb exedra i un pati, es va construir en
època augustiana i amortitzat en època flàvia en base als materials
apareguts en els seus nivells d’abandonament6 (Guitart 1976, p.
89-112).

de les villae del territori, on, a partir d’aquest moment, es van
detectar vestigis d’edificacions d’un cert nivell. Es plantejava,
per tant, un desplaçament del lloc de residència de les famílies
de més nivell econòmic des dels antics nuclis urbans cap a les
seves villae (Guitart 1984, p. 38; íd. 1987, p. 150; Guitart/Padrós/
Puerta 1991, p. 46). Aquesta hipòtesi s’havia mantingut fins al
present, però els resultats obtinguts en noves intervencions
han permès documentar que, en contraposició a aquest procés
d’abandonaments i amortitzacions, en la mateixa època de finals
del segle I i inicis del segle II dC es documenta un nou impuls
edilici tant en l’àmbit públic com en el privat. Aquesta nova fase
constructiva s’ha evidenciat en diversos punts de la ciutat, tant
a la plataforma superior com en el vessant meridional que limita
amb la línia de costa.

Amb aquestes dades, s’havien plantejat diverses hipòtesis
sobre les transformacions urbanístiques de la ciutat en època
flàvia. A mitjan anys 70 del segle passat, una primera hipòtesi
plantejava que aquest procés d’inutilització d’infraestructures
i abandonament de cases en zones pròximes al fòrum era el
resultat d’una reestructuració o transformació urbana realitzada
en el darrer quart del segle I dC, en època flàvia, tot i que en aquell
moment no es va poder precisar en què hauria consistit aquesta
reforma per manca de dades arqueològiques, si bé es va plantejar
la possibilitat que estigués relacionada amb la concessió de l’ius
Latii per part de l’emperador Vespasià l’any 74 dC (Guitart 1976,
p. 244-245). Posteriorment, altres autors van mantenir aquesta
hipòtesi, tot i que van descartar la desaparició de la ciutat com
a tal (Padrós 1985, p. 83-84) i van plantejar que aquest procés
d’abandonament responia a un període de debilitat econòmica
i de decadència, justificables en base a l’ascens de les colònies
augustianes com Barcino, que hauria assumit el seu paper de
ciutat de control del territori en detriment de Baetulo (Aquilué
1987, p. 207-208). Dades posteriors proporcionades per
diverses intervencions arqueològiques van permetre proposar
una nova hipòtesi que relacionava el procés d’abandonaments i
amortitzacions documentat a la ciutat amb el desenvolupament

L’edifici públic més representatiu d’aquesta nova fase és, sens
dubte, el teatre (Padrós 2002). Aquesta construcció s’ubica
en una insula localitzada en l’angle SO del fòrum (fig. 1.5), que
queda delimitada a l’est pel cardo minor V i al sud pel decumanus
maximus. El procés edilici d’aquesta illa de cases hauria començat
al segle I aC, sense precisar, amb la construcció d’una sèrie
d’àmbits oberts en els quals es desenvoluparia un taller de fosa
de metalls o una activitat relacionada amb diverses estructures
de combustió. A aquestes primeres evidències se suma un conjunt
de forats de pal, el context arquitectònic i funcional dels quals no
es va poder determinar (Muñoz/Padrós 2003, p. 12-13). Aquesta
primera fase constructiva que es caracteritza per murs de pedra
seca, l’adscriuríem, a manera d’hipòtesi, al moment fundacional de
la ciutat, és a dir, a inicis del segle I aC.
Posteriorment, durant la primera meitat del segle I dC, es va construir un nou edifici del qual es van documentar set àmbits i que es
va interpretar com a part d’una domus. No s’ha pogut determinar
8
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clarament de quina part de la casa es tracta ja que l’espai intervingut arqueològicament era molt reduït. El que sí que s’ha pogut
determinar és que la major part dels àmbits estudiats s’articulen
al voltant d’un passadís, (àmbit 3), pavimentat en opus signinum.
Els contextos constructius relacionats amb aquest moment i amb
l’evolució arquitectònica d’aquest edifici es van documentar principalment en els àmbits 5 i 6. En el primer cas, l’estança SO de la
casa, els nivells pertanyents a aquesta fase són un farcit d’anivellament i un nivell d’ús7. En el segon cas (àmbit 6), es van documentar una sèrie de farcits d’anivellament 8.
Aquests àmbits queden amortitzats per un conjunt de nivells de
farciment i d’ensorrament que es van datar de finals del segle
I dC9.
Per sobre d’aquests farciments d’amortització, enderroc i abandonament d’aquesta casa, es va documentar a l’insula una nova fase
constructiva. El nou edifici que es construeix en aquest sector de
Baetulo manté la mateixa orientació que la trama urbana de la ciutat, la qual cosa demostraria una voluntat d’integració en l’espai
urbà preexistent, amb una actuació urbanística important, que va
implicar l’ocupació d’uns espais ja edificats. Es tracta del teatre de
Baetulo, edifici d’espectacles que no aprofita elements topogràfics
existents, sinó que és una estructura totalment exempta que s’integra amb subestructures incorporar-se a la trama urbana en una
zona propera al fòrum.

Fig. 4. Teatre. Carrer de les Eres, 13-17. Fotografia: V. Muñoz.

D’aquest edifici públic es conserven un mur semicircular amb
restes d’un paviment d’opus signinum a més de 3,50 m d’alçada
i diversos trams de murs radials adossats al mur semicircular
(fig. 4), dels quals se n’han documentat cinc, que actuaven com
a subestructures per a la summa cavea. Tots aquests elements
conformaven un edifici de 44 m de diàmetre (fig. 5), situat a prop

Fig. 5. Teatre. Imatge virtual. Dibuix: E. Laferla.
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Fig. 6. Teatre. Imatge virtual. Dibuix: E. Laferla.

Figura 7. Teatre. Imatge virtual. Dibuix: E. Laferla.

del fòrum, molt proper al punt on trenca el pendent del turó on es
construeix la major part de la ciutat (figs. 6-7). Per tant, devia ser
visible tant des de la Via Augusta com des dels afores de Baetulo i
també des del mar (Padrós/Moranta 2001, p. 15-31; íd. 2004, p.
345-354; íd. 2006, p. 205-222).

de regularització dels nivells de circulació del teatre, situa la
cronologia de la construcció d’aquest edifici ja en època antonina,
a la primera meitat del segle II dC10 (Padrós/Moranta 2001, p. 30;
íd. 2006, p. 215).
Aquest nou impuls de l’edilícia pública afecta també, i de manera
important, la xarxa de clavegueram, que va ser reformada i en alguns casos també ampliada. Un exemple clar de reforma és el que
es documenta en el cardo minor II, a la cruïlla amb el decumanus
maximus (àrea arqueològica del subsòl del Museu de Badalona,
espai Termes-Decumanus) (fig. 1.3) i també en el cardo maximus

Quant a la seva cronologia, es parteix de la base que es construeix
a sobre d’una domus el procés d’abandonament i destrucció de
la qual es va datar de finals del segle I dC. A més, la presència
de materials ceràmics del segle II dC tant en les trinxeres de
fonamentació dels murs radials com en els nivells constructius
10
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La reforma per a la construcció d’aquesta estructura afectaria de
manera parcial un tram del col·lector11, és a dir, que per realitzar
aquesta obra es van haver de reconstruir en part les dues parets
de la canalització. El primer pas per a aquesta reforma va ser l’excavació de la rasa constructiva, que hauria retallat els paviments
anteriors dels dos carrers i una part de la fonamentació d’un porticat que es va construir al decumanus maximus en la part posterior
de la Casa 2 del conjunt arqueològic esmentat (fig. 3). Posteriorment, es van refer les parets de maçoneria de pedres lligades amb
morter de calç i sorra de color blanquinós. El següent pas va ser
la col·locació de l’embornal, que estava format per dos carreus,

Fig. 8. Embornal localitzat a l’encreuament del cardo minor II i el decumanus maximus. Àrea arqueològica del subsòl del
museu de Badalona (espai Termes-Decumanus). Fotografia: C. Ferrer Álvarez.

(entre la domus dels Dofins i la domus de l’Heura) (fig. 1.6). Finalment, un exemple d’ampliació de la xarxa de clavegueram és la
construcció d’un nou col·lector al decumanus I, tram intramurs
de la Via Augusta (pati de l’antiga escola Jungfrau, que actualment és un edifici de l’Hospital Municipal) (fig. 1.7).
En el primer cas, el col·lector construït en el cardo que drena la
part alta de la ciutat cap al mar, pateix en la primera meitat del
segle II dC una reforma consistent en la construcció d’un embornal a la cruïlla entre aquest eix viari nord-sud i el decumanus
maximus.

Fig. 9. Embornal en l’encreuament del cardo minor II i el decumanus maximus ja museïtzat. Àrea arqueològica del subsòl
del museu de Badalona (espai Termes-Decumanus). Fotografia: Ll. Andú.
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un dels quals es va localitzar12 (figs. 8-9), en el centre dels quals
es va realitzar un forat circular de 30 cm de diàmetre. Finalment
es va dipositar el farciment constructiu d’anivellament de la rasa,
que estava format per dos estrats13 amb abundant material que va
permetre datar la reforma del col·lector, com a mínim, d’inicis del
segle II dC (Ferrer/Sánchez 2012). La construcció de l’embornal
suposava l’eliminació de l’aigua de pluja procedent de la part més
alta del cardo i del decumanus, que no tenia sistema d’evacuació
d’aigües.
Pel que fa al cardo maximus, és objecte de reformes un tram situat a la part alta de la ciutat entre la domus dels Dofins i la domus
de l’Heura, al carrer Lladó (fig. 10). Les reformes van consistir en
un recrescut del nivell de circulació, amb una nova pavimentació,
i la construcció d’un nou col·lector que va substituir el col·lector
original, amb un recorregut diferent (fig.11). Hi haurien anat les

Fig. 11. Nou col·lector del cardo maximus entre la domus dels Dofins i la domus de l’Heura. Fotografia: M. Bosch de Doria.

aigües residuals del carrer a través d’un possible embornal que
sorgeix d’un dels pilars de la porta oriental d’aquesta via principal.
Els nivells associats a aquesta reforma14 se situen a finals del segle
I dC en base als materials documentats (Comas et al. 1985; Madrid
1991, p. 157-158; Bosch de Doria/Padrós 1999).
Un altre exemple d’obra pública d’aquest moment és la construcció
d’un nou col·lector al decumanus I, localitzat en un solar del carrer
Gaietà Soler (antiga Escola Jungfrau, que actualment és un edifici
de l’Hospital Municipal) (Caballero 2008). Es tracta de l’extrem occidental del traçat urbà de la Via Augusta, que recorre la ciutat per
la seva part sud, paral·lela a la línia de costa i la muralla.
Aquesta via estava pavimentada per una sèrie de capes de sorra
i argiles compostes de fragments de ceràmica sobre la superfície
de les quals es van dipositar carbons i cendra. Aquestes capes
de pavimentació, que estaven molt compactades, devien formar

Fig. 10. Planta general de la domus dels Dofins, domus de l’Heura i cardo maximus. Carrer Lladó. Planta Museu de Badalona.
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part, per la situació en què es troben, de les voreres del carrer.
Tallant aquests primers paviments es va construir un col·lector
de parets de maçoneria, fons i coberta de tegulae, que feia 0,23 m
d’amplada i 0,23 m de profunditat (fig. 12). En el seu extrem SO va
aparèixer, al centre de la claveguera, i recolzat a les seves parets,
un embornal construït en un carreu de grans dimensions (fig. 13),
en el centre del qual es va realitzar un forat circular de 0,20 m de
diàmetre.
La datació d’aquest moment constructiu va venir donada, en primer lloc per una moneda de Trajà (98-117 dC) que es va localitzar
en el penúltim dels nivells del carrer15, tallats per la rasa constructiva de la canalització. En segon lloc, la coberta del col·lector es
va anivellar amb una nova capa de pavimentació16, amb materials
ceràmics que es poden datar d’inicis del segle II dC.
Finalment, a la Via Augusta (fig. 1.8), extramurs però al costat de
la porta d’entrada NE a la ciutat (fig. 14), es va localitzar un as de
Nerva incrustat en una de les repavimentacions o reparacions del

Fig. 12. Col·lector del decumanus I. Via Augusta, 17. Antiga escola Jungfrau. Fotografia: M. Caballero.

Fig. 13. Embornal del col·lector del decumanus I. Via Augusta, 17. Antiga escola Jungfrau. Fotografia: M. Caballero.
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dues construccions es van abandonar i amortitzar en el primer
quart del segle I dC, en època de Tiberi, i van deixar un solar en el
qual es va construir una nova edificació a base de pilars travats, la
interpretació i funcionalitat de la qual no es van determinar.
A finals del segle I dC o començaments del II dC es construeix
en aquest solar una domus, articulada al voltant d’un gran peristil o pati rectangular de, probablement, més de 1.000 m2. Aquest
edifici es construeix sobre de l’antiga muralla republicana, molt
a prop de la porta oriental de sortida de la ciutat que dóna a la
Via Augusta. Gran part d’aquesta construcció es va descobrir en
les excavacions arqueològiques dels anys 30 i 50 del segle passat
(Serra Ràfols 1939, p. 268-289; Cuyàs 1977, p. 281-293). En els
anys 70, Guitart va proposar un esquema compositiu de la casa
(Guitart 1976, p. 139-142), que s’estenia cap al sud i tenia com a
límit la Via. En la campanya d’excavacions realitzades l’any 2011
en un solar situat a l’actual carrer Termes Romanes 2 que fa cantonada amb plaça Assemblea de Catalunya, es van trobar les restes
de les habitacions que conformaven el límit occidental d’aquest
gran edifici (fig. 15), que es completa amb el límit oriental trobat
en un altre solar de la mateixa illa (fig. 1.10) situat a la cantonada
oposada a l’anterior (President Companys, cantonada amb plaça
Assemblea de Catalunya), (Caballero 2005). En total, es podria
tractar d’un edifici d’uns 80 m de longitud, amb una superfície de
més de 3.000 metres quadrats. El pòrtic del peristil, de gairebé 5
m d’amplada, estava elevat respecte al jardí, al centre del qual se
situa un estany rectangular (fig. 16), de 13 m de longitud, amb dos
absis en els laterals (actual Jardí de Quint Licini) (fig. 17). A l’eix
del lateral occidental, s’obre a aquest espai central de la casa una
gran estança de més de 9 m d’amplada que possiblement sigui un
oecus (Sánchez 2011).

Fig. 14. Via Augusta i pollegueres de la porta d’entrada a la ciutat, Clos de la Torre, actual plaça Assemblea Catalunya.
Fotografia: Museu de Badalona. Arxiu J. M. Cuyàs Tolosa.

paviment de la Via17. La moneda, datada del 97 dC, està poc desgastada, fet que evidencia que hauria circulat poc temps i per tant,
podem pensar que la refacció de la Via s’hauria produït en un moment no molt allunyat d’aquesta data.
Aquest impuls edilici també va afectar l’àmbit privat. Un exemple
significatiu d’aquest renéixer constructiu es va donar a l’angle SE
de la ciutat, a l’insula delimitada al nord pel decumanus maximus,
al sud per la Via Augusta, a l’oest pel cardo minor I i a l’oest per les
muralles (zona de l’actual plaça de l’Assemblea de Catalunya) (fig.
1.9). L’inici de la urbanització d’aquesta illa de cases comença a la
primera meitat del segle I aC amb la construcció de dues cases a
dues terrasses diferents, realitzades amb estructures de pedra
lligada amb argila i calçades amb altres més petites. Aquestes
14
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Fig. 15. Domus de Quint Licini. Vista general de la intervenció arqueològica del carrer Termes Romanes, 2, amb les estances occidentals de la domus. Fotografia: J. Sánchez Gil de Montes.
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Fig. 16. Domus de Quint Licini. Vista de l’estany central del peristil en el moment del seu descobriment. Museu de
Badalona. Arxiu J. M. Cuyàs Tolosa.

En una de les habitacions de la meitat meridional del complex es
va trobar la Tabula Hospitalis (Font i Cussó 1980, p. 58-67), una
placa de bronze amb una inscripció datada el 9 de juny del 98 dC,
que documenta el pacte d’hospitalitat establert entre Quint Licini
Silvà Granià i els baetulonenses que l’acullen com a patró de la ciutat (fig. 18). La importància del personatge, el lloc on es va trobar
la placa de bronze i la monumentalitat de l’edifici, van fer pensar
que aquesta domus que acabem de descriure breument podria pertànyer, a manera d’hipòtesi, a aquesta persona o a la seva família
(Guitart 1976, p. 139-142). El fet que Quint Licini fos el patró de la
ciutat no implica automàticament que hi hagués accions d’evergetisme, tot i que seria molt probable que es produïssin.
Fig. 18. Tabula Hospitalis. Fotografia: A. Cartagena.
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Fig. 17. Espai museïtzat del Jardí de Quint Licini. Fotografia: A. Guillén.
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les habitacions i el pati central de la casa es pavimenten en opus
signinum i, a més, les tabernae, que obren al carrer, s’amplien en detriment de les fauces, que s’estrenyen. La datació d’aquest moment
ve donada per la ceràmica utilitzada per fer l’opus signinum 18 d’una
de les habitacions.

Paral·lelament a aquest procés constructiu privat pertanyent a les
elits de la ciutat, es va produir una nova fase constructiva en les
cases edificades en la primera meitat del segle I aC, que estaven
situades al vessant meridional de la ciutat i obrien al cardo minor II.
L’exemple més significatiu d’aquest nou impuls edilici privat a la
ciutat és la Casa 1 de l’àrea arqueològica del subsòl del Museu de
Badalona, espai Termes - Decumanus (fig. 3). Es tracta d’un edifici
rectangular que s’articula al voltant d’un pati, a la façana del qual
es disposen dues botigues (tabernae) a banda i banda de l’entrada
(fauces) a la casa. En aquest cas, a finals del segle I dC, diverses de

D’altra banda, tant en aquesta Casa 1 com a la Casa 2 que queden
al sud del decumanus maximus i obren al cardo minor II (fig. 3), es
van localitzar sis ofrenes rituals de refundació, constituïdes per
recipients ceràmics, dos dels quals amb tapadora, localitzats
sempre en els angles de diversos àmbits d’aquestes cases (fig.

Fig. 19. Conjunt d’ofrenes relacionades amb el ritus fundacional de las estances de les cases 1 i 2 de l’àrea arqueològica del subsòl del Museu de Badalona (espai Termes-Decumanus). Fotografia: A. Cartagena.
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Es coneixen dues inscripcions en les quals se cita el govern municipal. En primer lloc, un pedestal datat de la primera meitat del segle II
dC (98-138 dC) dedicat a Quint Licini Silvà Granià Quadroni Pròcul,
personatge amb carrera senatorial i fill de Quint Licini Silvà Granià,
patró de Baetulo i evergeta de la ciutat, que va ser cònsol l’any 106
dC (Fig. 21). El nom Quadroni el relaciona amb el fill de Luci Minici
Natal, també cònsol al 106 dC, i estableix una relació de parentiu entre aquestes dues famílies, els Licini Silvà i els Minici Natal, que formaven part de les elits senatorials de les ciutats de la Tarraconense.

19). La tipologia dels recipients ceràmics, així com els materials
associats als nivells en què s’insereixen els dipòsits19, permeten
datar aquestes ofrenes a finals del segle I dC, en època flàvia
(Comas/Padrós 2004, p. 221-225).
Finalment, hi ha evidències epigràfiques que testimonien l’activitat municipal a la ciutat. Es tracta d’una inscripció honorífica sobre
pedestal dedicada a Antoní Pius i datada d’entre el 140 i el 144
dC, en la qual apareix la fórmula decreto decurionum (fig. 20). És el
primer testimoni de l’existència d’organització municipal a la ciutat i és a partir d’aquest moment quan, a Baetulo, es documenten
epigràficament les institucions municipals i els seus magistrats.

La segona inscripció, datada de la primera meitat o mitjan segle
II dC és un pedestal dedicat a Marc Fabi Nepos, membre d’una

Fig. 20. Epigrafia del segle II dC:
pedestal dedicat a l’emperador
Antoní Píus.
Fotografia: A. Cartagena.

Fig. 21. Epigrafia del segle II dC:
inscripció de Quint Licini Silvà.
Fotografia: A. Cartagena.
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d’importació africana, ossos de macrofauna, malacologia marina i
runes, disposats en capes de potència diferent. Per l’homogeneïtat
en el tipus de material i la similitud dels estrats que formaven
aquest abocador, pensem que es tracta d’un punt d’eliminació
d’escombraries domèstiques que es va utilitzar durant un període
relativament curt de temps. És clar que l’origen d’aquestes
escombraries havia de procedir d’àrees properes que encara
estaven habitades, possiblement a la zona més alta de la ciutat
(Padrós/Sánchez 2011, p. 229).

família de Iesso (l’actual Guissona, Lleida), que és l’únic testimoni
de carrera municipal realitzada a Baetulo, on va ser aedil i duunvir.
També va ser curator balinei novi, i aquest esment possiblement
fa referència a un nou edifici termal del qual desconeixem la data
de construcció però que, a partir d’aquesta inscripció, podem
plantejar que o bé es va construir o bé es va remodelar en aquesta
època.
Altres inscripcions que també es daten en aquest moment
documenten l’existència a Baetulo d’un col·legi de sacerdots
dedicats al culte imperial. Es tracta de dues inscripcions, una
molt fragmentada i una altra votiva, dedicada a la divinitat Lupa
Augusta, possiblement de la primera meitat del segle II dC, per
Tertius, un llibert que era sevir augustal. Finalment, hi ha una
inscripció gravada a la roca, datada del segle II dC i que potser
s’ha de relacionar amb el culte a Mitra.

Es tracta, doncs, d’un exemple clar d’ocupació privada d’un espai
públic, com és la vorera del cardo maximus, a finals del segle II i
principis del segle III dC.
Paral·lelament a aquest procés d’abandonament i amortització
d’una de les vies principals de la ciutat, que devia connectar
probablement la Via Augusta amb el fòrum, en els edificis privats
que obren a aquest mateix carrer i al cardo minor II, sector
meridional de la ciutat, es documenta aquest mateix procés
d’abandonament generalitzat en aquesta transició de la segona
meitat del segle II dC i principis del III dC.

Tot aquest impuls edilici privat i públic i les evidències de
personatges associats al municipi i al seu govern donen una imatge
d’esplendor de la ciutat al segle II dC.
Però, a la fi d’aquest mateix segle i inicis del segle III dC, es
documenten evidències d’abandonaments en part de la trama
urbana així com en diverses domus, sobretot de la part baixa de la
ciutat, la que està més pròxima a la línia de costa i a la part propera
al fòrum.

En el primer cas (amortització de les cases que obren al cardo
maximus), s’ha documentat aquest procés en dos punts del cardo.
En primer lloc, en un edifici situat al SO del carrer, intervenció
arqueològica realitzada en un solar situat al carrer del Temple,
cantonada amb el carrer Germà Bernabé (Guitart 1976, p. 117128) (fig. 1.11), i, en segon lloc, a les tabernae o botigues que
s’obren a la vorera oriental del cardo maximus, excavacions a l’àrea
arqueològica del subsòl del Museu de Badalona (actual espai
Termes-Decumanus) (Padrós/Sánchez 2007) (fig. 1.3).

Un exemple d’aquest procés es va evidenciar a l’extrem nord de
la vorera porticada oriental del cardo maximus, documentat en
l’àrea arqueològica del Museu de Badalona (fig. 3), zona situada
al vessant sud de la ciutat i propera al fòrum. En aquest punt, es
va excavar un gran abocador que es va datar d’entre finals del II
dC i inicis del segle III dC. Es tracta d’una sèrie d’abocaments20
de caràcter domèstic en què abunden les ceràmiques comunes

En el primer punt, la realització d’un sondeig estratigràfic va
donar com a resultat la localització de les restes d’un edifici que
20
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a principis del segle II dC, i es va ampliar a costa de l’entrada a la
casa. L’última pavimentació es va cobrir amb dos nivells, datats
també d’aquest moment de finals del segle II dC26 (Padrós 1997;
Sánchez 2008). En el cas de la Casa 3, l’esquema constructiu era
molt semblant al de l’anterior, per sobre de la pavimentació de la
taberna que obria al carrer es va dipositar el nivell d’abandonament
en què es documentaren ceràmiques de finals del segle II dC27
(Padrós 1997; Sánchez 2008). Finalment, a la Casa 6, a la taberna
de la façana que dóna al cardo minor II, es va excavar un potent
nivell d’ensorrament del paviment d’opus signinum tessellatum de
la primera planta de l’edifici, nivell que també es va datar d’aquesta
època28 (Fernández/Sánchez 2012).

s’articulava a l’entorn d’un petit peristil, envoltat per una banqueta,
i al centre s’hi va construir un estany o lacus. Aquesta construcció es
dataria a partir d’August sense precisar. A principis del segle III dC
es va produir l’amortització i abandonament del peristil21 (Guitart
1976, làm. XXXIII, 2).
En el segon punt, pràcticament a la mateixa altura del cardo maximus, però a la vorera oposada a aquest edifici, que estava porticada, es van documentar dues tabernae. La més septentrional es va
excavar en tota la seva superfície, però no es va arribar a esgotar
l’estratigrafia (fig. 3). Es tracta d’un espai rectangular que s’obria,
mitjançant una porta de grans dimensions, a la vorera porticada.
L’última fase de pavimentació d’aquest local es data a partir de finals del segle I dC. 22. Per sobre d’aquest paviment, es va construir
una divisió interna de la taberna mitjançant la realització d’un envà
de tovots23. Tota la superfície del local va ser coberta pel nivell
d’ensorrament dels murs associats a la segona planta de l’edifici,
ensorrament que es va datar a partir de la primera meitat del segle
II dC, per la presència de ceràmica datable en aquest moment 24.
És molt possible que aquest procés d’ensorrament s’iniciés abans
que l’abandonament de la vorera porticada, ja que l’entrada a la
taberna es va tapiar abans que es produís la creació de l’abocador
a l’espai públic.
En el segon cas (abandonament de les cases que s’obren al cardo
minor II), aquest procés d’abandonament de finals del segle II dC
s’ha pogut constatar al pati de la Casa 1, i a les tabernae de les
Cases 2, 3 i 6 (fig. 3). Per sobre del paviment en opus signinum del
pati central de la Casa 1 es va dipositar un estrat d’abandonament
datat d’aquest moment25 (Comas et al., 1988). La Casa 2, situada
davant de l’anterior, està formada per una sèrie d’habitacions que
s’articulen al voltant d’un pati. A la part que dóna al cardo se situa
l’entrada i, al costat, una taberna. Aquesta botiga es va reformar

Fig. 22: Epigrafia del segle III dC:
pedestal dedicat a l’emperador
Gordià III. Fotografia: A. Cartagena.
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També a finals del segle II dC s’abandonen dues domus d’atri
(domus dels Dofins i domus de l’Heura) (fig. 1.6), construïdes en
època d’August, que estaven situades a la part alta de la ciutat, a
banda i banda del cardo maximus. Els nivells d’amortització29 tant
de la part residencial com de la zona de pati de les dues domus es
van datar d’aquest moment de finals del segle II dC (Comas et al.
1985; Bosch/Padrós 1999; Cantarellas 2007).

el vessant més pròxim a la costa, i part de la plana del promontori
on se situa, encara que, atès el caràcter parcial de les intervencions realitzades a la ciutat, no es pot assegurar que aquest procés
sigui generalitzat a tot Baetulo30. La continuïtat de la vida urbana
es posaria de manifest de manera fefaent a partir de mitjan segle
III dC, moment en què s’evidencien un seguit de factors que donen suport a la idea de continuïtat, tot i que no s’ha detectat actualment i clarament aquest nexe d’unió entre la ciutat del segle
II amb la de mitjan segle III dC.

Aquest fet, significatiu dins de la història de Baetulo, podria indicar un moment de contracció de la ciutat, que hauria consistit en
un abandonament temporal de la meitat sud, que hauria ocupat

Des del punt de vista de l’activitat edilícia desenvolupada en
aquest període, destaca la reforma de la Via Augusta datada de
la segona meitat del segle III dC (fig. 1.8). Aquesta data la proporciona una moneda, concretament un antoninià de Gal·liè, datat l’any 266 dC, trobat entre la massa de l’última pavimentació
de la Via Augusta, just a l’entrada de la ciutat, en el punt en què
aquesta pavimentació va amortitzar, cobrint-les, les pollegueres
de bronze de la porta d’entrada (fig. 14) (Comas/Guitart/Padrós
1998, p. 45). Per tant, aquesta moneda ens dóna una data ante
quem per a la inutilització de les pollegueres, i per tant, una data
en la qual deixa d’utilitzar-se la porta d’entrada a la ciutat. Però la
presència d’aquesta moneda ens proporciona una altra dada de
major importància, ja que prova que en la segona meitat del segle
III dC, la Via Augusta es continuava utilitzant, ja sense porta, però
amb prou intensitat per pavimentar-la de nou. Aquesta és una
dada molt important pel que fa a la continuïtat de vida urbana a
la ciutat.
Finalment, la vitalitat de Baetulo al segle III dC queda provada per
l’existència d’elements epigràfics que documenten la perdurabilitat de la vida urbana. Molt importants són les inscripcions honorífiques dedicades pels decuriones baetulonenses als emperadors
Gordià III (anys 238-244 dC), a la seva esposa Sabinia Tranqui-

Fig. 23: Epigrafia del segle III dC: pedestal
dedicat Sabina Tranquilina, dona de Gordià III.
Fotografia: A. Cartagena.

22

Sumari

lina (anys 238-244 dC) i, finalment, a Filip I (anys 244-249 dC)
(figs. 22, 23 i 24), inscripcions que demostren que a mitjan segle
III dC la ciutat tenia un poder municipal en plena activitat, com
en el cas de Gerunda (l’actual Girona), on també es van localitzar
sengles inscripcions a Filip I i a Sabina Tranquilina (Pérez 1998,
p. 33).

cessives transformacions que haurien començat en època d’August i haurien acabat a partir del regnat de Filip l’Àrab, a mitjan
segle III dC. Durant l’època flàvia, al darrer quart del segle I dC,
es documenta a la ciutat un procés d’abandonaments i amortitzacions que van afectar tant la part alta com a la vessant sud-est,
i que es podria interpretar com un fet molt puntual que possiblement respondria a un període de transformació de la ciutat i
no a un abandonament generalitzat. Aquesta hipòtesi es confirmaria en el fet que, en aquest mateix període cronològic o poc
temps després, a inicis del segle II dC, a la ciutat comença una
important transformació urbanística amb la construcció d’un teatre, la reforma del sistema d’evacuació d’aigües i una important
fase constructiva privada, l’exemple més excel·lent de la qual és
l’anomenada domus de Quint Licini. El paper que va jugar aquest
personatge, patró de la ciutat, en aquest floriment de Baetulo no
s’ha pogut confirmar, però des del punt de vista lògic, i a manera
d’hipòtesi, és molt probable que ell i els seus descendents promoguessin l’activitat edilícia d’aquest moment.

A tall de reflexió final podem afirmar que l’ocupació de la ciutat
des dels seus orígens tardorepublicans fins almenys la segona
meitat del segle III dC va ser contínua. És evident que aquesta
ocupació no va ser lineal en el temps, ja que la ciutat va tenir suc-

Aquest floriment es veurà truncat a finals de segle II o a inicis
del III dC, quan s’abandonen i s’amortitzen àrees públiques i
privades, tant en el vessant meridional com en la part superior de
l’altiplà. Aquest important procés d’abandonament no és total o
general, ja que a partir de mitjan segle III dC hi ha una recuperació
constructiva, sobretot en l’àmbit públic, materialitzat en obres
de repavimentació de carrers i, a més, epigràficament es constata
l’activitat del govern de la ciutat amb dedicacions de pedestals
als emperadors.
Ja a partir del segle IV dC, el model urbà seria més dispers i no
gaire consolidat. Però la localització d’algunes estructures i
abocadors permet constatar la presència d’activitat almenys en
el sector central de la ciutat.

Fig. 24: Epigrafia del segle III dC:
pedestal dedicat a l’emperador Filip I.
Fotografia: A. Cartagena.
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BADALONA A LA CRÒNICA DE FRANCESC TALET
CARLES DÍAZ MARTÍ

L’any 2013 va veure la llum una obra escrita per Francesc Talet,
frare profés del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, durant
el primer quart del segle XVII, gràcies a la tasca d’edició de
textos històrics que, des de fa anys, porta a terme la Fundació
Noguera i que ha permès posar a l’abast dels historiadors i de la
ciutadania interessada molts documents (diplomataris, dietaris,
cròniques, llibre d’ordinacions, etc.) que formen part del nostre
patrimoni. L’obra de Talet és la que fa 47 de la col·lecció “Textos
i documents” i l’única que se centra geogràficament a la nostra
ciutat i, lògicament, també en el monestir de Sant Jeroni de la
Murtra.1
La transcripció crítica del text, tal com és costum, és precedida
per un estudi introductori que aborda qüestions com la biografia
de l’autor, l’estructura i finalitat del text, les fonts utilitzades i
les opinions que s’hi donen. De la comparativa amb la producció
historiogràfica d’altres monestirs catalans i jerònims, cal dir
que es tracta d’una obra singular per la seva extensió, llibertat
d’opinió –conseqüència del fet que no estava previst portarla a la impremta– i rigor, així com per l’enorme quantitat de
notícies que aporta, no tal sols del propi cenobi badaloní, sinó de

Imatge de la coberta del llibre La primera crònica del monestir de Sant Jeroni de la
Murtra (1413-1604) de Francesc Talet, a cura de Carles Díaz Martí.
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aquest trienni tingué lo pare prior molts predicadors que també
li ajudaren ab algunes charitats que rebien de sos sermons. Lo
hu fonch lo pare fra Antoni Joan, que predicà una quaresma en
Badalona y donaren-li quatre ducats per sos treballs” (p. 461).

Barcelona, de l’orde jerònim i de Catalunya, a banda de reflectirnos el pensament de l’autor, frare contemplatiu, respecte a una
gran quantitat d’aspectes de la societat del seu temps.
El lector interessat podrà trobar més informació en el propi llibre.
No em correspon a mi, com a autor de la transcripció, les notes
i l’estudi introductori de la crònica de Francesc Talet -una tasca
en la qual he esmerçat anys de treball- fer-ne la valoració del que
representa per a la historiografia de Sant Jeroni de la Murtra i de
la nostra ciutat. El lector, a banda de llegir directament l’obra i ferse’n una opinió personal, podrà disposar d’un parell de recensions
signades per dos reconeguts professors universitaris.2
Sí volia aprofitar, però, l’oportunitat que m’han brindat sempre
aquestes planes per fer difusió d’aquesta magna obra, sense
repetir, òbviament, allò que ja es comenta en el llibre. El que
presento aquí és un petit estudi estirant el fil d’algunes referències
directes a Badalona que proporciona la crònica, tot incloenthi un parell de documents inèdits que hi estan relacionats.
Concretament hem analitzat la predicació dels jerònims a la
vila, el seu rol com a refugi en temps de pesta, tres badalonins
vinculats a la Murtra i, per acabar, un parell d’escenes de vida
quotidiana.
Predicació a Badalona
A la crònica de Francesc Talet apareix un nombre destacat de
notícies sobre frares jerònims que predicaven en pobles i esglésies
catalanes. La primera referència cronològica és de 1541 (p.
431),3 quan Jeroni Valleriola predicà a l’església barcelonina del
Pi. Tanmateix, Jeroni Valleriola no era profés de la Murtra, sinó
d’un altre monestir jerònim, el de Cotalba, al regne de València.
Per trobar les primeres notícies de frares professos de la Murtra
fent de predicadors, cal avançar fins al trienni 1545-1548: “en

L’església de Santa Maria del Pi de Barcelona, on predicà el monjo Jeroni Valleriola el 1541.
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de la Murtra com Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. La intenció
original era exclusivament el culte, l’oració i la contemplació. Però
quan l’ambiciós programa contrareformista de mitjan segle XVI
va requerir més predicadors, els jerònims també s’hi van acabar
sumant, no sabem si a desgrat o no. Els seus membres més ben
preparats, prèvia llicència del capítol general o del pare general,
a banda de la del bisbe de la seva diòcesi,7 es van incorporar a
aquesta missió. Aleshores, la formació teològica va entrar de
ple en les preocupacions dels priors. Així, la crònica de Francesc
Talet aporta dades interessants sobre la formació intel·lectual
dels frares, novament a partir de mitjan segle XVI, ja sigui perquè
fossin enviats al col·legi jerònim de Sigüenza a aprendre teologia,
com fou el cas de Narcís Vergés (p. 739), o a l’Escorial (p. 578), ja
sigui pels propis cursos que s’impartien a la Murtra: un d’arts que
fou suprimit per l’orde (p. 429, 438), reprès amb èxit en el trienni
1576-1579 (p. 616) i un curs de teologia implantat en el període
1582-1585 (p. 648). Aquest darrer curs permetia assolir la
llicència per predicar. Almenys així es diu del frare Pere Garreta,
vingut de Vall d’Hebron per seguir aquest curs de teologia a Sant
Jeroni de la Murtra, gràcies al qual, segons el cronista, “alcançà
ubique per a predicar” (p. 648).

A partir d’aquesta data i fins al 1604, que és el límit temporal
de la crònica, és habitual trobar jerònims de la Murtra amb ofici
de predicadors. I no tan sols, com es podria suposar, en viles
properes al cenobi, com Badalona, Mataró, Mollet, Martorelles i
Granollers, sinó també en altres de relativament allunyades, com
Cervera, Solsona, Cardona o Igualada, si bé cal no perdre de vista
la presència continuada dels jerònims a la Segarra i a l’Anoia com
a detentors de feus (Concabella, Gra, Aguiló i Tous). Fins i tot un
dels jerònims, Llorenç Daviu, fou cridat per sermonejar en dia i
lloc tan assenyalat i solemne com el dia de Sant Jordi de 1587 al
Palau de la Diputació, actual seu de la Generalitat de Catalunya,
tal com afirma, orgullós, el cronista: “lo pare prior també predicà
alguns sermons en Barcelona, y particularment lo dia de Sanct
Jordi en la Diputació, que és sermó de gran honrra y que no·s
costuma acomanar sinó als millors officials de púlpit que y ha en
aquella hera, perquè acut allà lo bo y millor de Cathalunya, com
en effecte llavors asistí lo nostre devot y benefactor, lo virrey
don Manrrique de Lara” (p. 701).4
No creiem que es degui a la casualitat que les primeres notícies
de jerònims predicadors siguin justament de mitjan segle XVI,
quan l’Església catòlica, arran de la Contrareforma, va potenciar
la predicació com a mitjà d’adoctrinament dels laics, tal com el
Concili de Trento i els posteriors concilis provincials i sínodes
diocesans van ordenar insistentment amb l’objectiu que els
fonaments de la fe catòlica arribessin a totes les parròquies
i a tots els feligresos.5 Això, sense dubte, devia portar com
a conseqüència una creixent demanda de predicadors, que
afectaria un orde, el jerònim, que no tenia la predicació als fidels
com una de les seves raons de ser.6 És paradigmàtic, en aquest
sentit, que els monestirs jerònims se situessin força apartats de les
concentracions de població, tal com testimonien tant Sant Jeroni

Centrant la nostra atenció exclusivament en la predicació dels
jerònims de la Murtra a Badalona, hem confeccionat el quadre
adjunt, que recull les dades fonamentals de les set referències
que ens dóna Francesc Talet, en el benentès que la llista en realitat
podria ser incompleta, ja sigui perquè es fes la predicació i no se’n
deixés constància en els llibres de comptabilitat de la comunitat,
ja sigui perquè sí que se’n deixés constància però el llibre hagués
desaparegut o, simplement, que el cronista no n’hagués parat
esment:
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Any

Frare

Període de predicació

Ingrés econòmic

1545-1548 (p. 461)

Antoni Joan

Quaresma

4 ducats = 4 lliures 16 sous8

1551 (p. 474)

Agustí Sumes

Quaresma

6 lliures

1554 (p. 491)9

Mateu Blanc

Quaresma

40 rals = 4 lliures

1559 (p. 523)10

Antoni Joan

Quaresma

6 lliures a la comunitat11

1563 (p. 542)

Antoni Joan

Quaresma

7 lliures

1590-1592 (p. 719)

Jeroni Ezquerra

Quaresma

8 lliures

1602 (p. 775)

Francesc Pomet

Quaresma

10 lliures

Com es pot veure en el quadre, la predicació es va concentrar
exclusivament durant la quaresma, període religiós per antonomàsia. És sabut que durant la quaresma es potenciava la vivència
espiritual dels fidels, amb dejunis, abstinència de carn i sexual i,
lògicament, amb una intensificació de l’adoctrinament a càrrec
dels predicadors, tal com es pot veure en un estudi molt complet
sobre la predicació a Cervera entre els segles XV i XVIII.12
Quant als emoluments, veiem que se situen entre les 4 i les 10
lliures, en una tendència a l’alça durant tota la segona meitat
del segle XVI. Aquestes tarifes són baixes si les comparem
amb la quarantena de lliures que els paers de Cervera pagaven
als predicadors en aquells anys.13 Tampoc no és estrany si
pensem que Cervera, malgrat que tenia tres convents d’ordes
mendicants, cercava aleshores predicadors a Barcelona. Per tant,
la major o menor capacitat econòmica de la vila o ciutat devia
crear un cert mercat de la predicació: les grans ciutats pagaven
sumes més altes per fer-se amb els millors sermonejadors del
país, mentre que les petites devien conformar-se amb els que
tenien menys reputació. A la mateixa crònica en podem veure
múltiples exemples. A Mollet, una vila petita, com Badalona,
hi trobem pagaments molt semblants: 6 lliures i mitja a Antoni

L’església de Santa Maria, de Badalona, on van predicar alguns jerònims durant el segle XVI i el principi del XVII. En
aquelles dates el temple tenia un aspecte molt diferent i estava orientat amb l’entrada de cara a la plaça de la Constitució.
Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas.
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Joan per predicar la quaresma en el trienni 1554-1557 i el 1565
(p. 500, 555), 6 ducats (7 lliures 4 sous) en rebé la comunitat
l’any 1558 (p. 523), i 6 lliures a Agustí Sumes el 1561 (p. 542).
Les paraules del cronista són prou eloqüents respecte a la poca
entitat d’aquestes poblacions: “Lo pare fra Antoni Joan porfiava
en predicar. Y encara que no era en auditoris molt graves ni com
requeria la auctoritat de nostre hàbit, com fonch en la parròquia
de Mollet...” (p. 500). A l’extrem oposat veiem frares ingressant
quantitats elevades per predicar en altres llocs més destacats.
Per exemple, Llorenç Daviu, el frare que va fer el sermó al Palau
de la Generalitat el dia de Sant Jordi, va predicar la quaresma a
Mataró, d’on era nadiu, per 25 lliures (p. 701). O Jeroni Ferraz, a
qui els paers de Cervera van pagar 20 lliures, amb les despeses
de desplaçament a banda, per la quaresma de 1564 (p. 555), tot
i que sabem que també hi va anar a l’advent i que l’import total
fou de 40 lliures.14 A Granollers es pagaven al voltant de les 20
lliures: dues vegades 21 lliures a Antoni Joan l’any 1560 (p. 523)
i 18 lliures a Jeroni Ferraz tres anys més tard (p. 542). Fins i tot
es va donar el cas d’un frare, Jeroni Obac, tan hàbil i cotitzat en
l’art de la predicació –predicava a Cervera i a Cardona, i li van
donar una lectoria a Solsona- que va acabar abandonant l’hàbit
jerònim (p. 474-475).

Badalona com a refugi de la pesta
La presència de les pandèmies en les societats medieval i moderna
fou una constant. A la crònica de Francesc Talet hi ha abundants
notícies, ja analitzades en un article publicat en aquesta revista.15
Ens interessa aquí destacar que el monestir, i en general Badalona,
eren un lloc de refugi quan hi havia pesta a Barcelona, on la probabilitat de contagiar-se era, lògicament, molt més elevada. En
aquest sentit, els frares van deixar que es refugiessin en el cenobi dos dels seus benefactors: Francesc Pujassola durant la pesta
de 1520 i Miquel Clariana en la de 1589-1590, però en van deixar
fora un personatge tan destacat com Francesc Robuster i Sala, que
aleshores era ardiaca de Santa Maria del Mar i, temps a venir, bisbe d’Elna i Vic.16
Però no tan sols el cenobi era lloc per refugiar-se: “Y per la occasió
de aver-hi pestilèntia en Barcelona se retiraren en Badalona dona
Marianna de Pinós y de Senycliment ab sos fills. Y estant aquí, morí
lo fill menor, que era sagristà de la seu de Barcelona, qui·s deya
don Gerònym de Pinós, y volgué sa mare lo depositassen en nostra
iglésia fins a tant donàs Nostre Senyor lloch per a soterrar-lo en
son propri vas” (p. 713). A final de segle XVI, Maria Anna de Santcliment-Gualbes, vídua de Jeroni de Pinós, era la senyora de la torre o casa de Badalona. Devia viure habitualment a Barcelona i, en
aparèixer la pesta de 1589-1590, va fer cap a la seva possessió badalonina. Això no va impedir que morís el seu fill Jeroni, sagristà de
la seu de Barcelona.17

Badalona, per tant, quedava a la part baixa de l’escalafó. A banda
de la poca capacitat econòmica de les institucions parroquials o
municipals –obrers o jurats–, la proximitat amb Barcelona i, en
conseqüència, de moltes institucions religioses, devien permetre
trobar amb facilitat frares predicadors a un preu relativament
assumible. Potser aquesta fou una de les raons per les quals la
presència de jerònims de la Murtra com a predicadors no fou
continuada.

No volem dir que Badalona fos el lloc més adient per protegir-se de
les mortíferes epidèmies o que ho fos més que altres poblacions de
la rodalia de Barcelona. Però sembla que alguns membres de l’estament més privilegiat que hi tenien possessions i que vivien habitualment a la capital catalana, s’hi refugiaven en temps de pesta.
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Hem trobat una notícia en aquesta mateixa línia del final del segle
XV. Bertran Enríquez de la Carra, canonge de la seu de Barcelona
i rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona, va arrendar a
Miquel Sala, prepòsit del mes de maig de la mateixa seu, la rectoria
de Badalona amb els drets dominicals (censos, delmes, lluïsmes,
etc.) i béns immobles com cases, cellers, eines, terres... Durant
deu anys i amb la condició de pagar 100 lliures anuals, Miquel Sala
podia gaudir de totes les rendes de la rectoria i viure a les cases
del rector. Ara bé, el rector es reservà la facultat de viure amb dos
servents a les cases de la rectoria si hi hagués pesta a Barcelona:
“Necnon retineo michi et excludo a presenti arrendamento quod
liceat michi, tempore quo pestis vigeat in Barchinona, possim
habitacionem unacum duobus famulis fovere in domibus dicte
rectorie”.18
Benefactors badalonins
En la llarga nòmina de benefactors que van col·laborar econòmicament a aixecar i mantenir el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, Francesc Talet ens aporta el nom de tres que vivien o estaven
molt vinculats a Badalona. Són una minoria respecte a les desenes
de què tenim notícia, certament. De fet, a banda de la simpatia
que pogués provocar entre els seus veïns més immediats, hem de
creure que la majoria de la població badalonina dels segles XV i
XVI no disposava dels suficients recursos econòmics per permetre’s el luxe d’ajudar el monestir i, si ho feia, devia ser en quantitats
tan modestes que no van merèixer ser inscrits en la llista de benefactors, en què hi trobem reis, nobles, mercaders enriquits o alt
clergat. Ho hem dit en altres ocasions i ho repetim novament: Sant
Jeroni de la Murtra, malgrat pertànyer a la parròquia de Badalona,
tenia el seu nucli d’actuació i els ulls posats –si se’m permet l’expressió- a Barcelona.19 Un cas intermedi seria el de Nicolau Viastrosa, mercader barceloní que havia comprat un mas rònec a

Clau de volta del claustre de Sant Jeroni de la Murtra, amb l’escut de Nicolau Viastrosa. Fotografia: Museu de Badalona.
Autor: Antonio Guillén.

Badalona,20 possiblement el mas Bofill, a Pomar,21 i que ajudà a la
construcció del claustre, raó per la qual hi ha el seu escut en una
de les claus de volta de la galeria de migdia.22
El primer és el sabater Benet Muntells, que fou mort pels moros
en un assalt que el cronista insereix en el trienni 1526-1529 (p.
366) i que altres fonts daten amb més precisió el dia 13 de juny de
1527.23 En nota crítica de l’edició de la crònica, donàvem notícia de
la localització del seu testament, que fou pres pel notari Pere Janer
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Un fill, doncs, d’un immigrant vingut de França a final del segle XV,
període en què alguns indicadors mostren un augment significatiu
de la presència francesa a Barcelona.24 Un dels pioners, doncs, d’un
moviment migratori que continuà amb tal força durant els segles
XVI i XVII que s’ha donat una xifra superior al 20% d’immigració
francesa a Badalona l’any 1637.25

el 31 de gener de 1523 i que fou publicat quatres dies després de
la seva mort violenta. La vinculació amb Sant Jeroni de la Murtra
hi és ben palesa: el prior Agustí Galceran de Gualbes i el frare
Bernardí Jaume eren, juntament amb la seva muller, Caterina, els
seus marmessors; decidia enterrar-s’hi amb l’hàbit dels jerònims i
llegava 20 lliures per a la sepultura i obres pies més 66 sous per a
un trentenari de misses de Sant Amador. Podem afegir ara que el
seu pare, Joan Muntells, era agricultor francès, de la ville de Torts.

El següent és Miquel Tàpies, cirurgià que havia desenvolupat la
seva activitat professional a Barcelona i que procedia dels Tàpies

Cebrià Pujol va ser un dels propietaris de can Pujol, una de les masies més grans de Canyet, que veiem a la imatge. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i autor: Josep Cortinas.
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de Badalona. En el trienni de Francesc Rovirola (1573-1576),
s’enterrà al monestir, que en rebé 12 lliures (p. 595-596). Tàpies
és un cognom ben assentat a Badalona ja que hi consta des del
segle XIV,26 però no tenim cap pista per situar genealògicament
Miquel Tàpies. La vinculació d’aquest llinatge amb Sant Jeroni
de la Murtra continuà al segle següent, ja que la comunitat
contractà un Tàpies, també de Badalona, com a barber i cirurgià
de la comunitat amb l’objectiu d’afaitar i sagnar els frares.27

deixa diners perquè puguin prendre marit. La resta del testament
és una mostra d’esperit pietós i religiós per les deixes a diferents
bacins de la parròquia de Santa Maria de Badalona i per celebració de misses a Montserrat, a banda, lògicament, de la vinculació
a Sant Jeroni de la Murtra, que és on va redactar-se el seu testament.
Escenes de vida quotidiana
Alguns fragments de la crònica destil·len frescor i vivesa. Tracten
fets viscuts o patits directament per l’autor i constitueixen una
autèntica finestra al passat que difícilment es detecta en altre
tipus de documentació. Dues d’elles tenen com a escenari la
nostra vila i permetran fer un tast de la prosa del cronista en el
català de fa quatre-cents anys.

Ja a inici del segle XVII, el cronista informa de la mort de Cebrià
Pujol, “que en vida fonch molt devot d’esta casa y bon vehí”. Ens
diu que, per la seva sepultura, el monestir va ingressar 25 lliures barceloneses i que va instituir dotze misses anuals, raó per
la qual llegà 30 lliures que la comunitat va invertir en uns censos
d’unes cases del carrer Comtal de Barcelona (p. 775). A diferència de Miquel Tàpies, a Cebrià Pujol el tenim ben identificat com
un dels propietaris del mas Pujol, can Pujol actualment,28 a la riera de Canyet, i per tant, veí dels jerònims de la Murtra. Gràcies
a un apunt de Josep Maria Cuyàs,29 n’hem pogut localitzar el testament, que transcrivim íntegrament en l’apèndix documental. La
lectura del testament confirma les dades facilitades pel cronista,
però n’aporta d’altres de valuoses. Per exemple, que tres dels cinc
marmessors havien de ser frares de la Murtra: el prior, el vicari i,
justament, Francesc Talet. És clar, doncs, que es coneixien. També
especifica on volia ser sebollit: al carner que hi havia a la galeria
de llevant del claustre, davant del capítol conventual.30 Gràcies als
llegats sabem que aleshores tenia quatre fills: Gabriel, casat amb
Eulàlia, que serà nomenat hereu universal; Rafaela, muller de
Pere Gafet; Jerònima, muller de Jeroni Bruguera, i Eulàlia, muller
de Pau Bussà. I no coneixem les filles perquè els faci llegats –se sobreentén que ja se n’havia ocupat quan les va dotar per casar-se–,
sinó com a mares de les seves nétes (Eulàlia, Maria i Paula), a qui

La primera és descarnada, sense concessions. És una crítica
mordaç als carnissers de Badalona i Santa Coloma de Gramenet
pel mal servei que oferien als frares. La transcrivim completa:
“També compraren quoranta moltons a rahó de 23 sous per la
provisió de casa. Però no·s continuà —no sé yo la causa—, sent
grangeria esta molt profitosa, a més de que ménjan bona carn —
al manco saben què ménjan. Y ab assò se lleva un gravamen molt
treballós, que és aver de enviar cada dia un mosso a Badalona o a
Sancta Coloma a cercar carn; y quant és allà, lo fan esperar fins a
les quoranta, y moltes voltes aprés li donen molta part de basilea
y moltes voltes lo que los altres no volen; y molts dies, per venir
tart lo moço qui la va a cercar, o per culpa del carnicer que no·l
despedeix tant prest o ell aver-se detingut per sos antojos, dina
lo convent a les quaranta y a hora molt desconcertada, segons
nostro modo de viure y concert que tenim en nostra sagrada
religió, cosa és que en nòstron temps la avem vista prou vegades,
fins a tant se tornà a continuar aquest concert de comprar
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bestiar, que per la gràtia del Senyor ha molts anys que dura, com
se dirà a son cas y lloch” (p. 472). No calen més comentaris. Tan
sols recordar que els jerònims ja es proveïen de carnisseries
badalonines al segle XV.31

Apèndix documental
1599 desembre 12. Sant Jeroni de la Murtra
Testament de Cebrià Batlle, àlies Pujol, pagès de Badalona, ﬁll de Jaume
Batlle, pagès d’Argentona, i de Llorença, que es va publicar el 24 de novembre de
1602.

La segona escena és l’acomiadament que la comunitat fa al
cardenal Pedro de Deza, que venia de passar uns dies de maig
de 1580 hostatjat a la Murtra a l’espera d’embarcar-se cap a
Roma. El tracte que li havia dispensat la comunitat fou exquisit,
si bé la lectura de la crònica deixa llegir entre línies una posició
interessada dels jerònims, que tenien la idea de renunciar a la
rectoria de Montcada si aconseguien la de Reixac. I ja se sap
que les influències pesaven molt en una decisió que s’havia de
prendre a Roma. De fet, l’èxit de la gestió l’atribueix el cronista
a les bones arts d’un cardenal agraït amb l’acollida dels frares.
El que ens interessa aquí és la narració del que els frares van
preparar al cardenal per desitjar-li un bon viatge: “Y en acabant
la missa, se partiren tots, manant lo pare prior que los religiosos
sacerdots los acompanyassen fins a Badalona, a ont estaven
ya aguardant unes quantes galeres al cardenal. Y arribant allà,
dinaren tots junts en casa d’en Tayà, tenint un bon dinar aparellat,
y des de allí lo acompanyaren tots los religiosos fins que estigué
dins la galera. Y perquè las galeras que venían de Barcelona se
posaven molt a la mar y se engolfarien prest, avisaren de assò
al cardenal y que lo mateix avien de fer les galeres ab què ell se
avia embarcat. Y per çò, se despedí promptament del pare prior
y de tots los demés frares y tornaren-se’n en terra y las galeres
se engolfaren tantost” (p. 622).

AHPB, Francesc VIDAL, Primus liber testamentorum, 1593, juny, 1 – 1607,
juliol, 17, f. 112r-114r.
En nom de Déu, amén. Yo, Sebrià Balle, àlies Pujol, pagès de la
parròchia de Santa Maria de Badalona, bisbat de Barcelona, ﬁll llegíttim y
natural de Jaume Balle, pagès de la parròchia de Sant Julià de Argentona,
y de Llorensa, de aquell muller, tots deffuncts, sa per gràtia de Déu de cors
y de enteniment fas y ordon aquest meu testament y derrera voluntat
mia, en lo qual elegesch marmessors y de aquest meu testament y
derrera voluntat mia exequutors los molt honorables pares prior y vicari
del monastir de Sant Hierònim de la Vall de Bellem, àlies de la Murtra,
bisbat de Barcelona,1 qui·s trobaran lo die de mon òbit y prests seran,
lo reverent pare fra Francesch Talet, frare profés del matex2 monastir,
Gabriel Pujol, mon ﬁll, y Lorens Matera, perayre ciutadà de Barcelona,
als quals com més carament puch prech y a ells do plen poder y facultat
que si a mi convidrà morir ans que fassa ni ordon altre testament, que
ells tots sinch, quatre, tres, dos o hu, en absèntia o deffecte dels altres
o de l’altre, cumplen y exequuten eo cumple y exequute aquest meu
testament y derrera voluntat mia com per mi devall trobaran ordenat.
Primerament3 y ans de totas cosas, vull y man que tots los deutes
que lo die de mon òbit yo deuré y totas las iniúrias a restitutió y satisfacció
de las quals yo seré tingut y obligat sien pagats y satisfets breument,
simplement, sumàriament y de pla, sens strèpit ni ﬁgura de iudici,
sols lo descàrrech de ma consièntia attès, considerant,4 pus emperò, los
tals deutes e iniúries provar se puxen per àpochas o albarans o altres
legíttimas provas y documents.
Elegesch la sepultura al meu cors fahedora en lo dit monastir
de Sant Hierònim de la Murtra, en lo vars està devant lo capítol, en lo
claustro, per la qual sepultura, missas de ters die, novena y cap d’any
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prench de mos béns vint-y-sinch lliures, les qual vull sían distribuïdes en
dit monastir.

Ítem vull me sien celebrades en lo monestir de Nostra Senyora
de Montserrat set misses baxes y per aquelles sien donats de caritat vint
sous.

Ítem vull y man que en lo mateix monestir de Sant Hierònim5 me
sie celebrat un trentanari de misses vulgarment dit de Sant Amador, de
les dites vint-y-sinch lliures.

Ítem deix a Eulàlia Gaffeta, néta mia,12 ﬁlla de Pere Gaffet y de
Raphela, muller sua y ﬁlla mia, sinquanta lliures en cars y per col·locatió
de son matrimoni.

Ítem vull que de dites vint-y-sinch lliures me sien celebrades deu
misses baxes en lo altar privilegiat del mateix monastir.

Ítem deix a Maria, néta mia, ﬁlla de Hierònim Bruguera y de
Hierònima, muller sua y ﬁlla mia, altres sinquanta lliures. Y ultra dites
sinquanta lliures li legue aquelles setanta-y-sis lliures me deu dit Hierònim
Bruguera, son pare, sò és les sinquanta-dues lliures per tantes me n’ha
confessades dèurer en poder de mossèn Jaume Pau Lentisclà, notari de
Barcelona, a nou de febrer de l’any mil sinch-cents noranta-y-sinch, y
les vint-y-quatre per tantes per ell ne tinch pagades a un mercader, çò és
vint per lo deute principal y quatre per las despeses. Y si a cars dita Maria
morrà abans de casar, en tal cars dexe totes les dites13 quantitats, que
prénan suma de cent y vint-y-sis lliures, a dita Hierònima Bruguera, ﬁlla
mia y a sos hereus.

Ítem vull sia pagat al qui aportarà la creu de la parròchia un real,
conprenent-s’i lo sou y és de dret. Y a quiscun capellà companyerà lo meu
cos sían donats6 dos reals, volent que·n prenguen aquells qui·s púgan
haver.
Ítem deix a quiscun dels qui aportaran lo meu cos un real.
Ítem deix al bassí de la obra de dita parròchia de Badalona sinch sous.
Ítem deix al bassí de las ànimas altras sinch sous.
Ítem al bassí de Nostra Senyora del Roser altras sinch sous.
Ítem al bassí dels pobres vergonyants sinch sous.

Ítem deix vint-y-sinch lliures a Paula Busana, també néta mia, ﬁlla
de Pau Bussà y de Eulàlia, muller sua y ﬁlla mia, en cars també y per
col·locatió de son matrimoni. Y si mor14 abans de casar dita Paula, deix
dites vint-y-sinch lliures a dita Eulàlia, ﬁlla mia y mare sua.

Ítem al bassí de l’hospital general sinch sous.
Ítem al de la Verge Maria de Montserrat sinch sous.
Ítem vull me sien celebrades en lo altar de Nostra Senyora del Roser
en la dita yglésia de Badalona set misses baxes, per caritat7 d’equelles
sien donats set reals y que sia donat un sou de més avant per la lum y que
m’hagen de fer una absolta acabada la missa.

Ítem deix a Eulàlia Pujola,15 nora16 mia, per los bons serveys17 de
ella tinch rebut y spero rebre deu lliures.
Tots los altres emperò béns meus, mobles e inmobles, haguts y
per haver, drets, veus, forsas y actions mies qualsevulla y a hontsevulla
que sien y a mi·s pertanguen o pertànyer puxen ara o en sdevenidor per
qualsevol dret, títol, causa o rahó, deix y atorch al dit Gabriel Pujol, ﬁll
meu, instituint lo dit Gabriel Puiol, ﬁll meu, a mi hereu universal a totas
ses voluntats líberament fahedores.

Ítem vull y man que perpètuament al primer die de quiscun mes, no
havent-hi inpediment, y havent-lo-y lo endemà, me sie celebrada una
missa baxa de rèquiem en lo altar privilegiat de dit monastir8 y que lo frare
celebrarà dita missa, aprés de acabada aquella, hage de fer una absolta
per la mia ànima, y per caritat de aquellas sían donats quiscun any per
mon hereu trenta sous. Y si a cars volrà luir aquells, per la luïtió hage de
donar de comptants als dits pare prior y convent trenta lliures moneda
barcelonesa perquè ells tinguen càrrech de celebrar dites missas.

Revoch, emperò, casse y anul·le ab lo present meu testament tots
y qualsevol altres testaments, codicils eo últimas voluntats per mi ﬁns
lo die present fets y fetes en poder de qualsevol notari o notaris y vull
que aquesta a totas las altres prevalega encara que en aquells y hagués
qualsevol clàusula o peraulas derogatòrias, de las quals en lo present

Ítem deix per la obra de la capella de Sant Magí, en cars yo ne9
hage10 complit lo die de mon òbit11 lo ús e for de anar-hi sinch lliures.
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Notes

meu testament se hagués de fer expressa mensió, car de aquellas y totas
altres qualsevol me’n penit e vull aquesta a totas las altres prevaler (sic).

1. DÍAZ MARTÍ, Carles. La primera crònica de Sant Jeroni de la Murtra (1413-1604) de
Francesc Talet. Barcelona: Fundació Noguera, 2013.

E aquesta és la mia derrera e última voluntat, la qual vull que
valega e valer puga per dret de testament si valer porà e, si no val o valer
no porà per dret de testament, vull que vàlega e valer puga per dret de
codicil o testament nuncupatiu o de aquella spècia de última voluntat
que millor de dret valer porà e tenir, de la qual, seguit mon òbit, vull ne
sien fetas una e tantas còpias auctènticas quantes ne seran demanades
per dit mon hereu y per18 aquellas personas de qui serà interès.

2. Són les de Prim Bertran i Roigé a Anuario de Estudios Medievales, 44/1 (2014), p. 519-520
i de Josep Hernando Delgado a Analecta Sacra Tarraconensia, pendent de publicació.
3. Si no indiquem el contrari, les pàgines entre parèntesis fan referència a Carles Díaz
Martí. La primera crònica de Sant Jeroni de la Murtra (1413-1604) de Francesc Talet.
4. Ha quedat rastre d’aquesta intervenció, tot i que incomplet, a Josep Maria Sans i Travé
(dir.). Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1996,
vol. 3, p. 177. S’hi diu que oficià la missa l’ardiaca de Santa Maria del Mar i hi predicà un
frare de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, el nom del qual està en blanc en el dietari. Sens
dubte, ha de tractar-se de Llorenç Daviu i l’assignació del frare a Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron és un error del dietarista, tal com fa anteriorment quan diu que el 14 de juny
de 1585 Feliu II va sortir de la ciutat de Barcelona per anar a la Torre Pallaresa i a Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron (p. 154), quan sabem per diferents fonts que on anà fou a Sant
Jeroni de la Murtra (Carles Díaz Martí, “Visita de Felip II a Sant Jeroni de la Murtra”, a
Claustre Obert. Sant Jeroni de la Murtra, 2004, p. 25-30).

Fas memòria que los capítols matrimonials del dit Gabriel19
Pujol,20 mon ﬁll, són en poder de mossèn Barthomeu Bofﬁll, notari de
Barcelona, aurà tretse o quatorse anys.
Fet és açò en lo dit monastir de Sant Hierònim de la Vall de Bellem,
àlies de la Murtra, bisbat de Barcelona, a dotse dies del mes de desembre
de l’any de la nativitat del Senyor mil sinch-cents noranta-y-nou.
S+nyal de mi, dit Sebrià Balle, àlies Pujol, testador predit, que
aquest meu testament y darrera voluntat mia lohe, approve y ferme.

5. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Ignasi. “La implantació de la Reforma catòlica en
terres de parla catalana (1563-1700). Un procés reeixit?”, Catalan Historical Review,
4 (2011), p. 227-240.

Testimonis per dit testador cridats y pregats són mossèn Joan
Prats Colell y mossèn Francesch Puigvert, clergues beneﬁciats en la seu
de Barcelona.

6. És significatiu que el Concili de València (1565-1566) ordenés als monestirs
cistercencs, cartoixans i jerònims valencians i mallorquins que tinguessin lectors de
Sagrada Escriptura, condició prèvia per exercir la predicació amb llicència del diocesà
(Joan Bada Elias. “La religiositat en la Contrareforma a la Corona d’Aragó en temps de
Felip II (1563-1598)”, Revista Catalana de Teologia, 26/1 (2001), p. 101).

Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo
sexcentesimo secundo, die vero vigesima quarta mensis novembris
intitulato, cadavere dicti testatoris ecclesiastice sepulture tradito,
instante21 predicto Gabriele Puiol, herede predicto, fuit publicatum
predictum testamentum per me, Franciscum Vidal, auctoritate regia
notarium publicum Barchinone infrascriptum, in studio domorum mee
habitationis, quam facio in presenti civitate Barchinone, in vico Comitali,
presentibus pro testibus Lodovico Porta et Josepho22 Jorba, scriptoribus
Barchinone, prout superius continetur.

7. PASTOR GÓMEZ-CORNEJO, Fernando. Las memorias sepulcurales de los jerónimos
de San Lorenzo del Escorial. San Lorenzo del Escorial: Ediciones Escurialenses, 2001,
vol. 1, p. 103.
8. Com que 187.5 ducats equivalien a 225 lliures (p. 380), un ducat correspon a 1 lliura 4
sous, equivalència que hem trobat també a la bibliografia.
9. AYMAR RAGOLTA, Jaume. “Ermitans jerònims i Carles I”, Estudis del Baix Empordà, 19
(2000), p. 68.

1. bisbat de Barcelona escrit a la interlínia. — 2. matex escrit a la interlínia i segueix del ratllat. — 3. Primerament, al ms. primerant. — 4. considerant, al ms. considerat. — 5. Hierònim, al ms. Herònim. — 6. sían donats
escrit a la interlínia. — 7. Segueix de las ratllat. — 8. Segueix per caritat ratllat. — 9. Segueix puga ratllat.
— 10. hage escrit a la interlínia. — 11. lo die mon òbit escrit a la interlínia. — 12. néta mia escrit a la interlínia.
— 13. Segueix les dites ratllat. — 14. Segueix b ratllat. — 15. Segueix néta ratllat. — 16. nora escrit a la interlínia. — 17. Segueix deu lliures ratllat. — 18. dit mon hereu y per escrit a la interlínia. — 19. Segueix Puig ratllat.
— 20. Pujol escrit a la interlínia. — 21. instante, al ms. intante. — 22. Segueix Jor Boscà ratllat.

10. AYMAR RAGOLTA, Jaume. El monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Badalona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Badalona, 1993, p. 39.
11. En algunes ocasions, el cronista no diu el que el predicador va rebre per la seva feina
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EL CAPBREU DE LA RECTORIA DE 1667
M. DOLORS NIETO

El document

Una anotació feta per Jaume Dalmau, rector de Santa Maria, l’any
1749, dóna raó d’on s’havia trobat el document i, també, de per què
es devia trencar (més endavant es donarà compte del perquè).

L’any 2013 el Museu de Badalona, pel seu interès i excepcionalitat,
va adquirir un document del 1667. Es tracta d’un capbreu de la
sagristia de l’església de Santa Maria.

El capbreu
Un capbreu és una escriptura “de confessió en què consta el
reconeixement de drets que feien un conjunt de vassalls i/o
emfiteutes al seu senyor. Era una renovació de domini i pretenia
la conservació de senyoria i rendes sobre jurisdiccions i/o dominis
útils”.1

És un quadern format per vuit fulls de paper doblegats i cosits al
centre amb fil de cànem, que es troba dins unes tapes de pergamí
de 29 x 21,5 cm, amb les vores plegades, i dues peces de pell per
poder-les lligar i tancar.
Els fulls doblegats formen en total 16 fulls de 25,5 x 18,5 cm, que
van numerats a la part superior dreta, de l’1 al 15. El primer full,
que descriu el contingut del document, no està numerat.

En aquest cas, el senyor no és una persona física, sinó una institució
eclesiàstica: la sagristia de l’església de Santa Maria de Badalona.
Significa, doncs, que es tracta d’un capbreu dels béns i propietats que són de domini de l’església de Santa Maria de Badalona?.
Sí, però no; només és tracta d’un part d’aquests béns, el benefici
dels quals és administrat i repercuteix a la sagristia de l’església.

El quadern va ser estripat pel mig en sentit horitzontal. Es va
estripar fins al full número 11 i, posteriorment, es va reparar. El
full de tapa va ser reparat tot enganxant un tros de paper a tot el
llarg del trencat, mentre que la resta de fulls (que tenen escriptura
en les dues cares) es van reparar enganxant-hi un tros de paper
només a la vora.

Els capbreus són, realment, documents molt interessants per la
gran informació que contenen i possibiliten una coneixença sovint
acurada d’algunes propietats i, també, del territori.
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Coberta, en pergamí, del capbreu de la Sagristia de l’església de Santa Maria, de l’any 1667.

Full del primer capbreu. A la part superior, hi ha el mateix text que a la coberta de pergamí, mentre que, a la part
inferior, el text dóna notícia del lloc on es guardava i la raó de l’estrip del document.
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Hi ha una referència diferent per a cada persona que confessa.
Aquestes referències contenen la relació dels béns afectats, la seva
situació en el territori, la seva superfície i les seves afrontacions.
També s’hi expressa la relació dels drets dominicals: prestacions
en moneda o en espècie, pagament de lluïsmes, reconeixement de
deutes, règim d’amortització, etc. Igualment informen de la història
del bé, és a dir qui el disposa en el moment de fer el capbreu, i tot
el recorregut que hi ha hagut fins a arribar a aquella persona.

Malgrat el que s’acaba de dir, en el cas del text que hi ha a les
cobertes de pergamí i a la primera pàgina del document, sí que
se’n fa la transcripció ja que ens ha semblat interessant donar a
conèixer exactament el contingut com es presenta. En aquests
casos, s’acompanya, també, de la traducció.
Coberta de pergamí
Capibrevum Iurium Redituum et Emolumentorum sacristia ecclesia
parochialis Beata Maria de Bitulona diocesi Barcinone factum per
Josephum Boffill et Joannem Navarra sacristanos anno presenti
MDCLXVII dicta ecclesia penes me Franciscum Avella, apostolica
atque regia auctoritatus notarium publicum Barna.

En el cas del llibre que tractem, es tracta de set persones diferents
que fan reconeixement de les terres i els béns que tenen per
als sagristans de la sagristia de la parròquia de Santa Maria de
Badalona. Totes les terres eren a la zona de Montigalà/Sistrells

Capbreu dels drets, rendes i emoluments de la sagristia de l’església parroquial Santa Maria de Badalona, diòcesi de Barcelona,
fet per Josep Bofill i Joan Navarra, sagristans aquest any 1667 de
dita església, en poder de Francesc Avella, autoritat apostòlica i
reial, notari públic de Barcelona.

El document no dóna cap notícia ni fa cap referència a les raons que
motivaren fer el capbreu. Si bé és cert que era costum fer capbrevar
d’anys en anys, desconeixem totalment què ho motivà. Potser
reforçar la propietat i el dret damunt uns béns uns anys després
de la convulsió que, segur, va significar la Guerra dels Segadors?
Potser a conseqüència d’una ordre emesa pel bisbe de Barcelona
a totes les institucions de la diòcesi? Potser per una necessitat de
reforçar l’autoritat eclesiàstica o l’autoritat de la propietat? No hi
ha res en el document que doni pistes de les raons.

Coberta de paper
Capibrevum Iurium Redituum et emolumentorum sacristia
ecclesia parochialis Beata Maria de Bitulona diocesi Barcinone
factum per Josephum Boffill et Joannem Navarra sacristanos anno
presenti MDCLXVII dicta ecclesia penes me Franciscum Avella,
apostolica atque regia auctoritatus notarium publicum Barna

Contingut del capbreu
Tot seguit es detallarà el contingut del document. No es tracta
d’una transcripció, sinó d’una abstracció elaborada de les dades
i la informació que s’hi conté. Confessió a confessió, es donarà
a conèixer qui són els actors, quines les propietats, on són en el
territori i quins són els seus límits, quan paguen de cens i la història
de la possessió pel declarant.

Com es pot apreciar, el text de la coberta de pergamí és exactament
el mateix que el de la coberta de paper.
A la coberta de paper, no obstant això, hi ha una segona anotació
feta anys més tard. Diu:
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La segona part de la nota de Jaume Dalmau és igualment molt

Fas fe com li dit present capbreu que estava recondit en la
caxa del sagristans ﬁxa en la sagristia de la Iglesia Parrochial
se troba esquinsat de la manera que es veu cosa feta per
algun minyo o per maldat de algun pencionari ... per evitar
altre atreviment lo colloqui en la rectoria ... devant en esta
trobarse mes asseguretat die 15 de octubre 1749. Dr. Jaume
Dalmau prevere y rector de Badalona.

fructífera. Anotant a la coberta del capbreu una nota que ha
trobat, deixa testimoni de com l’any 1625 es va fer (o es va iniciar)
la confecció d’un altre capbreu. Poc més de quaranta anys separen
la confecció dels dos capbreus. Què ha passat en tan poc temps
que faci necessari fer-ne un altre l’any 1667?. No es va acabar fent
el primer, el de 1625? .2 Aleshores, semblaria estrany que s’hagués

Fas nota de nota semblant he trobat com als 26 de agost de
1625 se dona y se lliura a Mn. Pere Moret notari de Barcelona
lo capbreu de la sagristia a ﬁ de fer capbrevar tots los emﬁteutas que tenen terres en alou de dita sagristia per los sagristans de dit any com per lo present se ﬁrma. Lo paborde
Andreu Pocurull ...en lo llevador vell de dit paborde die 15
de octubre 1749

guardat una nota. Es va cremar durant la Guerra dels Segadors,
es va perdre, es va fer malbé? ... Segurament tampoc sabrem mai
la resposta correcta a les preguntes i dubtes que aquesta petita
nota genera. Semblaria que alguna cosa excepcional hagués hagut
de passar, malgrat que el capbreu que es conserva al Museu, no
en contingui cap mena de pista. Si el capbreu de 1667 sembla que

Dr. Jaume Dalmau prevere y rector de Badalona

encara era útil l’any 1749, alguna cosa deia passar al segon quart
del segle XVII!

Aquesta segona anotació és molt interessant per la quantitat
d’informació nova que dóna, fet que ajuda a conèixer i entendre
una mica millor èpoques que ens són molt llunyanes.
En primer lloc, podem saber que fins a l’any 1749, el document es
guardava a la sagristia de Santa Maria. De fet, és el rector, Jaume
Dalmau, qui considera que estarà més ben guardat a la rectoria.
Pel que consta a la nota, suposem que el capbreu és vigent; no
sembla que es tracti d’un document antic que es vol conservar.
L’altra informació interessant és saber per què el quadern està
estripat. El rector Dalmau ho atribueix a un minyó (semblaria,
doncs, fruit d’una malifeta) o a la maldat d’un pensionari. Mai podrem saber com va ser que es va estripar, però no sembla forassenyat pensar que algú en desacord amb el pagament dels censos
hagués intentar trencar el document que en provava l’obligació.
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Full 1 de la primera anotació del capbreu de la sagristia de l’església de Santa Maria que correspon al reconeixement que fan els tutors i curadors de Maria Lledó, donzella, filla i hereva universal de Pau Lledó, qº pagès de la parròquia de Santa
Maria de Badalona.
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Full 2 de la primera anotació del capbreu, que finalitza amb la singular firma del notari.
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Les confessions

Nord: part amb honors de Pere Vehils de la parròquia i part amb
honors d’Antoni Bria, i abans Vives, de Tiana. I part amb honors de
Monserrate Llobet, de Badalona i part amb honors d’en Bruguera
de la parròquia.

Confessió 1. (fulls 1 i 2)
Data: 1667.12.07
Notari: Francesc Avellà, notari
Actua: Simó Mas, pagès de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana.
Pau Amat, pagès de la parròquia de Santa Maria de Badalona.
Tutors i curadors, amb Bernat Pollastró, sabater, de la parròquia
de Santa Maria de Badalona de Maria Lledó, donzella, filla i hereva
universal de Pau Lledó, qº (3) pagès de la parròquia de Santa Maria
de Badalona. (Testament Pau Lledó, fet i firmat a la parròquia de
Riells, diòcesi de Girona, davant el mateix rector l’any 1652).
Actua: Confessen i reconeixen Josep Bofill, pagès, i Joan Navarra,
fuster, tots dos de la parròquia de Santa Maria de Badalona, sagristans aquest any de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Prestació/cens
Es té per la sagristia de Santa Maria sota domini i alou seu i cens
de 15 sous anuals, que es paguen per Nadal.
Història
Pertanyen a la tutoria per ser l’hereva instituïda del seu pare, Pau
Lledó. A Pau Lledó, per ser el fill i hereu del seu pare. A Antoni Lledó,
avi de Maria, li pertanyia pel títol de venda fet per Cristòfor Riber,
artesà d’or i argent (“auri et argenti fabrum”), ciutadà de Barcelona
i Marianna, la seva esposa, com consta en el document en paper fet
i escrit a la parròquia de Santa Maria de Badalona el 7 de novembre
de 1632 per Ramon Jaume [Huguet] qº notari públic de Barcelona.

Propietats o béns que es declaren
Totes aquelles peces de terra erma antigament, de vinya plantada,
de dues mujades de terra aproximadament (tot i que en la confessió
feta per Antic Castany davant Mateu Falcó, notari públic de
Barcelona, el dia 9 de juny de 1573, es digué que era d’una mujada)
amb entrades existents, drets i pertinences al lloc dit Valldegina.
Límits
Orient: honors de Bartomeu Lladó, de Badalona i part i part amb
honors dels hereus i successors de Jeroni Pinós i de Santcliment.
Migdia: honors de Bartomeu Lladó, pagès
Occident: honors dels hereus del magnífic Francesc Claris, [...] que
va ser de na Ponsa. I part amb els honors d’en Janer, de la parròquia
de Sant Andreu de Palomar que van ser d’Antoni Roig.
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Confessió 2. (fulls 2 revers a 4 dret)

Prestació/cens
La peça 1 es té pels hereus i successors de Pere Sunyol i era d’ells
sota el seu domini i alou.

Data: 1668.02.01
Notari: Francesc Avellà, notari
Actua: Pau Font, pagès de la parròquia de Santa Maria de
Badalona
Actua: Confessa i reconeix Josep Bofill, pagès, i Joan Navarra,
fuster, tots dos de la parròquia de Santa Maria de Badalona, sagristans aquest any de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

La peça 2 es té pels hereus i successors de Pere Sunyol, pagès,
qº de la parròquia de Santa Maria de Badalona, a cens d’11 sous
(pagadors a la festa de Sant Miquel, al setembre). Es té per la sagristia de Santa Maria.

Propietats o béns que es declaren
Dues peces de terra separades, part erma part vinya, plantades
amb arbres de gènere divers, entrades i sortides, drets i pertinences, situades al paratge dit Aguilar.

Història
Li pertanyen per ser hereu universal de tots els béns i honors
que foren de Miquel Àngel Paulí Font, el seu pare, en la causa
que hi va haver per raó de la mort de Miquel Joan Font.

Límits peça 1
Peça que és sota domini i alou dels successors de Pere Sunyol.
Orient: amb honors que foren de Jaume Sureda.
Migdia: amb la resta de possessió dels hereus de Pere Sunyol,
pagès qº.
Occident: amb la Riera d’Aguilar
Nord: amb els hereus de Gaspar Comes que abans era de Pere
Monj[ó].

A Miquel Joan Font, li pertanyia per ser hereu universal de Miquel Pau Font (testament davant el notari públic de Barcelona,
Gaspar Montserrat Xemallau, el 24 de juliol de 1626).
A Miquel Pau Font li pertanyia pel títol de venda fet per Caterina
Sunyol, donzella (filla de Gerard Sunyol, qº, pagès de Badalona
i Iolanda, la seva muller, difunts), i Bernat Sunyol, pagès de
Badalona. Fet en document en pergamí, a la parròquia de Santa
Maria de Badalona el 7 d’abril de 1589, davant el notari públic
de Barcelona, Miquel Cellers.

Límits peça 2
Peça de terra que es té a cens de la sagristia de Santa Maria.
Orient: part amb en Barriga de la plaça, part hereus de Pere Lladó
(que va ser de Bernat Planes) i part hereus de Pere Sunyol.
Migdia: Bernat Llassera.
Occident: honors hereus d’Antoni Sunyol.
Nord: part de Joan Nadal i part de Jeroni Comes (del qui és el
seu successor Jeroni d’Alemany, de la riera de Vilar).
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I si bé és cert que, en el document, l’anomenat Vives, deia que es
tenia per la Prepositoria del mes de maig de la seu de Barcelona,
sembla, però, que és només de la sagristia (en defecte de títols
més antics es va posar la denominació a favor de la Prepositoria
del mes de maig, però no és així).

Confessió 3. (fulls 4 revers a 5 dret)
Data: 1668.02.01
Notari: Francesc Avellà, notari
Actua: Bernat Busquets, pagès de la parròquia de Santa Maria
de Badalona
Actua: Confessa i reconeix Josep Bofill, pagès, i Joan Navarra,
fuster, tots dos de la parròquia de Santa Maria de Badalona,
sagristans aquest any de la parròquia de Santa Maria de
Badalona.

Història
Títol de venda a favor de Bernat Busquets, per ell i els seus perpètuament fet pel magnífic Miquel Joan Beulo, ciutadà honrat
(Vic??), el 7 de març de 1646, davant el notari públic de Barcelona,
Pere Pau Vives.

Propietats o béns que es declaren
Peça de terra de vinya plantada (olim vero), part erma, part vinya plantada de dues mujades, si fa no fa, situada a Badalona, al
lloc vulgarment dit Sistrells.
Límits
Orient: honors que foren d’en Llobet, pagès, i ara són de Francesc
Mas.
Migdia: honors de Francesc Mas (que havien estat de Llobet)
part i part amb honors de Vehils de Badalona.
Occident: honors de Jeroni Barriga, pagès de la parròquia, mitjançant un torrent.
Nord: honors dels hereus i successors de Pere Anglada i part i
part amb honor de Jeroni Arenys i Barriga de l’església, pagès
de Badalona.
Prestació/cens
Es té per la sagristia de Santa Maria a cens de 9 sous anuals, que
es paguen per Santa Maria del mes de març.
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Confessió 4. (fulls 5 revers a 8)

Història

Data: 1668.02.25
Notari: Francesc Avellà, notari
Actua: Rafael Calaff, sastre, ciutadà de Barcelona, procurador
constituït per Josep Bofill, pagès, i Joan Navarra, fuster, tots dos de
la parròquia de Santa Maria de Badalona, sagristans aquest any de
la parròquia de Santa Maria de Badalona (notari Francesc Avellà, 1
de desembre de 1667).

Es fa un nou establiment, segurament perquè s’ha perdut l’anterior.
Es fa referència a alguna cosa que s’expressa en la confessió feta
per Antoni Llampanyas, pagès de Santa Maria de Badalona i Antoni
Mates, pagès de Sant Cebrià de Tiana, curadors i tutors dels béns i
propietats dels pubills fills i hereus de Pere Llampanyas qº pagès de
Badalona (Mateu Falcó, qº, notari públic de Barcelona, 30 d’octubre
de 1573) (potser en va vendre una part i es diu que ja va pagar 9

Contingut del document
Laudo, aprovo, ratifico, confirmo i estableixo de nou a vos, Elisabeth
Blanes i Descatllar, esposa [...] egregi dom Joan de Blanes i de
Centelles, qº m comte de Centelles, i hereva seva durant la seva
vida natural, tota aquella peça de terra part campa, part de vinya
plantada que té 3 mujades de terra aprox. Amb totes les entrades
i sortides que teniu i posseïu dels vostres predecessors i que ells
tingueren des de fa molt temps a la parròquia de Badalona al lloc dit
Vilardell.

sous de lluïsme).

Límits
Orient: honors d’Antoni Miquel, àlies Rovira, de la dita parròquia,
part i part honors de Miquel Vestit de la parròquia.
Migdia: honors pupils Llampanyas, alou de Pau Boscà de Pomar .
Occident: honors d’Antoni Rovira de Tiana
Nord: honors de Mateu Costa, pagès de Tiana.
Prestació/cens
Es té per la sagristia de la dita església parroquial de Santa Maria, i
pels seus sagristans a cens de 2 sous i 6 diners any, a la festa de Sant
Pere i Sant Feliu al mes d’agost.
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Confessió 5. (full 9)
Data: 1668.02.25
Notari: Francesc Avellà, notari
Actua: Elisabeth Blanes i Descatllar, esposa egregi dom Joan de
Blanes i de Centelles, qº comte de Centelles
Actua: Confessa i reconeix Josep Bofill, pagès, i Joan Navarra, fuster,
tots dos de la parròquia de Santa Maria de Badalona, sagristans
aquest any de la parròquia de Santa Maria de Badalona.
Propietats o béns que es declaren
Tota aquella peça de terra part campa, part de vinya plantada que
té 3 mujades de terra aprox. Amb totes les entrades i sortides,
drets, etc. que té a la parròquia de Badalona al lloc dit Vilardell.
Límits
Orient: honors d’Antoni Miquel, àlies Rovira, de la dita parròquia,
part i part honors de Miquel Vestit de la parròquia.
Migdia: honors pupils Llampanyas, alou de Pau Boscà de Pomar.
Occident: honors d’Antoni Rovira de Tiana.
Nord: honors de Mateu Costa, pagès de Tiana.
Prestació/cens
Es té per la sagristia de la dita església parroquial de Santa Maria,
i pels seus sagristans a cens de 2 sous i 6 diners any, a la festa de
Sant Pere i Sant Feliu al mes d’agost.
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Confessió 6. (fulls 10 i 11)

Límits peça 2
Orient: tenedors Antoni Taya, part i part amb [...] Garriga de la
Costa, que abans fou Antoni Gili.
Migdia: Pau Oliver part i part amb tenedors Pere Antic que abans
fou Manuel Legat.
Occident: tenedors del dit Garriga de la Costa per mitjà del
Torrent de Sistrells, que va ser de Gervasi Planes.
Nord: amb l’esmentat Torrent de Sistrells i el camí de Santa
Coloma.

Data: 1668.03.06
Notari: Francesc Avellà, notari
Actua: Magí Piferrer, agutzil [...] principat de Catalunya
Actua: Confessa i reconeix Josep Bofill, pagès, i Joan Navarra, fuster, tots dos de la parròquia de Santa Maria de Badalona, sagristans aquest any de la parròquia de Santa Maria de Badalona.
Propietats o béns que es declaren
Reconeix que té i posseeix algunes cases o masos [al lloc] [sic]
anomenat Coma o Calafalls de Matis, amb alguna peça de terra.

Peça 3: tota aquella peça de terra de vinya plantada de tres
quartes de terra, aprox. que té i posseeix a Badalona, al lloc dit
Camps del Camí.

Peça 1: en la peça de dalt hi té construït un mas amb tots els seus
béns i possessions a la parròquia de Santa Maria de Badalona, al
lloc dit la Riera Desguilar.

Límits peça 3
Orient i migdia: tenedors hereus i successors de Bartomeu
Sunyol, del veïnat de Sistrells, que va ser Montserrat Sunyol.
Occident: tenedors, hereus i successors de Jaume Bertran, pescador que fou d’Antoni Gassó.
Nord: tenedor meu que va ser Bernat Oliver per mitjà un camí.

Límits peça 1
Orient: part amb la riera de Desguilar, part amb honors de
Montserrat Sunyol.
Migdia i occident: els tenedors de dit Sunyol, que abans fou
Montserrat Sunyol.
Nord: tenedors Antoni Sunyol de Canyet i que va ser de Bernat
Montoliver, part i part amb honors dels hereus i successors de dit
Bartomeu Sunyol del veïnat de Sistrells.

Prestació/cens
Tot ho té per la sagristia de la parròquia de Santa Maria de
Badalona, a cens de 30 sous l’any, pagadors a la festa de Pasqua de
Resurrecció.
Història
Li pertany i especta (pertoca) per títol de donació perpètua feta
a ell i els seus per Miquela Piferrer, vídua de Salvador Piferrer, qº,
paraire i abaixador ciutadà de Barcelona tal com consta la donació

Peça 2: també té i posseeix tota aquella peça de terra, part
plantada de vinya, part campa de 2 mujades (aprox.) situada a la
parròquia al lloc de Sistrells.
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feta en paper escrit fet a Barcelona el 6 de febrer de 1659 davant
Josep Ferrer, notari públic i del col·legi de notaris de la regió de
Barcelona.
A Miquela Piferrer, per ser hereva universal de Salvador Piferrer,
el seu espòs, segons consta en el testament fet el 21 d’octubre de
1647, davant el notari Joan Serra, qº notari públic de Barcelona.
I, a Salvador Piferrer, li corresponia per títol de venda perpètua
fet a ell i als seus per Jacint Rovira, pagès de la parròquia de Santa
Maria de Badalona, Francesc Llimó, pescador, ciutadà de Barcelona
i Úrsula Llimó, la seva esposa, el 19 de desembre de1644, davant
Miquel Serra qº, notari de Barcelona.
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Confessió 7. (fulls 12 a 14)

Maria de Badalona sota domini i alou a cens de 12 brandons (4) de
cera de 6 lliures de pes cada any pagador a la festa de Badalona.

Data: 1668.04.05
Notari: Francesc Avellà, notari
Actua: Pau Font, pagès de Santa Maria de Badalona

Peça 2
Tota aquella peça de terra de vinya plantada en part i part erma
amb entrades i sortides a la parròquia de Santa Maria de Badalona,
lloc dit Montaguilar.

Actua: Confessa i reconeix Francisco Vestit, pagès de Santa Maria,
i Gabriel Vidal i Partagues, sastre d’aquesta parròquia, sagristans
de la parròquia de Santa Maria de Badalona. Representa a Gabriel
Vidal, absent, Francisco Vestit.

Límits peça 2
Orient: honors de Jeroni Martí, que va ser de Jaume Martí, àlies
Oliver.
Migdia: honor meu, que va ser de Bartomeu Planes i, abans,
d’Antoni Sunyol.
Occident: honor meu, anteriorment d’Antoni Sunyol.
Nord: honor Antoni Amigó, part i part amb honor de Gabriel Nadal,
però ara és de ... Alemany, mercader de Barcelona.

Propietats o béns que es declaren
Té i posseeix a la parròquia de Santa Maria, al lloc dit Montaguilar.
Peça 1
Peça de terra de vinya plantada i erma que té 1 mujada aproximadament amb entrades i sortides.

Prestació/cens peça 2
Ho té per la sagristia de la parròquia i pels seus sagristans, sota
domini i alou a cens de 12 brandons de cera de 6 lliures de pes cada
any pagador a la Festa de Nadal.

Límits peça 1
Orient: honors meus, que va ser de Joan Sunyol, pagès de la
parròquia.
Migdia: honors Bernat Llassera, que va ser de Joan Coll.
Occident: honors meus, que va ser de dit Sunyol.
Nord: altres honors, que foren de dit Sunyol i abans Lledó i part
amb honors de Miquel Font.

Faig i presto a Pau Boscà de Pomar, antigament Llorenç Sunyol,
àlies Rovira, successor de Pere Sunyol, cens de 4 sous i 6 diners
barcelonesos /any per la Festa de Nadal (com consta en establiment
fet per Pere Sunyol a Bartomeu Arenys de dita parròquia, el 3
d’agost de1513, signat per Joan Vilar, notari públic de Barcelona)

Prestació/cens peça 1
Ho té pels hereus i successors de Pau Boscà, pagès del veïnat de
Pomar, com a successors i hereus de Llorenç Sunyol qº pagès de
dita parròquia a cens de 6 sous anuals pagadors en la Pasqua de
Resurrecció, en muda percepció. Es té per la sagristia de Santa

Peça 3
Finalment tota aquella peça de terra campa de tres quartes,
aproximadament, situada a la parròquia de Badalona, al lloc dit
Mont Aguilar.
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A Bartomeu Arenys li pertanyia per títol d’establiment a ell i els
seus fet per Pere Sunyol, a la parròquia de Badalona, el 3 d’agost
de 1513, davant Joan Vidal, qº notari de Barcelona.

Límits peça 3
Orient: honors meus.
Migdia: honor Bernat Llassera, pagès de Badalona
Occident: Miquel Font, pagès de Badalona.
Nord: altres honors meus.

La tercera peça pertanyia a Pau Recort i Font, pare meu, pel títol d’establiment fet a favor seu i dels seus per Joan Sunyol, pagès de Badalona, el 4 de maig de 1639, davant el notari Jaume
Torres, qº.

Prestació/cens peça 3
Es té com s’ha esmentat en la peça anterior, per la sagristia de la
parròquia i pels seus sagristans... sota domini i alou a cens de 12
brandons de cera de 6 lliures de pes cada any pagador a la Festa
de Nadal.
Història
Pertany a mi per títol d’heretament fet a favor meu per Pau
Recort i Font, pagès de Badalona, el meu pare, en els capítols
matrimonials entre jo i Margarida, la meva esposa, fets davant el
Jaume Torres, qº notari públic de Barcelona, .. ... 1650.
A Pau Recort Font li pertanyien: La primera peça de terra com a
successor pel dret legítim de Pau Font, pagès de dita parròquia,
el seu sogre. I, a Pau Font, com a hereu universal del seu pare,
Joan Font pagès de la parròquia pel testament fet davant el rector de la parròquia de Santa Maria, el 30 de desembre de 1611.
I, a Joan Font, pel títol d’emfiteuta al seu favor fet per Francesc
Oliver, negociant de Barcelona, en document fet en pergamí el
30 de desembre de 1603, davant el notari Francisco Dot.
La segona peça pertanyia a Pau Font, sogre del meu pare per títol
de permutació o canvi de dita peça de terra amb Jeroni Arenys,
àlies Barriga, d’una altra peça. Permutació feta a Barcelona el 21
d’abril de 1630 davant Antoni Philip qº notari públic.
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Índexs
Topònims*
Nom
Aguilar, paratge dit
Camí de Santa Coloma
Camps del Camí
Coma o Calafalls de Matis
Mont Aguilar
Montaguilar
Riera d’Aguilar
Riera de Vilar
Riera Desguilar
Sistrells
Torrent de Sistrells
Valldegina
Vilardell

Propietaris
Document
2
6
6
6
7
7
2
2
6
3, 6
6
1
4, 5

Nom

Document

Alemany (mercader de Barcelona)

7

Alemany, Jeroni d’ (de la riera de Vilar)

2

Amat, Pau (pagès de Badalona)

1

Amigó, Antoni

7

Anglada, Pere

3

Antic, Pere

6

Arenys, Bartomeu (de Badalona)

7

Arenys, Jeroni (àlies Barriga, de Badalona)

7

Arenys i Barriga, Jeroni (pagès, de l’església)

3

Barriga (de la plaça)

2

Barriga, Jeroni (pagès de Badalona)

3

Bertran, Jaume (pescador)

6

*Els noms riera d’Aguilar, riera de Vilar i riera Desguilar designen la mateixa riera.
Mont Aguilar i Montaguilar, designen el mateix lloc.

Beulo, Miquel Joan (ciutadà honrat de Vic)

3

Blanes i de Centelles, Joan de (comte de Centelles)

4, 5

Notaris

Blanes i Descatllar, Elisabeth (esposa de Joan de Blanes)

4, 5

Bofill, Josep (pagès de Badalona)

1a6

Nom
Avellà, Francesc
Cellers, Miquel
Dot, Francisco
Falcó, Mateu
Ferrer, Josep
[Huguet], Ramon Jaume
Montserrat Xemallau, Gaspar
Philip, Antoni
Rector de Riells
Rector de Santa Maria
Serra, Joan
Serra, Miquel
Torres, Jaume
Vidal, Joan
Vilar, Joan
Vives, Pere Pau

Document
Tots
2
7
1, 4
6
1
2
7
1
7
6
6
7
7
7

Bosca, Pau (de Pomar)

3
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4, 5 i 7

Bria, Antoni

1

Bruguera (de Badalona)

1

Busquets, Bernat (pagès de Badalona)

3

Calaff, Rafael (sastre de Barcelona)

4

Castany, Antic

1

Claris, Francesc (magnífic)

1

Coll, Joan

7

Comes, hereus de Gaspar

2

Comes, Jeroni

2

Costa, Mateu (pagès de Tiana)

4, 5

Font, Joan (pagès de Badalona)

7

Font, Miquel (pagès de Badalona)

7

Font, Miquel Joan

2

Font, Miquel Pau

2
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Nom
Font, Pau (pagès de Badalona)

Document

Nom

2, 7

Nadal, Joan

Document
2

Garriga de la Costa

6

Navarra, Joan (fuster de Badalona)

Gassó, Antoni

6

Oliver, Bernat

6

Gili, Antoni

6

Oliver, Francesc (negociant de Barcelona)

7

Iolanda (esposa de Gerard Sunyol)

2

Oliver, Pau

6

Janer (de Sant Andreu de Palomar)

1

Paulí Font, Miquel Àngel

2

Legat, Manuel

6

Piferrer, Magí (agutzil)

6

Lladó, Bartomeu (pagès de Badalona)

1

Piferrer, Miquela (vídua de Salvador Piferrer)

6

Lladó, Hereus de Pere

2

Piferrer, Salvador (paraire, ciutadà de Barcelona)

6

Llampanyas, Antoni (pagès de Badalona)

4

Pinós i de Santcliment, hereus i successors de Jeroni

1

1a6

Llampanyas, Pupils de Pere (pagès de Badalona)

4, 5

Planes, Bartomeu

7

Llassera,Bernat (pagès de Badalona)

2, 7

Planes, Bernat

2

Lledó (Lladó?)

7

Planes, Gervasi

6

Lledó, Antoni

1

Pollastró, Bernat (sabater de Badalona)

1

Lledó, Maria (donzella)

1

Ponsa, na

1

Lledó, Pau (de Badalona)

1

Prepositoria del mes de maig (institució)

3

Llimó, Francesc (pescador de Barcelona)

6

Recort Font, Pau (pagès de Badalona)

7

Llimó, Úrsula (esposa de Francesc Llimó)

6

Riber, Cristòfor (artesà or i argent de Barcelona)

1

Llobet (pagès)

3

Roig, Antoni

1

Llobet, Montserrate (de Badalona)

1

Rovira, Antoni (de Tiana)

Margarida (esposa de Pau Font)

7

Rovira, Jacint (pagès)

6

Mariana (esposa de Cristòfor Ribé)

1

Sunyol, Antoni

7

Martí, Jaume (àlies Oliver)

7

Sunyol, Antoni (de Canyet)

6

Martí, Jeroni

7

Sunyol, Bernat (pagès de Badalona)

2

Mas, Francesc

3

Sunyol, Caterina (donzella)

2

Mas, Simó (pagès de Sant Cebrià de Tiana)

1

Sunyol, Gerard (pagès de Badalona)

2

Mates, Antoni (pagès de Sant Cebrià de Tiana)

4

Sunyol, hereus d’Antoni

2

Sunyol, hereus de Bartomeu (de Sistrells)

6

Miquel, Antoni àlies Rovira (de Badalona)

4, 5

4, 5

Monj[ó], Pere

2

Sunyol, hereus de Llorenç (àlies Rovira, pagès)

7

Montoliver, Bernat

6

Sunyol, hereus de Pere (pagès)

2

Nadal, Gabriel

7

Sunyol, Joan (pagès de Badalona)

7
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Nom

Document

Sunyol, Montserrat

6

Sunyol, Pere

7

Sureda, Jaume

2

Taya, Antoni

6

Vehils (de Badalona)

3

Vehils, Pere (de Badalona)

1

Vestit, Francisco (pagès de Badalona)

7

Vestit, Miquel (de Badalona)

4, 5

Vidal Partagues, Gabriel (sastre de Badalona)

7

Vives

3

Vives (de Tiana)

1

Notes
1. Veu redactada per Eva Serra a J. MESTRE I CAMPI, Diccionari d’Història de Catalunya,
Edicions 62. Barcelona, 1999, p. 180-181.
2. S’han buscat a l’AHPB (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona) els manuals i llibres
del notari Pere Moret, i no s’ha trobat cap document ni informació d’aquest capbreu.
3. qº quòndam: que fou, en altre temps. Usat en aquest document i molts altres per
expressar la professió o una característica d’alguna persona ja morta.
4. Brandó: atxa de cera d’un sol ble.
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RAMON CASAS I ELS CARTELLS DE L’ANÍS
NÚRIA CASALS

deu de fabricació badalonina que s’anunciaven a la premsa local.
I el del Mono no era l’únic amb nom d’animal. Hi havia també un
anís Kanguro i un anís Los pajaritos, les empreses dels quals tenien
la seu a la carretera, llavors carrer Reial, amb només sis cases de
distància entre elles.

Em fa una il·lusió especial parlar-vos avui dels cartells de l’Anís del
Mono de Ramon Casas.* Primer perquè fa molts anys, el febrer de
1981, vaig escriure un article sobre el tema a la revista del Museu
de Badalona Carrer dels Arbres, i tornar a interessar-m’hi ha estat
com retrobar un vell i estimat conegut de qui no en sabies de feia
temps. M’ha agradat rellegir coses que vaig buscar llavors però que
no vaig poder utilitzar per la forçosa limitació del text de l’article,
i trobar ara nova informació que m’ha permès ampliar el meu
coneixement del tema. I, sobretot, perquè ha estat l’oportunitat
de participar en l’any Casas, any que commemora amb un munt
d’activitats els 150 anys del naixement del pintor, sense cap dubte
un dels millors artistes catalans del tombant del segle XIX al XX.
Per a mi és tot un luxe poder contribuir-hi, encara que sigui en un
aspecte molt específic i aparentment menor, però tan important
en el conjunt de l’obra de Casas i per al cartellisme a Catalunya.

Quan els últims dies de l’any 1897 Vicenç Bosch va convocar el que
esdevindria un dels concursos de cartells més famosos de la història, feia només uns mesos que havia mort el seu germà Josep, nou
anys més gran, amb qui divuit enrere, el 1879, havia firmat davant
notari la constitució de la societat José Bosch y Hermano. La petita
fàbrica de licors destil·lats dels inicis, al carrer de la Soledat, que havia començat a funcionar uns anys abans, havia anat creixent fins a
convertir-se en una empresa important, s’havia traslladat a un nou
indret al carrer d’Eduard Maristany, on segueix en funcionament
avui dia –bé que la propietat passà, a mitjan anys setanta del segle
XX, de la família Bosch al grup Osborne–, i quan Vicenç Bosch n’agafà la direcció en solitari per la mort del seu germà, s’havia convertit,
dintre del sector, en una de les més importants del país: havia estat
guardonada en diferents exposicions internacionals i exportava el
seu producte principal, l’Anís del Mono, a molts llocs del món.

He triat el títol Ramon Casas i els cartells de l’Anís, anís així, sol i
amb majúscula, perquè quan es parla d’anís, a Badalona tothom
sap que no pot ser un altre que el del Mono, per bé que a finals del
segle XIX, a l’època del concurs de cartells que va convocar Vicenç
Bosch per promocionar el seu producte estrella, n’hi havia fins a
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Hi ha moltes altres dades que demostren que la fama de l’Anís del
Mono havia traspassat fronteres. En són bons exemples que, pocs
anys després, en concret el 1909, la casa Bosch -ja no personalment
Vicenç Bosch, que havia mort dos anys abans-, instal·lés a
Brussel·les el primer cartell lluminós d’Anís del Mono, quan, pel
que sembla, a Europa només existien dos anuncis d’aquest tipus,
a París. Un el de l’empresa Berlitz, fundada el 1878 amb l’objectiu
de crear una xarxa d’escoles d’idiomes que es va estendre amb
rapidesa per bona part del món, i l’altre de la casa Maggi, fundada
a Suïssa el 1872, especialitzada en l’elaboració de sopes i caldos
instantanis. I el 1913 aconseguí penjar el primer cartell lluminós
a la Puerta del Sol de Madrid, i uns mesos més tard a la plaça de
Catalunya de Barcelona.

Més exemples: trobem la seva ampolla adiamantada, que van
copiar molts altres fabricants d’anís, de manera que sembla que
aquest licor, sigui de la marca que sigui, ja només pugui envasar-se
en una ampolla d’aquestes característiques, en quadres de diversos
artistes, com Blas Benlliure, germà de l’escultor Marià Benlliure,
Salvador Dalí, el pintor mexicà Diego Rivera, Juan Gris o Pablo
Picasso.
L’escriptora i crítica d’art Gertrude Stein, molt amiga del pintor
malagueny, va arribar a dir que el cubisme havia sorgit “de veure
la realitat a través d’una ampolla d’Anís del Mono”, en referència
a les seves formes prismàtiques tallades. I no tan sols ella. Altres
crítics van atribuir a Picasso i a Juan Gris haver instal·lat l’Anís del

Obra del pintor Blas Benlliure, en què apareix una ampolla d’Anís del Mono.

Obra de Salvador Dalí, en què apareix una ampolla d’Anís del Mono.
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Mono al bell mig de la gran revolta cubista. Molt més recentment,
el 1981, l’Equipo Crónica va fer una versió del famós quadre de
Cézanne Els jugadors de cartes, en què va situar una ampolla d’Anís
del Mono al mig de la taula. I tenim altres exemples encara més
recents, com un de l’il·lustrador argentí O’Keeffe, o el del pintor
mexicà Bernardo Santiago Angeles, del 2014. Veiem, doncs, que
encara avui dia l’ampolla de l’Anís del Mono segueix essent una
icona per al món artístic.
També sabem que surt en algunes pel·lícules de renom: a Donnie
Brasco, film del 1997, dirigit per Mike Newell i interpretat per Al
Pacino i Johnny Deep; a No habrá paz para los malvados, del 1911,
dirigit per Enrique Urbizu i protagonitzat per José Coronado, o a
la tan famosa Belle de jour, del 1967, de la qual és força coneguda

Obra de Juan Gris, en què apareix una ampolla d’Anís del Mono.

Els jugadors de cartes, de l’Equipo Crònica.
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l’anècdota en què, en una escena en un bar, Francisco Rabal, que
tenia un petit paper, a indicació de Luis Buñuel, el director, demana
no un Anís del Mono sinó simplement “un Mono”. En un bar francès
demanar “un Mono” era suficient, no calia especificar res més.
Dos darrers exemples de la fama del producte a finals del XIX i
principis del XX: l’empresa va instal·lar un quiosc de venda de l’anís
a l’estació del tren de Badalona, i no el va encarregar a qualsevol;
ben al contrari, ho va fer al prestigiós arquitecte Josep Puig i
Cadafalch. I quan Vicenç Bosch va obrir una botiga al carrer Ferran
de Barcelona, va voler que s’encarregués de l’ornamentació de la
façana i de l’interior el conegut decorador i escenògraf Salvador
Alarma. En les fotografies que es conserven veiem l’exquisit
treball d’Alarma, d’estètica plenament modernista, on tot va estar
estudiat fins al més mínim detall. Si no ens fixéssim en les moltes
ampolles i flascons diversos de l’interior, a primer cop d’ull sembla
més una joieria que una botiga dispensadora d’un licor.
Però tornem al tema central d’avui. El cartell a Europa i als EEUU
va agafar una gran volada les dècades dels vuitanta i noranta del
segle XIX i els primers anys del segle XX perquè, per bé que uns vint
anys abans ja se’n feien, i a color -fins i tot a quatre o cinc tintes, cosa
que va fer possible l’aparició de la litografia-, eren, la gran majoria,
cartells petits, pensats per a interiors, generalment anunciadors
d’obres literàries, gairebé amb més text que il·lustració. Va ser als
inicis dels anys vuitanta del segle XIX quan en alguns països, com
a eina de propaganda de productes de consum massiu -galetes,
xocolata, begudes alcohòliques, llet…-, van començar a proliferar
cartells de gran format, pensats per ser vistos a distància, el suport
dels quals eren les parets dels carrers. I se’n van arribar a penjar
tants que aviat va ser necessari, per part de propietaris d’edificis
i d’autoritats municipals, implantar el popular “Prohibit fixar
cartells”, que molts encara recordem.

Obra del pintor mexicà Bernardo Santiago Angeles.
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Ornamentació de Salvador Alarma a l’interior de la botiga que la casa Anís del Mono va tenir uns anys al carrer Ferran, de Barcelona.
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I com que a Europa el modernisme donà al cartellisme la
consideració artística que no tenia abans, i en van fer artistes
de prestigi, i aquells temps Catalunya se sentia molt atreta per
les tendències artístiques del continent, i molt concretament
de França, un dels països capdavanters en el camp del cartell,
aquí l’afició quallà aviat. A partir de la segona meitat de l’últim
decenni del segle XIX van ser ja molts els cartells de qualitat, de
temàtica diversa, que van aflorar als aparadors de les botigues i
a les parets de molts carrers del país, sobretot de Barcelona, els
autors de molts dels quals eren pintors i dibuixants coneguts,
encara que això fos per a alguns motiu de sorpresa. La revista
Blanco y Negro, per exemple, a propòsit del concurs de cartells de
la casa Codorniu, del qual parlaré més endavant, comentava, el
desembre de 1898, que era “un inusitado atrevimiento […] poner
paleta y pinceles al servicio de una empresa industrial y colocar
la firma al pie de un trabajo que los carteleros han de fijar con
engrudo por las esquinas”.

I va ser enmig d’aquell ambient favorable, a finals del 1897, quan
un particular, el badaloní Vicenç Bosch, convocà un concurs de
cartells sobre l’Anís del Mono -pel qual pot ser considerat un
autèntic pioner del cartellisme publicitari-, que va ser tot un èxit.
A La Vanguardia del 31 de desembre d’aquell any, llegim: “Se han
publicado las condiciones del concurso que don Vicente Bosch,
dueño de la destileria de Badalona Anís del Mono abre para

El fet que va ajudar a consolidar aquesta tendència es produí
el 1896 amb un esdeveniment cartellístic de primer ordre,
una exposició de cartells d’esperit modernista, tots d’artistes
estrangers, que va tenir lloc a la Sala Parés del carrer Petritxol de
Barcelona, en què se’n van exhibir d’alguns dels millors cartellistes
del moment: Chéret, Puvis de Chavannes, Eugène Grasset, Dudley
Hardy, Aubrey Vincent Beardsley, Henri Toulouse-Lautrec... El
ressò a la premsa de l’època, el gran èxit de públic i les crítiques,
molt favorables, van desfermar una eufòria cartellística, i a
partir d’aquell moment la premsa dedicà cada cop més atenció
al fenomen. Valgui d’exemple La Ilustración artística, revista que
publicà una sèrie de 16 articles sobre cartellisme del febrer al
juny de 1898.

Vicenç Bosch Grau.
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El 31 de març del 1898, a la Sala
Parés, es va inaugurar l’exposició
dels 162 projectes presentats,
quatre dels quals eren de Ramon
Casas. Aquest artista, al llarg de
la seva vida, va fer un nombre de
cartells no especialment gran,
però alguns d’ells tan notables
que l’han portat a ocupar un
lloc destacat en la història del
cartellisme.

premiar un cartel anunciador de su industria. Al certámen podrán concurrir todos los artistas españoles y se concederán tres
premios: uno de 1.000 pesetas, otro de 500 y otro de 250, y si el
Sr. Bosch lo estimase conveniente, podrá aumentarse el número
de premios, sin que ninguno de ellos sea en cantidad menor de
200 pesetas”.
Els concursos de cartells que s’havien convocat aquí fins llavors
ho havien estat a iniciativa d’entitats o Ajuntaments. Era, per tant,
una novetat que ara ho fes un particular, i que es mostrés tan esplèndid amb la retribució dels premis, que doblava els diners concedits a les obres premiades dels concursos anteriors. Amb la
seva convocatòria, Vicenç Bosch canvià la dinàmica. Per això pot
ser considerat un pioner del cartell publicitari a Catalunya, encara
que hem de reconèixer que l’impacte de la seva decisió no hauria
estat el mateix si no s’hi hagués presentat Ramon Casas. Però no
avancem esdeveniments.

Raimon Casellas, retratat per Ramon Casas.
Durant els tres primers dies
d’exhibició només es va permetre
l’entrada als convidats, i des del dia 3 d’abril fins al 10, l’exposició
va ser pública. L’èxit va ser total, i en van parlar, de manera molt
elogiosa, els principals diaris i moltes altres publicacions del
moment. I, en alguns casos, van ser crítics d’art molt reconeguts
els autors dels comentaris. Tres dels millors de l’època donen fe del
gran ressò que van tenir la convocatòria del concurs, l’exposició i
alguns dels cartells presentats.

Quines eren les bases del concurs? Veiem-ne algunes.
- Els cartells no havien d’estar subjectes a mides, formes ni figures
determinades.
- Tots els que es presentessin serien exposats a Barcelona durant
vuit dies, després dels quals es donaria a conèixer el veredicte i
es lliurarien els premis, un primer de 1.000 pessetes, un segon
de 500 pessetes i un tercer de 250 pessetes.

En una extensa crònica a La Vanguardia del primer d’abril de 1898,
Raimon Casellas, periodista i crític d’art, autor d’Els sots feréstecs
(1901), considerada la primera novel·la catalana modernista, escrivia: “El brillante éxito alcanzado por el concurso de carteles,
cuya exposición se inauguró ayer, era cosa prevista. En esta tierra
de las iniciativas individuales, necesariamente debia ser el concurso convocado por un particular, el que eclipsara a los anteriores y el que señalara nuevos rumbos a los sucesivos […]. A los certámenes de este género abiertos hasta ahora por corporaciones
o sociedades, no habían concurrido más allá de 40 proyectos, 50
todo lo más. Lo exiguo de la cantidad consignada para premios, las

- Si el Sr. Bosch ho estimés convenient, podria augmentar-se el
nombre de premis, cap d’ells inferior a 200 pessetes.
- El Sr. Bosch, prèviament assessorat, seria qui faria la tria.
- Els cartells premiats passarien a ser de la seva propietat, podria
modificar-los si ho creia convenient, i podria reproduir-los i publicar-los.
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acostumbradas presiones oficiales, los posibles compromisos de
antemano […] eran causas más que suficientes para restringir la
concurrencia” –cal dir que El Correo Catalán, en un article publicat el 4 d’abril, anava en la mateixa direcció. Comentava que el fet
que un industrial convoqués un concurs havia estat la base del seu
èxit, perquè creia que un particular triaria el millor al seu criteri,
sense les pressions i intrigues tan comunes a les esferes oficials–.

Cuatro figuras de mujer de tamaño natural, tres vestidas de chula
y una de sombrero y esclavina, constituyen respectivamente los
cuatro soberbios proyectos enviados por Casas al concurso […]
La damisela de esclavina y sombrero, que sentada a una mesilla
junto a la playa, levanta exquisitamente su velillo para sorber la
copita de licor, destaca […] sobre el azul del mar y el ocre de las
arenas. Una de las chulas, la que vuelve la espalda al espectador,
luce sobre fondo verde su encarnada falda de percal planchá y su
pañolón rosa con labores blancos. Otra chula, vestida de azul y con
pañuelo blanco y negro, surge de un fondo amarillo, levantando
con una mano la botella del licor y sosteniendo con la otra a un
simio en cuclillas puesto sobre una bandeja. La última, la chula
que lleva de la mano a un simio que sigue como a regañadientes,
es indudablemente la mejor figura que conocemos entre las de
todos los carteles de aquí y de todas partes. Viste traje negro
mate con pintas de color apenas visibles, y el mantón amarillo de
labores y flecos blancos con que se arrebuja el sandunguero talle,
contrasta viva y armoniosamente con el fondo intenso de azul
ultramar […]. Allí es donde se agrupan estrechamente los devotos
del arte para exhalar […] su admiración. Los sibaritas del color
ponderan el acorde brioso, atrevido, desvergonzado, que forman
los destellos del amarillo y del azul. Los gourmets de la forma
saborean la seguridad pasmosa del pincel que ha trazado aquel
cuerpo nervioso, fino, distinguido, que se mueve y culebrea airoso
entre la pomposa falda, las mangas abullonadas y el […] mantón de
ensortijados y revueltos flecos.

Segueix Raimon Casellas: “Hoy es otra cosa. Hoy un industrial,
un particular, convoca un certamen de carteles y acuden a la
convocatoria más de 160 proyectos. ¿Porqué esa concurrencia
inusitada? […] empieza el convocante por elevar rumbosamente
la suma concedida y, además de esto, señala un número ilimitado
de accésits retribuídos. Y no contento todavía con otorgar estas
ventajas, va el convocante […] y suprime el Jurado calificador.
Claro que la supresión del jurado técnico no es posible, cuando se
trata de sacar una obra a concurso público; pero lo que no puede
permitirse una corporación, puede permitírselo un particular.
Puesto que yo los pago -se ha dicho el señor Bosch con muchísima
razón-, bien puedo escoger los carteles que mejor me cuadren.
Consultaré mis propios gustos, veré lo que diga el público y lo que
la prensa escriba […] y obraré en consecuencia. El Jurado soy yo.
Pero lo que es en esta ocasión […] no habrá de devanarse los sesos
el singular jurado.
Ha querido la suerte -suerte para el Sr. Bosch, suerte para el arte
y suerte para todos- que, contra su costumbre, acudiese a la lucha
cartelera un artista a quien […] aquí consideramos todos como el
primero de nuestros pintores y el primero de nuestros dibujantes,
y ¡naturalmente! ha sucedido lo que debia suceder: que las
obras del maestro, como astros de primera magnitud, han hecho
palidecer a todas las estrellas y […] a todos los satélites.

Allí todo es propio, todo es Casas; el Casas sencillo, espontáneo y
natural de siempre. Sin virutas ni fideos a lo Mucha, sin gimnasias
ni cabriolas a lo Chéret, la figura de Casas, esplendorosamente
ornamental y a la vez sobria y sencilla, enseña con el ejemplo que
no son las caligrafias ni los bordados el camino para llegar a la
decoración […].
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Este poder de atracción ejercida por la obra maestra, resulta en
detrimento de la exposición en general. Y no quiere esto decir que
falten en el Salón Parés apreciables proyectos que en circunstancias normales fijarían de seguro la atención. Otro tanto podria
decirse del número 61, atribuído a Alejandro de Riquer pues […]
tiene fragmentos muy delicados. La figura alegórica que, coronada de pámpanos rojos y verdes, paladea el contenido de una copa,
acaso por el exceso de minucias ornamentales queda confundida
con el fondo, profusamente sembrado de uvas y tulipanes. Hay
que notar, sin embargo, la orla de simios, lazos y botellas que, considerada aparte, es un hermoso y original motivo de decoración.

Abundan en el concurso las hadas, ninfas y matronas a lo Mucha,
con fondos de oro, vestiduras […] de largos pliegues, basamentos
de mármol y de pórfido y adornillos de volutas […] de espirales y
melenas decorativas. No faltan tampoco las violentas trasposiciones de color, con sus cielos amarillos, árboles negros, terrenos azules y rios violeta. A unos y otros empero, como indicamos desde un
principio, ha venido a eclipsar la obra magistral de Casas […]. Por
esta vez el maestro ha dicho: ¡copo! Y ha copado”.
De la seva banda, Joaquim Cabot i Rovira, escriptor i polític català,
col·laborador en diverses revistes de l’època i director fundador
de La Veu de Catalunya quan el 1899 aquesta publicació va passar
de ser setmanal a convertir-se en diari, hi va escriure el següent
el 3 d’abril: “May, en cap exposició de les nostres, havíam presenciat un éxit tan unánim ni tan sincer, puix, fins los mateixos autors
qu’anaven animosos a la lluyta, s’han declarat noblement en retirada devant de tres cartells non plus ultra, dels que n’ha resultat
autor En Ramón Casas.
A la primera visita, dels 162 cartells concurrents, tothom n’ha descartat 159 […]. Aquelles tres notes, d’una valentía casi temeraria;
aquells tres acorts, d’unes armonies tan oposades; aquelles tres
variants, tan originals, d’un mateix tema, han deixat boca badada
als contrincants, a la crítica, al públich y al iniciador del concurs.
En Casas [...] com si ab un no n’hi hagués prou, ha extés tres documents que, aquí y á tot arreu, acreditarán la seva personalitat.
Difícil se fá esbrinar y decidir la superioritat entre’ls tres, encare
que’l titolat Mono y Mona subjugui d’una manera més immediata.
Les tres xules tenen la mateixa sanch, lo mateix garbo, la mateixa intenció y, ben declarada la mateixa paternitat; [...] no recorden
cap estil exótich ni acusen prejudicis coneguts, ni descubrexen reminiscencies de ningú, ni portarán confusió de cap classe. Son senzillament d’En Casas”.

Joaquim Cabot i Rovira. Dibuix de Ramon Casas.
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També en va fer una crònica
Francesc Miquel i Badia al Diario
de Barcelona del 2 d’abril. Crític
literari, historiador, escriptor i
articulista català, com a crític artístic sempre va mantenir una línia molt conservadora, contrària
a l’art renovador dels modernistes, als quals s’oposà sistemàticament, tot i que reconeixia els dots
artístics d’alguns d’ells, especialment els de Ramon Casas: “Ahí
estan para hacer buena nuestra
afirmación aquellas tres garridas
chulas, cuya paternidad señalan
en seguida los visitantes. Que
quien las ha dibujado y pintado
Retrat de Francesc Miquel i Badia. Dibuix de
es artista se ve al instante [...] que
Ramon Casas.
hay garbo y hay desenfado... es
asunto de reconocerlo inmediatamente; que aquellas provocadoras cabezas son expresivas [...] lo nota al momento el espectador menos despierto; que hay derroche de color [...] cosa es
tambien manifiesta. Estos y otros méritos descubriríamos [...] en
las tres indicadas chulas, singularmente en la que tiene por lema
Mono y mona.

por lo que sabemos, sino la Manzanilla y el Jerez y acaso otros
vinos andaluces. Quítese el mono de los carteles [...] a que aludimos; quítese de ellos la botella característica [...] y digásenos si
no pueden utilizarse [...] para anunciar otro cualquier artículo”.
Aquesta observació es podria fer a molts anuncis. Segurament
Vicenç Bosch devia pensar que a més de la qualitat dels cartells
d’en Casas, servir-se d’una imatge tòpica li facilitaria la promoció
i l’èxit del producte fora de Catalunya i també a l’estranger.
Però Miquel i Badia acabava reconeixent la bona feina de Casas
i, malgrat les crítiques anteriors, afegia: “Todo lo cual no obsta
para que las tres chulas en cuestión sean manifestación elocuente del ingenio del autor y que por su donosura atraigan en el
Salon Parés las miradas de todo el mundo”.
I destacava l’orla del cartell de Riquer, composta per monos i medalles obtingudes en exposicions, però considerava que la figura del mig serviria per anunciar una obra romàntica o un drama
shakesperià, però no per a la finalitat del concurs. I trobava que
un dels més inspirats era el que va guanyar el tercer premi, però
trobava que “las inscripciones son raquíticas y la entonación aparece pobre y triste por causa del color de los monos, con lo cual
no se lograria con este cartel atraer las miradas, herir la vista, fin
principal de esta clase de pinturas”.
També hi va dir la seva, en to humorístic, L’Esquella de la Torratxa
del 8 d’abril: “Vaya un concurs de cartells! May s’havia vist tan
honrat el seu Anís del Mono! Entre’l públich numerós que acut a
l’exhibició, cada u hi diu la seva, de manera que si’l senyor Bosch,
avants de triar vol formarse una idea basada en la opinió dels visitants, corre perill de marejarse més que si’s begués tot l’Anís
del Mono que té amagatzemat al seu establiment. Poch avants de
tancarse’l plasso d’admissió, deya un amich meu que acostuma á

Pero ¿y el anuncio? ¿y la correspondencia entre el dibujo con
el artículo anunciado? Esta no sabemos verla. Aquellas chulas,
con sendos mantones de Manila, anunciando Manzanilla o Jerez
nos parecerian muy apropiadas y muy indicadas, mas no entendemos lo propio para anunciar el anís, licor en que Cataluña ha
adquirido fama, y menos todavia el Anís del Mono, cuya fabricación se verifica en Badalona. El anís no es el licor de las juergas,
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freqüentar lo taller dels artistas: Avuy com avuy reyna entre’ls
pintors de Barcelona una gran activitat pera pendre part en lo
concurs Anís del Mono. Es una verdadera mono-manía”.
És evident que el públic i la crítica ja s’havien pronunciat abans
del resultat, i hi havia total unanimitat a destacar les tres
manoles de Ramon Casas. El veredicte del Sr. Bosch, que es va
saber el 6 d’abril, amb l’exposició encara oberta al públic, va ser
el següent:

1r premi, 1000 pessetes: Mono y Mona. Autor, Ramon Casas
2n premi, 500 pessetes: Quo me, Bache, rapuisti. Autor,
Alexandre de Riquer.
3r premi: 250 pessetes: Massa artistes per un sol lletrero.
Autor, Alfred Roig i Valentí.
Accèssits
1r, 225 pessetes: Con una falda de percal planchá. Autor:
Ramon Casas.
2n, 225 pessetes: . Dios los cria y ellos se juntan. Autor:
Ramon Casas.
3r, 200 pessetes: Mi fama por el orbe vuela. Autor: Lluís
Labarta.
4t, 200 pessetes: CH3 CH2 HO. Autor: Miquel Utrillo.
5è, 200 pessetes: Roda’l mon y’n beu tothom. Autor: Jaume
Borràs i Dachs.

Ramon Casas, Mono y mona, primer premi.
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Com veiem, fent ús del que posava una de les bases del concurs, en
lloc de tres premis, en va concedir vuit. És evident que la decisió
de no donar els tres primers premis als cartells de Ramon Casas va
ser diplomàtica, com opinava el crític d’art Rafael Santos Torroella,
perquè tot quedés en amigable distribució que acontentés tothom.
I ho confirma el fet que els originals que Vicenç Bosch va fer
reproduir a gran format van ser el primer premi i el primer accèssit,
que va passar per davant del segon premi -tot i ser d’Alexandre
de Riquer-, i del tercer. Aquests i la resta només es van editar en
format postal.
El concurs, segurament sense buscar-ho els seus protagonistes, va
comportar també la contraposició de dues maneres ben diferents
de concebre un cartell publicitari, la d’Alexandre de Riquer, considerat la figura més emblemàtica del cartellisme de la seva època
a Catalunya, i la de Ramon Casas. Si observem el cartell guanya-

Alfred Roig i Valentí, Massa artistes per un sol lletrero, tercer premi.

Alexandre de Riquer, Quo me, Bache, rapuisti, segon premi.
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dor i el de Riquer, veurem diferències notables. Efectivament, seria difícil trobar dues maneres més diferents a primera vista de
crear un cartell sobre un mateix tema: el de Casas respon al tipus
de cartell modernista català que l’especialista en el tema, Eliseu
Trenc Ballester, defineix com a realista i sintètic, mentre que el de
Riquer respon a l’altre gran tipus, el decoratiu, de colors més suaus i refinats, i de composició sovint barroca, plena d’ornaments.
La dona de Casas, que respon a la feminitat popular que encarna

Lluís Labarta, Mi fama por el orbe vuela, tercer accèssit.

Ramon Casas, Con una falda de percal planchá,
primer accèssit.

Jaume Borràs i Dachs, Roda’l mon y’n beu tothom,
cinquè accèssit.

Miquel Utrillo, CH3 CH2 HO, quart accèssit.

Ramon Casas, Dios los cría y ellos se juntan,
segon accèssit.
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la tipologia de la manola, és picardiosa i alegre, mentre que la de
Riquer té un aire nostàlgic i somiador. Si la figura de Casas destaca sobre un fons llis, d’un color uniforme, una profusa decoració,
que algun crític ha qualificat propera al preciosisme bizantí, envolta la de Riquer. Casas utilitzà colors vius, en canvi Riquer entonà el seu cartell en daurats, grocs i verds pàl·lids. Coincideixen,
en canvi, en el format, vertical, molt allargassat, influència de les
xilografies japoneses; en la utilització de la figura d’una noia com
a protagonista -però en aquest aspecte van coincidir amb d’altres

participants perquè era el tema iconogràfic que dominava de forma quasi total en els cartells del moment-, i en el tractament del
color, a base de taques planes, sense esfumats ni ombres.
La simplicitat de la composició dels cartells de Casas, el fons llis,
l’ús de tintes planes, i el contorn lineal, molt marcat, són solucions pròpies de Toulouse-Lautrec, que segurament havien influït en el pintor català. El conjunt d’aquestes característiques i el
text molt breu perquè no enfarfegués l’obra, limitat als noms del

Els tres cartells originals de Ramon Casas, que es troben a la seu del Grup Osborne, al Puerto de Santa María (Cádiz).
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que volia totes dues coses a tots tres perquè les modificacions
més importants van anar en aquest sentit. I val a dir que es van
resoldre molt bé. Al primer, s’hi afegí una ampolla sota el braç del
mono, i el segon, en què hi faltaven ampolla i mono, Casas, de manera molt imaginativa, va col·locar un tamboret davant de la manola, a sobre del qual un mono, amb l’ampolla sota el braç com al
primer cartell, aboca anís al vas de la noia. Per pintar el mono en
qüestió va fer un esbós amb carbonet sobre paper, de 68 x 41,5
cm, propietat del Museu Abelló de Mollet del Vallès, on només

licor i del seu fabricant, van donar com a resultat uns cartells cridaners i molt atractius. I s’entén que, per tot això i per les seves
mides (202 x 90 cm), impactessin els visitants de l’exposició a la
Sala Parés.
Vicenç Bosch, fent ús d’una de les prerrogatives que ell mateix
s’havia concedit quan convocà el concurs, va introduir algunes
modificacions als originals de Casas. Als dos primers no hi sortia
l’ampolla, i al segon no hi sortia ni ampolla ni mono, i és evident

Els mateixos cartells amb les modificacions que hi va fer introduir Vicenç Bosch.
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surt acolorit en color vermell el tap de l’ampolla. Aquesta peça es
pot veure a la planta baixa del nostre museu fins al 25 de setembre, amb motiu de l’exposició Mono i mona. Ramon Casas i l’anís,
organitzada per aquest museu en col·laboració amb el de Mollet
i la Diputació de Barcelona, dins la sèrie Coincidències insòlites.
Pel que fa al tercer cartell, a més d’uns petits motius decoratius
a la faldilla, abans llisa, de la noia, la modificació més important
afectà el xal, on hi va fer posar la llegenda Anís del Mono. A tots
tres canvià la retolació de caixa, la va fer molt més contundent
als dos primers, i hi va fer afegir la ciutat i el país de fabricació,
de manera que el nom de Badalona va passar a ser internacionalment conegut per aquest motiu.
El cartell guanyador i el primer accèssit van esdevenir molt populars, i durant uns anys van ser freqüents a la premsa anuncis
del licor a partir de variants de tots dos, dels quals, sobretot del
primer premi, es van fer versions pintades sobre vidre, sobre rajoles de ceràmica o sobre paper, que decoraven parets, botigues
i cafès. Tots dos van lluir uns anys al local La Lune, un dels millors
cafès modernistes que va tenir Barcelona, que va obrir el 1909
als baixos de l’edifici de la plaça de Catalunya que feia cantonada
amb la Rambla de Catalunya. Deu anys després, l’edifici va ser
enderrocat, i amb ell el cafè, que tornà a obrir a la nova edificació,
però ja sense la seva decoració modernista i sense els cartells. En
l’actualitat, entre altres, a Barcelona encara en podem veure un
sobre vidre, per bé que una mica deteriorat, a l’aparador de la
botiga Múrria del carrer de Roger de Llúria, i un altre fet amb
rajoles al bar-cafeteria La Principal, del carrer de Sepúlveda.
Les reproduccions que es van fer dels dos cartells de l’Anís del
Mono van ser molt aviat objecte de col·leccionisme. Tots dos van
aparèixer ja al catàleg del 1899 de La Plume, una prestigiosa re-

Dibuix al Carbonet de Ramon Casas, conservat al Museu Abelló de Mollet del Vallès, que el pintor va fer
per a les modificacions del primer accèssit.
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vista literària i artística francesa, i dóna la mesura del seu èxit que
ho fessin amb una cotització de 15 francs, que tenien pocs dels
cartells que reproduïa el catàleg, en què hi havia obres de Chéret, Steinlen, Toulouse-Lautrec o Bonnard, entre altres. Per cert,
Rafael Santos Torroella va recollir una anècdota divertida al seu
llibre El cartel. Pel que sembla, l’especialista anglès Charles Hiatt

publicà el 1899, a The Poster, un article on després d’elogiar els
cartells de Casas, explicava que no havia d’estranyar als britànics
que un industrial d’aquí utilitzés un mono com a marca de fàbrica
perquè el millor compliment que es podia fer a uns pares de família era trobar mono el seu fill!

El primer premi del concurs i el primer accèssit, al Cafè La Lune que hi havia hagut a la plaça de Catalunya, de Barcelona, des del 1909 fins a final de la dècada del 1910.
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Encara que sigui breument, comentaré un concurs
de cartells que va tenir lloc aquell mateix 1898, a l’octubre, perquè té a veure, i molt, amb Ramon Casas, i
indirectament amb el de l’Anís del Mono. L’empresa
convocant va ser la casa Codorniu, que oferia una
dotació econòmica encara més elevada que les de
Vicenç Bosch. Les obres que hi participessin havien
de presentar-se en un despatx que Codorniu tenia a
Madrid, ciutat on es reuní el jurat, amb representants
catalans, entre els quals Francesc Miquel i Badia, madrilenys, i fins i tot Joaquim Sorolla, i on es va donar
a conèixer el veredicte. El primer premi el va obtenir
el valencià Julio Tubilla, i Ramon Casas va guanyar el
segon i un segon extraordinari amb dos cartells en
què les noies protagonistes són dones sofisticades,
refinades, adequades a l’anunci d’un xampany, que
és com llavors s’anomenava el cava, del tot antagòniques a les manoles de l’Anís. Tots dos, propietat de
Codorniu, i que amb motiu de l’any Casas hem pogut
veure fins fa ben poc al Museu del Modernisme de
Barcelona, van tenir força més èxit que el cartell de
Tubilla, i van ser, de fet, els guanyadors morals perquè han estat, des de sempre, els més valorats i els
més utilitzats publicitàriament. I és que ja des del
primer moment es van sentir crítiques contra el veredicte, i es va atribuïr un cert tracte de favor, per
part del jurat, a l’obra guanyadora, que tenia la seva
gràcia, però que molts van considerar inferior als de
Casas. Ja tenia raó Raimon Casellas quan només feia
uns mesos parlava de “las acostumbradas presiones
oficiales, los posibles compromisos de antemano”,
o El Correo Catalan que, a propòsit del concurs de

Botiga Múrria del carrer de Roger de Llúria, de Barcelona.

Bar-cafeteria La Principal, del carrer de Sepúlveda, de Barcelona.
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l’Anís, deia que un particular triaria el millor “sin las presiones e
intrigas tan comunes en las esferas oficiales”.

menys que a Buenos Aires, però convocat per un empresari català, Manuel Malagrida, fill d’Olot, que feia pocs anys que havia
fundat Cigarrillos París, la primera fàbrica de tabac de l’Argentina. El 1900 ja n’havia convocat un, i l’any següent en convocà
un altre, els cartells participants del qual havien de portar el text
Los cigarrillos París son los mejores, amb la paraula París molt més
grossa que la resta. Ramon Casas hi participà i va obtenir el tercer premi.

I ara ve perquè aquest concurs té a veure indirectament amb el
del Mono. El 3 de desembre de 1898 la revista madrilenya Blanco y Negro va publicar que el concurs de la casa Codorniu era “el
primero de su clase celebrado en España”, cosa que va molestar
a Badalona i va ser contestada pocs dies després per la premsa local. Això és el que va publicar El Badalonés el 17 del mateix
mes de desembre, en un article titulat Más cuidado: “Varios periódicos madrileños, al ocuparse del concurso de carteles abierto
por la casa Codorniu de San Sadurní de Noya, que tuvo efecto
en Madrid, han dicho que el expresado concurso era el primero
que se habia celebrado en España. Que esto lo digan los periódicos más o menos rotativos se comprende, qué saben ellos de
cosas de arte, ni maldito lo que se ocupan de él, máxime si se trata de arte provinciano, pero que caiga en el mismo renuncio una
revista como Blanco y Negro, en la cual colaboran renombrados
artistas y se ocupa a menudo de arte, no, pues deberia saber que
en Barcelona se han verificado en lo que va de año los siguientes: uno para premiar el mejor cartel anunciador de la IV Exposición de Bellas Artes, otro para el anuncio del pasado carnaval,
y finalmente el de la casa Bosch de ésta para premiar el mejor
cartel anunciador del Anís del Mono. Ya ve pues Blanco y Negro
como el concurso Codorniu no es el primero que se ha celebrado en España. Suponiendo que España no es sólo Madrid, y que
Barcelona és de España, nos parece”.

El mateix Manuel Malagrida envià a Ramon Casas una carta
en què li deia que el que preferia era el seu, però que el text, i
sobretot el nom de la marca, no destacaven prou sobre el fons
gris del cartell. Per cert, com que els cartells premiats, i se’n van
premiar uns quants, passaven a ser propietat de l’empresa convocant, i Manuel Malagrida va donar tots els originals al museu
d’Olot, d’on era fill, allà es troben i allà es poden veure.
Per acabar, mereix ser destacat que el cartell de fons blau i el
de fons verd figuren en quasi tots els tractats del gènere, i que
a les botigues de subhastes de París, Londres, Nova York i, lògicament, Barcelona, les reproduccions de l’època estan incloses
entre les de major cotització, i s’han arribat a pagar quantitats
superiors als 15.000 euros. Això vol dir que han aconseguit el
nivell dels grans cartells del seu moment, i que avui dia, gairebé
120 anys després, continuen essent una icona d’una gran força i són objecte de culte pels col·leccionistes de tot el món. La
conjunció Vicenç Bosch, Anís del Mono i Badalona, d’una banda,
i Ramon Casas, de l’altra, va ser, sense cap dubte, una fórmula
d’èxit rotund.

Encara tres anys després, Casas participà per darrera vegada
en un concurs de cartells publicitaris. Aquell, d’abast mundial, i
amb premis molt quantiosos, es va celebrar molt lluny, ni més ni
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*Aquest text correspon a la conferència que va fer l’autora el 16 de juny, dia de la
inauguració de l’exposició Mono i mona. Ramon Casas i l’anís, celebrada al Museu de
Badalona amb motiu de l’Any Ramon Casas i produïda conjuntament amb el Museu
Abelló dins la sèrie Coincidències Insòlites, de la Diputació de Barcelona.
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LA FONT DE LA PLAÇA DE PAU CASALS
CLARA FORN I AGUSTÍN GAMARRA

A les onze del matí del dimarts 15 d’agost de 1922, amb motiu de la
Festa Major, l’alcalde de Badalona, Joaquim Pujol, juntament amb
una comitiva de polítics i conciutadans, va inaugurar dues fonts
dissenyades per l’arquitecte municipal, Joan Amigó i Barriga. Una
de les fonts es va instal·lar a la plaça del Sol, al barri de Casagemes,
i l’altra a la placeta de Gaietà Soler -avui dia plaça de Pau Casalsal barri de Dalt de la Vila. De les dues fonts, només es conserva
aquesta última, que està protegida com a Bé Cultural d’Interès
Local (BCIL). La font modernista va ser objecte d’una restauració
el proppassat 2015, any en què es van remodelar la plaça de
Pau Casals i els carrers adjacents: Sant Sebastià, Gaietà Soler i
Santa Eulàlia. Fruit d’aquest treball de restauració, es van poder
documentar una sèrie de fets que havien quedat com a testimoni
a la font i a la plaça, i que se’ns van anar revelant a mesura que
s’anaven extraient les capes superficials i aquelles que havien
estat modificades pel decurs històric i el pas del temps.
La font de la plaça de Pau Casals ha perdurat 93 anys sense grans
canvis en l’estructura. Les dues piques són l’element que més
modificacions ha patit com a conseqüència de les diverses fases
d’urbanització de la plaça, i les intervencions de caire polític han
afectat sobretot la decoració de la font.
La font tal com estava abans de restaurar-la. Fotografia: Gamarra & Garcia.
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La font, d’estil clarament modernista, es compon d’un pedestal fet
en pedra natural amb morters de ciment que simulen un parament
de pedra on hi ha col·locades les aixetes i les piques. Coronant el
pedestal, trobem un test de ferro fos amb nanses decorades en
forma de dracs sobre un peu semiesfèric revestit de tessel·les de
ceràmica. Els elements de mosaic també es troben al pedestal i
representen motius decoratius. Els més destacats són l’escut de
Badalona i la data de construcció de la font.
El procés de restauració
Paral·lelament a la nova pavimentació de la plaça, es va procedir
a l’execució d’un programa de restauració portat a terme per
l’empresa Gamarra & Garcia. L’objectiu d’aquesta intervenció
era assegurar l’estabilitat de l’estructura al mateix lloc on estava
situada i mantenir-ne l’ús actual de font pública connectada a la
xarxa d’aigua, amb la voluntat de poder transmetre aquest bé
patrimonial a les futures generacions.
La restauració havia, doncs, de garantir la integritat d’aquest bé i
recuperar-ne els elements originals. Per portar a terme aquestes
accions s’hi va intervenir d’acord amb el concepte de conservació
preventiva, encaminada a evitar o minimitzar futurs desperfectes.
S’hi van fer també accions de conservació curativa, aplicades
directament sobre el bé, i que tenen com a objectiu aturar els
processos de fàcil o ràpid deteriorament a causa de la pèrdua de
material original, i finalment, es van portar a terme les accions
de restauració aplicades de manera directa per tal de facilitar
l’apreciació i comprensió del bé cultural. Aquestes darreres
s’apliquen quan hi ha elements que han perdut el seu significat o
funció a través d’una alteració o deteriorament, com per exemple
la recuperació del cromatisme del mosaic, la restitució de les
piques en la seva forma original, etc.

Procés de neteja superficial de la font. Fotografia: Gamarra & Garcia.

D’aquests conceptes se’n desprenen els criteris amb els quals es va
intervenir sobre la font, com el principi de mínima intervenció, una
anàlisi prèvia i exhaustiva dels materials utilitzats històricament,
i l’ús de materials compatibles i adequats a l’exterior per, així,
poder evitar les reintegracions posteriors i respectar l’estructura
i la fesomia de la font original. Per aquest motiu es va decidir
intervenir en l’objecte patrimonial i restituir-ne la imatge més
semblant a la del 1922, any de la seva construcció, després d’una
tasca de documentació prèvia, exposada en aquest article.
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Els treballs de restauració de la font es van desenvolupar en
quatre fases:
-

-

Eliminació de la pel·lícula o pàtina de brutícia superficial
formada per diverses causes. Es tractava d’una modificació
superficial del material que no implicava necessàriament
processos de degradació o deteriorament, que havia estat
produïda per la contaminació i la colonització d’elements
orgànics conseqüència de la humitat que hi havia.

Restauració del gerro o test. En aquesta part de la font es van
detectar problemes d’oxidació, com la laminació del ferro i la
pèrdua de volum. A més, l’ús com a test d’aquest element, en va
accelerar la degradació a causa de la humitat que havia de suportar. Es aquest cas, es va extreure la planta interior i la terra, i
es van netejar mecànicament les restes d’òxid. En eliminar-les,
es van documentar fins a tres capes de pintura abans arribar a
la superfície original. Es van eliminar totes elles i es va restaurar
la inicial amb un tractament específic amb àcid tànnic diluït

Treballs de restauració del gerro. S’hi poden apreciar les tres capes de pintura presents en el moment de l’actuació. Fotografia: Gamarra & Garcia.
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en etanol com a inhibidor de l’oxidació, una capa de Paraloid
,i finalment, una capa de cera microcristal·lina. L’interior es va
tractar amb tres capes d’imprimació anticorrosiva per prevenir
la ràpida oxidació pel contacte amb la terra i la humitat. Un cop
restaurat el gerro, es va substituir la planta per una altra amb
característiques grasses que no necessités reg i amb alta resistència.
-

Intervenció sobre el mosaic decoratiu que remata el pedestal.
Aquest element presentava diversos problemes, com esquerdes de diferents dimensions a causa del morter amb armadura
de ferro, picades, fissures i desplaçament de les tessel·les, pèrdua del volum i, finalment, disgregació per alteració física que
va comportar una descohesió del material ceràmic. Un cop netejada la superfície, es van poder detectar els diferents colors
que tenia el mosaic original, que en el moment d’intervenir-hi
ja no es podien apreciar. També es van poder documentar dues
alteracions més, en aquest cas, de caire antròpic: la desaparició de la corona sobre l’escut de la ciutat i la transformació del
text existent, “Any 1922”, per “Año 1922”. Per recuperar la decoració original, es va decidir aplicar un morter de reintegració de pedra de color gris. Aquest producte es va utilitzar també per omplir les esquerdes més grans, així com per reintegrar
el volum de les tessel·les i, finalment, modelar la forma de les
peces i pintar-les amb pintura brillant recuperant el motiu decoratiu que no es podia veure. Hi van aparèixer nous colors.

-

Intervenció sobre el pedestal.
Aquesta part de la font, estava feta amb pedra natural i amb
morter de ciment imitant les pedres. Es va decidir recuperar
la forma i els materials originals segons l’estudi de les parts
de la font original que encara quedaven intactes, i de la
documentació, sobretot fotogràfica, conservada a l’Arxiu
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Intervenció sobre el mosaic.
Diferents detalls de la neteja
i consolidació dels elements.
Fotografia: Gamarra & Garcia.
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Procés de restitució de les piques originals. Fotografia: Gamarra & Garcia.

d’Imatges del Museu de Badalona, algunes cedides pels veïns
del barri. En primer, lloc es van retirar les piques aprofitant
els treballs de recuperació de la canalització de la font per a la
seva posada en marxa. Es van restituir amb pedres de llicorella
amb la seva forma original utilitzant ciment de color gris. Per
imitar al màxim l’aspecte de l’original, s’hi va aplicar morter de
cua de base gris amb addició de sorra de sílice per assimilar la
textura.
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La urbanització de la plaça Pau Casals
Tres mesos abans d’inaugurar la font, el 8 maig de 1922, el
consistori badaloní va aprovar l’expropiació d’un terreny situat
als carrers de Gaietà Soler i de Sant Sebastià, propietat de J.
Planas. Es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona
(Museu de Badalona) el document original que la Comissió de
governació encarregada de negociar la compra d’aquests terrenys
va emetre. En aquest document podem veure els objectius que
el consistori tenia amb l’adquisició d’aquells terrenys “colocar en
ella una fuente pública, tan necesaria para aquellos vecinos de
dicha barriada de población, por ser contadísimos los pozos de
agua potable en ella existentes, y al propio tiempo plantar unos
árboles en el dicho terreno, cuyo sitio vendrá a convertirse en
una mejora para el ornato, una utilidad para el público y un lugar
de esparcimiento para el mismo”.
Hem de tenir en compte que, a les primeres dècades del segle
XX, les condicions higièniques i de salubritat de les ciutats eren
molt escasses. La falta d’una xarxa de clavegueram, d’abastament d’aigua potable i d’una bona higiene personal, tenien una
incidència acusada en la propagació de malalties infeccioses com
el còlera, el tifus, la meningitis o diferents tipus de quadres de
diarrees. A moltes cases de Badalona l’aigua de boca s’obtenia
dels pous propis situats als badius, que sovint s’infectaven per
filtracions provinents dels pous morts que recollien les aigües
fecals. Per als veïns que no disposaven de pou a casa, hi havia
diferents punts de distribució d’aigua a la ciutat. Al barri de Dalt
de la Vila, aquesta aigua provenia principalment de la mina del
comú.

La font en finalitzar el procés de restauració. Fotografia: Gamarra & Garcia.

El procés de restauració ha permès recuperar i estabilitzar l’estat
de conservació de la font, i evitar-ne el procés de degradació, així
com recuperar la imatge original que millora la lectura i l’aspecte
general del bé patrimonial, donant-li el valor simbòlic i històric
adequat que té, en consonància amb el lloc on es troba situat.
Amb la realització d’aquests treballs, es revaloritzen tècniques
artístiques antigues com la forja i el mosaic originals d’aquesta
font modernista única a la ciutat.
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Document de la comissió de governació on es tracta la venda dels terrenys del carrer de Gaietà Soler. Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de Badalona).
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Aigua destinada al consum públic
Població a Badalona
Cabal mitjà diari en litres que proporcionava la Societat
General d’Aigües de Barcelona a la xarxa de canalització
establerta

1923
32.991
habitants
5.000.000 litres

Idem, de la Mina Arnús

200.000 l

Idem, de la Mina Codina

70.000 l

Idem, de la Mina Amigó

400.000 l

Font: Ayuntamiento de Badalona. Su labor desde 1924 y enumeración gráfica y descriptiva de sus propiedades.
Badalona, 1929.

Durant la dècada dels anys vint l’Ajuntament va fer una gran
inversió en la construcció de clavegueres i fonts públiques, a
més de la construcció d’un dispensari municipal, que el 1932 es
convertiria en l’Hospital Municipal. A conseqüència d’aquest fet i
d’altres com la desinfecció de l’aigua d’abastament amb ús del clor,
l’increment de la higiene, les vacunes i dels antimicrobians, es va
revertir la proliferació de malalties de transmissió fecal-oral.
Així, doncs, amb la construcció de la font de la plaça de Pau Casals,
a més de proveir el barri d’un punt d’aigua potable, es va generar
un nou espai urbà en un sector de la ciutat que encara conservava
gran part de la seva estructura medieval. Els seus característics
carrers estrets i amb espais molt tancats s’anirien obrint amb la
nova placeta de Gaietà Soler. Aquest espai ja quedava insinuat
l’any 1917, quan es va obrir el carrer de Gaietà Soler des de la
riera d’en Folch -avui avinguda de Martí Pujol- fins al carrer de
Sant Sebastià. Al plànol elaborat pel mateix arquitecte que va
dissenyar la font, Joan Amigó, l’any 1918, ja es pot veure com
aquest carrer, en creuar-se amb el de Sant Sebastià, de forma
semicircular, dibuixava la futura plaça.

Planimetria de la ciutat de Badalona. Joan Amigó, 1918. Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (Museu de Badalona).
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El mateix any 1922, entre la data de la compra dels terrenys
propietat de J. Planas per part de l’Ajuntament i la inauguració
de la font, es van comprar un parell de terrenys més, de diferents
propietaris, situats al mateix carrer de Sant Sebastià, per acabar
de configurar la forma que té avui dia la plaça de Pau Casals. En
un plànol d’urbanització del passeig de Roca i Pi –actual Via
Augusta–, l’any 1923, ja veiem dibuixada la plaça amb la configuració triangular que té actualment.
La font modernista
L’encàrrec de la font va ser atorgat al que en aquell moment ocupava
el càrrec d’arquitecte municipal, Joan Amigó i Barriga. Aquest
arquitecte badaloní va obtenir el títol l’any 1900. Responsable
d’una obra força nombrosa, majoritàriament a Badalona, el seu estil
s’inscriu en la de la segona generació d’arquitectes modernistes,
que van rebre l’herència dels pioners del modernisme català, com
Gaudí i Puig i Cadafalch, però que van ser més continuistes i menys
agosarats. Amigó, també va prendre com a referents l’arquitectura
del secessionisme vienès i de l’escola de Glasgow, i no pas les
tendències més avançades de l’arquitectura europea del moment,
que ja començava a posar les bases del racionalisme. Algunes de
les seves obres més destacades, a Badalona, són la fàbrica Giró
(Can Casacuberta), la casa Pavillard, la fàbrica G. de Andreis (la
Llauna) o la tomba de la família Bosch al Cementiri del Sant Crist.
Amigó també va col·laborar amb el mosaïcista Lluís Brú.
Coneixem també el nom del paleta que va construir la font, Rafael
Fresquet Gascó, i de l’escultor que va dissenyar el gerro de ferro colat, el badaloní Joan Arnau, però no hem pogut documentar el mosaïcista a qui es va encarregar la decoració. A la premsa local podem
llegir la següent referència a la font: “Inauguráronse con asistencia
de las autoridades las Fuentes públicas de las plazas del Sol y de

Planimetria de la ciutat de Badalona. Projecte d’urbanització de la riera d’en Folch. Desembre 1926. Arxiu Històric de
la Ciutat de Badalona (Museu de Badalona).
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Mossen Soler, las cuales son de un excelente buen gusto. Remátanlas unos jarrones, magnífica obra de nuestro convecin el escultor
don J. Arnau”.
La primera modificació que va patir la font, va ser durant la
Segona República (1931-1936), quan es va eliminar la corona que
duia l’escut de la ciutat de Badalona que trobem situat a la part
semiesfèrica superior del mosaic. La font situada a la plaça del Sol va
patir les mateixes alteracions d’acord amb les idees republicanes.
Durant els primers anys després de la Guerra Civil, la font va patir
un segon canvi per causes ideològiques. En aquest moment en què
el règim franquista havia prohibit l’ús de la llengua catalana, es va
transformar la paraula “Any”, també situada al mosaic de sota el
gerro que corona la font, per “Año”. Aquestes dues modificacions
han perdurat fins al moment de la seva restauració.
A finals de la dècada dels anys cinquanta, amb l’obertura del
carrer de Sant Roc -actual carrer de Santa Eulàlia-, la plaça pateix
un rebaix general per anivellar-la amb el nou carrer, i s’instal·la
una petita plataforma més elevada al voltant de la font. Aquest
fet provoca que els sortidors i les piques originals quedin en una
cota molt baixa en relació al vianant. És en aquest moment que se
substitueixen per unes piques més altes que intenten imitar les
originals, tot i que amb una factura molt més pobra. S’instal·len
també uns sortidors nous. Les piques van ser reparades diverses
vegades i el gerro també va ser repintat més d’un cop. Els últims
anys, a més, un dels sortidors ja no funcionava.
Les fonts bessones
El mateix dia que s’aprovava al Ple municipal la compra dels
terrenys situats al carrer de Sant Sebastià amb Gaietà Soler i la
instal·lació de la font, també s’aprovà la col·locació d’una altra
font a la plaça del Sol. Les dues fonts, idèntiques, s’inauguraren

La font de la plaça del Sol, actualment inexistent. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs. Fotògraf, Josep Cortinas
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també el mateix dia, 15 d’agost de 1922; una a les 11 del matí i
l’altra a les 12, com es pot veure en el programa de Festa Major
d’aquell any.
Malauradament no es conserva el projecte de cap de les dues
fonts, si bé hem pogut documentar un projecte de remodelació
de l’entorn de la font situada a la plaça del Sol per il·luminar-la
i enjardinar-la, l’any 1960. Aquesta font va conservar fins als
anys seixanta la seva estructura original, incloses les piques,
tot i que en una fotografia feta als anys vuitanta o principis dels
noranta, veiem que havia perdut el gerro de ferro colat i s’hi havia
fet un reforç de ciment a les cantonades. Va ser retirada en una
remodelació de la plaça a finals dels anys noranta del segle XX.
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CAN COLOMER I LA FI DEL PERIPLE DE LA COL·LECCIÓ
MUNTADAS EN TEMPS DE GUERRA
YOLANDA PÉREZ CARRASCO

Als anys quaranta, la ciutat de Badalona va custodiar una de les
col·leccions d’art més destacades de la història del col·leccionisme
a Catalunya; la col·lecció Muntadas. El fet que aquesta magnífica
col·lecció estigués exposada a Can Colomer, al barri de Pomar,
és el resultat d’una història apassionant emmarcada en context
històric de la Guerra Civil espanyola (1936 -1939).
La col·lecció Muntadas va ser creada entre la segona meitat del
segle XIX i principis del segle XX, per l’enginyer químic i empresari Maties Muntadas i Rovira (Barcelona 1854-1927). Com altres
membres de la burgesia catalana del seu temps, Maties Muntadas
era un home adinerat i culte, amb presència a les institucions públiques i amb relacions polítiques i econòmiques, que fins i tot, el van
fer entroncar amb la aristocràcia espanyola, a partir del títol nobiliari rebut de mans del rei Alfons XIII que el va nomenar I Comte
de Santa Maria de Sants1. Maties Muntadas es va casar amb Carme
Estruch i Malet (Barcelona 1857-1930) l’11 d’octubre de 1878 i
van tenir tres filles, Maria del Carme, Josepa i Francesca, formant
així una de les famílies més destacades de l’alta societat barcelonesa de l’època. Com a empresari, cal destacar el seu paper a l’empresa familiar, La España Industrial, la primera societat cotonera

José Mongrell, retrat
de Maties Muntadas
Rovira. Col·lecció
particular.
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d’Espanya, on va ser director durant el període de 1880 a 1927.
Una gran indústria tèxtil que va heretar del seu pare, Josep Antoni
Muntadas i Campeny (Igualada 1816-Barcelona 1880), i que sota
la direcció de Maties Muntadas, tot i passar per diferents alts i baixos provocats per vagues i especialment per la I Guerra Mundial
(1914-1918), va viure la seva gran etapa d’expansió. Maties també
va aportar un gran impuls a la indústria tèxtil catalana i va portar
l’empresa al seu moment àlgid2. La seva figura d’home adinerat i
culte està molt en la línia d’altres importants representants de la
noblesa i l’alta burgesia de la Barcelona de tombant de segle, com
són noms tan reconeguts com Antoni Amatller, Francesc Cambó,
Lluís Plandiure o Eusebi Güell, entre d’altres3.
Muntadas, a més d’un empresari d’èxit, va ser un autèntic
col·leccionista d’art, amb grans inquietuds artístiques que li van fer
crear una rica i variada col·lecció de pintura, escultura, mobiliari,
ceràmica i objectes diversos. Obres datades des del segle XII
fins al segle XVIII, entre les quals destaca la seva col·lecció d’art
medieval.
La col·lecció Muntadas originàriament es trobava ubicada a la
residència familiar del col·leccionista, al carrer de Llúria, número
110, de Barcelona,4 un autèntic museu amb valuoses peces
d’època medieval i renaixentista provinents de l’escola catalanoaragonesa, d’altres zones del país i també de l’escola flamenca,
una riquesa artística que podem contemplar en aquesta magnífica
fotografia.
Aquestes obres van ser adquirides per Maties Muntadas arreu de
Catalunya i Aragó, a través de contactes amb múltiples antiquaris
i agents de l’època.5 També cal destacar els seus habituals viatges
per Europa, especialment a París, on aprofitava no únicament per
comprar peces, sinó també per fer consultes a restauradors dels

Residència Muntadas, corredor. Barcelona, 1909. © Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas. Fotògraf: Adolf Mas.
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principals museus. I és que Maties Muntadas estava molt interessat
en la restauració, i ell mateix restaurava les seves adquisicions.
Alguns el van criticar per retocar i daurar en excés. A més de fer
tasques de restauració, Maties Muntadas es dedicà a catalogar i
ubicar totes i cadascuna de les peces de la seva col·lecció. Constància
d’aquest fet ha quedat registrada en el document testamentari
del col·leccionista, datat de 1928, Escritura de inventario de los
bienes relictes por el Excelentísimo Sr. D. Matías Muntadas y Rovira,
Conde de Sta. María de Sans.6 Aquí el col·leccionista fa una relació
de les obres d’art i objectes que posseeix, entre els quals distingia
aquelles obres que ell considerava dins la col·lecció: pintures,
escultures i mobiliari datats des d’època medieval fins al segle XVI,
a més de mobles i diversos objectes dels segles XVII i XVIII. Les
obres d’art i objectes variats pertanyents al segle XIX i principis
del XX quedaven fora del que ell catalogava com a col·lecció i
eren considerats merament decoratius. Totes les peces quedaven
registrades sota un número atorgat pel propi col·leccionista, i se
citava en el document de 1928, que estava organitzat a partir de
les diferents residències de la família i, dins de cadascuna de les
residències, es dividia per estances: primer se citen els ubicats
a la residència principal de la família, que era al carrer de Llúria,
amb un ordre que va de les estances més destacades a les menys, i
després passa a nomenar les obres i objectes ubicats a la residència
d’estiueig que la família tenia a Montornès del Vallès. Totes les
peces relacionades en aquests documents porten el seu número
de registre, com hem comentat i, tot seguit, una descripció de
cadascuna, datació, autoria o escola depenent dels casos, també
hi consta, de vegades, l’origen de la peça i una dada molt curiosa,
el valor de taxació donat pel propi col·leccionista. Un magnífic
registre perquè els seus hereus tinguessin molt clar el valor
artístic i econòmic d’allò que heretaven i ara per als investigadors,
una font primordial per estudiar la col·lecció Muntadas.

A la mort de Maties Muntadas, el 2 d’agost de 1927, el seu gendre
Josep Maria d’Albert Despujol (Barcelona 1886-1952), primer
baró de Terrades des de 1921 i casat amb la filla gran de Maties
Muntadas, Maria del Carme Muntadas i Estruch, segona comtessa
de Santa Maria de Sants, va passar a ser el cap de família, ja que totes
les hereves del col·leccionista eren dones. Josep Maria d’Albert va
passar a dirigir l’empresa familiar de La España Industrial, i a més
de fer-se càrrec dels negocis i l’economia familiar, també ho va fer
de la magnífica col·lecció Muntadas.
Durant els anys de la Guerra Civil la família va patir greus
problemes, l’empresa va ser col·lectivitzada i els Muntadas es
van haver d’exiliar en un primer moment a Itàlia, per després
traslladar-se a Sevilla. Un cop finalitzat el conflicte, l’empresa va
ser retornada a la família i va continuar com a director Josep Maria
d’Albert, el qual, més tard, entre 1945 i 1951, va ser també alcalde
de la ciutat de Barcelona. Respecte a la col·lecció, els hereus la van
conservar a la residència familiar del carrer de Llúria, on alguns
especialistes en art medieval demanaven estudiar les peces,
com els nord-americans Walter William Spencer Cook (Boston
1888-Nova York 1962) i Chandler Rathfon Post (Detroit 1881Cambridge, Massachusetts 1959), professor medievalista de la
Universitat de Harvard, el qual va recollir a la seva monumental
publicació A History of Spanish painting, importants obres gòtiques
de la col·lecció Muntadas. Ambdós historiadors anaven a visitarla per estudiar algunes de les seves obres cabdals i mantenien una
viva correspondència amb el fotògraf català Adolf Mas (Solsona
1861-Barcelona 1936) i Josep Maria d’Albert, a qui demanaven
còpies dels clixés fotogràfics de les obres de la col·lecció per portar
a terme els seus estudis.
A més, la família, amb el primer baró de Terrades al capdavant, va
tenir una iniciativa molt interessant i va ser portar a terme la pu90
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interessants de tots els períodes de la història de la col·lecció, des de
notes de compres a correspondència datada dels anys del conflicte,
on podem comprovar com la família Muntadas lluitava per tenir localitzada la seva col·lecció en tot moment. Referent a aquesta problemàtica del procés de confiscació de la col·lecció Muntadas, cal
dir que les fonts primordials han estat diverses, com la consulta de
les fitxes d’identificació que tot seguit donarem a conèixer, que es
conserven a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Sant Cugat del Vallès),
documentació complementada amb el fons de la Guerra Civil conservat a l’Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).
Particularment reveladora ha estat també la recerca del fons Josep
Cortinas Suñol al Museu de Badalona (Arxiu d’Imatges), on es conserva un valuós recull de fotografies que ha estat un punt molt important de la nostra recerca, perquè, entre altres aspectes, ens va
fer preguntar-nos què feien les obres de la col·lecció Muntadas en
una residència de Badalona i com hi havien arribat. Les fotografies
del fons Josep Cortinas Suñol van servir per il·lustrar gairebé totes
les notícies de premsa referents a la col·lecció Muntadas entre els
anys 1956 i 1957, amb motiu de la venda de la col·lecció i han estat,
en bona part, el fil conductor de la nostra investigació.

blicació d’una catàleg de la col·lecció, sota el títol La colección Muntadas, l’any 1931.7 Sota un caràcter d’homenatge, la publicació està
dividida en cinc seccions organitzades per períodes artístics. Cada
peça presenta la seva fotografia,8 amb el seu número de registre
atorgat pel propi Maties Muntadas, a més d’una catalogació amb
títol, autoria si es coneixia, data, tècnica, material, mides i estat de
conservació. Un catàleg més proper als de les cases de subhastes
del moment que a un homenatge, i que el primer baró de Terrades
va fer enviar a diverses institucions, estudiosos i museus europeus
tal com consta a la seva correspondència,9 cosa que ens indica la
voluntat, no tan sols de donar a conèixer la col·lecció Muntadas,
sinó també de vendre-la a l’Ajuntament de la ciutat com consta en
diverses actes de sessió de la Junta de Museus de Barcelona, l’any
1935, on s’estudiava la seva compra.10 Però, sigui com sigui, el catàleg, La colección Muntadas, ha estat una publicació importantíssima per als estudiosos d’aquesta col·lecció al llarg del temps, i ja als
anys trenta va ser una eina fonamental per a la conservació de la
pròpia col·lecció en temps de guerra.
Val a dir que, a més de la informació aportada pel propi col·leccionista que ens permet conèixer com era originàriament la seva
col·lecció, les fonts documentals d’arxiu han estat fonamentals per
reconstruir una part important i definitiva de la història d’aquesta magnífica col·lecció particular. El descobriment de fonts inèdites de primera mà ens ha permès obrir noves vies d’investigació,
aquestes referents a un fet que no havia estat estudiat fins ara, com
és la confiscació del col·leccionisme privat a Barcelona per part de
la Generalitat de Catalunya el 1936 i el seu subsegüent exili de la
ciutat. Les fonts primàries han estat variades i molt enriquidores
per a la recerca. Destacant la primera de totes, l’arxiu familiar dels
hereus de Maties Muntadas (Pons de Molins, Girona),11 on conserven correspondència, notes, informes i fotografies summament

L’esclat de la Guerra Civil va suposar un canvi radical polític, social
i econòmic, però també cultural, ja que el patrimoni artístic es va
convertir en una víctima silenciosa del conflicte.12 Com tots coneixem, l’art religiós va patir una forta persecució a mans dels sectors
més radicals, però és menys conegut que també la va patir el patrimoni privat. Les col·leccions privades d’art van viure moments de
gran perill ja des dels primers dies de l’inici de la Guerra Civil. Importants obres d’art en mans de burgesos i nobles adinerats, eren
un “caramel” per als sectors més extremistes.
Davant dels moviments revolucionaris encapçalats per la CNT i la
FAI arran del cop militar franquista, la Generalitat de Catalunya
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va organitzar immediatament comissions per al salvament del
patrimoni, no únicament el públic, sinó que també es van ocupar ràpidament del privat. Noms d’importants famílies de la
noblesa i l’alta burgesia catalana estan presents en els documents expedits per la Conselleria de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.13
Es tracta de col·leccions particulars que eren autèntics museus
i que van ser confiscades entre els mesos de juliol i octubre de
1936, principalment. De portar a terme aquesta confiscació es
van encarregar els propis tècnics dels museus de Barcelona,
sota la direcció de la Conselleria de Cultura, a càrrec de
Ventura Gassol (1893-1980), al costat de personalitats de
prestigi del món de la cultura, com van ser els encarregats de
les cinc seccions dins del Departament de Cultura, generades
per coordinar la salvaguarda artística a Catalunya i dividides
en arxius, museus, biblioteques, excavacions i monuments. La
secció d’arxius estava comandada per Agustí Duran i Sanpere
(1887-1975), la de museus per Joaquim Folch i Torres (18861963), Pere Bosch i Gimpera (1891-1974) estava al capdavant
del servei d’excavacions arqueològiques, Jordi Rubió i Balaguer
(1887-1982) al capdavant del servei de biblioteques i, per
últim ,la secció de monuments es trobava sota la direcció de
Jeroni Martorell i Terrats (1877-1951). També cal citar aquí la
intervenció de personalitats del món de la cultura i del mercat
artístic, com historiadors tan reconeguts com Josep Gudiol
Ricart (1872-1931), i també cal esmentar en aquest punt, la
tasca d’un important nombre de voluntaris anònims que van
contribuir a salvaguardar importants peces artístiques.
La col·lecció Muntadas va ser confiscada per la Generalitat de
Catalunya, com podem comprovar en aquest document oficial
de 1936.

Obres religioses apilades i destruïdes, juliol de 1936. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Fotògraf: Joan Vidal i Ventosa.
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Va dirigir aquesta tasca, l’antiquari Josep Bardolet, responsable
de la confiscació de la col·lecció Muntadas al costat dels tècnics
de la Generalitat. Igual que la resta de confiscacions, la recollida
de la col·lecció Muntadas va generar una sèrie de documentació,
que ha estat fonamental per portar a terme la nostra recerca,
especialment, les fitxes d’identificació de cadascuna de les peces
confiscades a mans de la Generalitat. La informació present en
aquestes fitxes és variable i depèn dels coneixements que els
tècnics tinguéssim de cadascuna de les obres. Unes fitxes són
més complertes i d’altres menys, però en el cas de bona part de la
col·lecció Muntadas, contenen molta informació ja que els tècnics
van fer ús del propi catàleg, La colección Muntadas.14 En aquesta
fitxa hi constava la tipologia de la peça, una petita descripció,

mides, autoria en cas de ser coneguda, lloc de procedència i, a la
primera de cada col·lecció, data d’ingrés als museus públics, tal
com podem comprovar a la imatge, que correspon a l’obra d’art
La Dormició de la Verge de la col·lecció Muntadas i, com veiem, la
catalogació de l’època ha estat revisada posteriorment:
“Pintura damunt taula 40.017. Dormició de la Verge, envoltada
dels Apòstols. Pintura en taula d’ou estofada. Escola lleidatana de
Jaume Ferrer. Mitjans del segle XV. (Aquesta composició és molt
similar a la d’una de les taules de l’església de la Sang d’Alcover,
pintada per Jaume Ferrer a l’entorn del 1457). Alçada: 2’72 mts.
Ampla: 1’70 mts. Col·lecció Muntadas. Nº 166. Entrada al Museu:
juliol del 1936”.15

Document de confiscació
de la col·lecció Muntadas,
1936. Arxiu Nacional de
Catalunya.
Fitxa d’identificació de
la col·lecció Muntadas,
número 40017, 1936.
Arxiu Nacional de
Catalunya.
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La col·lecció Muntadas va ser confiscada i traslladada pràcticament en la seva totalitat, al voltant de 336 peces, al dipòsit del
Museu d’Art de Catalunya al Palau de Montjuïc de Barcelona (actualment, Museu Nacional d’Art de Catalunya) entre els mesos
de juliol i agost de 1936. En aquest primer dipòsit, la col·lecció
Muntadas va quedar completament integrada amb la resta de
col·leccions privades, béns eclesiàstics, el tresor de la catedral de
Barcelona, les pròpies obres del Museu i un centenar d’obres d’art
rescatades en un primer moment arreu de tota la ciutat de les flames revolucionàries.
L’octubre de 1936, les tasques de confiscació tocaven a la fi. Els
tècnics de la Generalitat havien fet una tasca titànica per recollir,
documentar i traslladar milers de peces artístiques als dipòsits de
la ciutat, situats al Palau de Montjuïc i al Palau Reial de Pedralbes.
La Generalitat es trobava lluny d’estabilitzar la situació política
i, per iniciativa d’una de les personalitats capdavanteres de la
confiscació i salvaguarda de patrimoni, Joaquim Folch i Torres,
es va decidir començar a traslladar el patrimoni públic i privat
fora de Barcelona. La immensa i complicada tasca d’organitzar i
carregar els camions va generar una important documentació que
ha estat fonamental per la nostra recerca, ja que ens ha permès
reconstruir la història de diverses col·leccions privades i els seus
periples durant els anys del conflicte. Aquest fet també va generar
una documentació gràfica vital, com podem comprovar en aquesta
fotografia de Josep Vidal i Ventosa. al juliol de 1936, a les portes del
Museu d’Art de Catalunya. Aquestes fotografies foren recollides
en bona part al catàleg Viatge a Olot,16 on es fa una acurada anàlisi
del que va significar aquest viatge del patrimoni artístic barceloní
a contra rellotge. Un trànsit d’anades i tornades intentant buidar
al màxim possible els palaus de Montjuïc i de Pedralbes, a causa de
l’imminent perill que corrien les obres d’art.

Pere Garcia de Benavarri, Dormició de la Mare de Déu, ca. 1460-1465. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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Segons la documentació que hem pogut analitzar conservada a
l’AMNAC,17 la col·lecció Muntadas va iniciar el seu periple cap a
la ciutat gironina d’Olot, el 9 de novembre de 1936 amb l’èxode
de les primeres trenta peces, on constaven obres d’orfebreria, escultura i alguna taula, com una predel·la del segle XV dedicada a
Santa Anna.18 Dos dies més tard, l’11 de novembre de 1936, localitzem una nova sortida de peces amb tres camions que transportaven, entre moltes altres de procedències diverses, setanta-dues
obres de la col·lecció Muntadas, les pintures més importants de
la col·lecció, segons els fulls de càrrega dels camions que hem pogut consultar, del qual volem mostrar aquí una imatge per donar
a conèixer la tasca realitzada en un moment de gran inestabilitat
política i social.
Aquests viatges van ser continuats: a finals de 1936 i durant bona
part de 1937, anaven pujant i baixant els camions entre Barcelona
i Olot, i van convertir en pocs mesos l’església de Sant Esteva en
un dels dipòsits de salvaguarda artística més importants de tot el
territori espanyol durant la Guerra Civil, com podem contemplar
en una fotografia, novament de Josep Vidal.
L’any 1938, període en què la guerra es decantà a favor del bàndol franquista, la gestió entorn del patrimoni artístic català va fer
un gir inesperat. La Generalitat republicana, com a responsable
d’aquests dipòsits, va començar a traslladar les obres més importants, majoritàriament d’època medieval, cap a diferents poblacions frontereres de Catalunya, on s’habilitaven dipòsits d’urgència,
com els de Darnius i Agullana, entre d’altres. Els interessantíssims
documents de càrregues de camions localitzats a l’Arxiu del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, mostren que, entre els mesos d’abril
i juny de 1938, s’iniciaren nous trasllats del patrimoni artístic confiscat que s’allargaren fins al mes de desembre, quan localitzem els
darrers viatges. Tot i que la documentació de càrregues no indica

Entrada de peces confiscades al Museu d’Art de Catalunya, al Palau de Montjuïc, juliol de 1936. Arxiu Fotogràfic de
Barcelona. Fotògraf: Joan Vidal i Ventosa.
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el destí, sí sabem que el dipòsit on es va albergar bona part de l’art
sortit de l’església de Sant Esteve d’Olot va ser el de Can Descalç,
a Darnius, on hem localitzat, a partir de la documentació consultada al mateix arxiu, entre tretze i setze obres de la col·lecció Muntadas, totes elles pintures i retaules d’època medieval i renaixentista, com aquest Banquet d’Herodes, avui dia conservat al Museu
Nacional d’Art de Catalunya.
L’arribada de l’any 1939 va estar marcada per l’èxode massiu de refugiats civils cap a la frontera amb França. L’assetjament franquista
sobre l’última zona de resistència va portar els dirigents republicans
a una situació final totalment incontrolable. L’èxode de ciutadans i
personalitats del món de la política i la cultura, no va deixar enrere el
patrimoni artístic custodiat als dipòsits fronterers, i així, amb aquest
últim alè republicà, es va gestionar el final del viatge de l’art confiscat.
Els dipòsits situats al nord de Catalunya patien un perill gravíssim,
ja que les tropes franquistes avançaven inexorablement cap a
la frontera, moment en què s’inicià el trasllat del màxim nombre
d’obres d’art cap a França carregant els camions amb les peces
dipositades a Agullana, Darnius, La Vajol, Figueres i Peralada. Van
sortir uns 71 camions organitzats en dues fases, tot i que alguns
van haver de ser abandonats en el darrer moment als dipòsits de
Peralada i Darnius. Hi viatjaven no únicament les obres catalanes,
sinó també aquelles procedents dels dipòsits de salvaguarda
d’altres ciutats, que compartien espai amb les procedents de
Madrid, entre les quals cal destacar les obres mestres del Museo
Nacional del Prado, disposades en aquesta caravana de tresors cap
a l’exili a Ginebra,19 on també viatjaven una desena d’obres d’art
confiscades a la família Muntadas.

Interior de l’església de Sant Esteve
d’Olot, novembre de 1936. Arxiu
Fotogràfic de Barcelona. Fotògraf:
Joan Vidal i Ventosa.
Document de trasllat. Barcelona,
11 de novembre de 1936. Camió
64.821-B. Arxiu del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, sense
número de registre.

L’arxiu familiar dels hereus Muntadas conserva uns interessantíssims informes fets per un agent del servei de recuperació de pa96
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trimoni del bàndol nacional, l’historiador i restaurador gironí Joan
Sutrà Viñas (Figueres 1898–1981), que tenia relació amb la família Muntadas des que va conèixer, l’any 1937, a la ciutat de Burgos,
Josep Maria d’Albert. El primer baró de Terrades li va demanar a
l’agent que s’encarregués personalment de localitzar la col·lecció
familiar, com ja sabem, ubicada a diferents dipòsits catalans. Joan
Sutrà així ho va fer i, gràcies a aquesta minuciosa feina, tot i que
cal dir que de vegades resulta una mica confusa, avui tenim informació de primera mà sobre la col·lecció Muntadas i sabem que va
quedar completament fragmentada entre les ciutats de Barcelona
-on tot apunta que el mobiliari, altres obres menors i objectes que
componien la col·lecció van quedar al dipòsit del Palau de Montjuïc- i el dipòsit de l’església de Sant Esteve d’Olot -on van quedar,
segons la documentació consultada, unes setanta peces entres talles i pintures-. De les últimes peces traslladades d’Olot a Darnius
el 1938, Joan Sutrà anota als seus informes que quatre es troben,
al final del conflicte, a Can Descalç a Darnius i la resta, entorn a
setze, van sortir del país i es troben a Ginebra. Les obres exiliades
restaven sota la custodia de la Societat de Nacions, on esperaven
la resolució final del conflicte i l’estabilitat política i social del país
per poder-les retornar.
El retorn va ser lent, però, gràcies a l’ajuda i contactes de l’agent de
recuperació Joan Sutrà, la família Muntadas va arribar a recuperar
totes les obres d’art i objectes confiscats, a excepció, segons la
documentació consultada,20 de sis peces desaparegudes: un pany
de seda, un baixrelleu de fusta policromada que representa una
Pietat datada del segle XVI, un tapís renaixentista, un altrelleu que
representa un evangelista datat del segle XVI, una pintura religiosa
de la Verge catalogada segons els registres de Maties Muntadas
com de l’escola de Rubens del segle XVII i un rellotge “carrillón”
del segle XVIII.21

Pere Garcia de Benavarri i taller, Banquet d’Herodes, cap a 1470. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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que trobaven al seu pas. Les hereves de la col·lecció Muntadas es
van trobar amb la problemàtica de recuperar un immens nombre
d’obres d’art i mobiliari, que no tenien on dipositar. La solució va
arribar de mans de Josep Maria d’Albert, que va decidir traslladar
la col·lecció recuperada a la residència propietat de la seva família
a Badalona, al barri de Pomar, coneguda amb el nom de Can
Colomer.

Dins del desolador panorama de la postguerra, el primer baró de
Terrades, Josep Maria d’Albert, com a responsable de la col·lecció
Muntadas, s’encarregà de reclamar-la a les autoritats franquistes
i ubicar-la novament a la residència familiar. Però aquí es
van trobar amb un greu problema i és que, a la seva tornada a
Barcelona, el domicili de Maties Muntadas del carrer de Llúria
presentava unes condicions deplorables. Segons els testimonis
familiars, la casa havia estat ocupada a l’inici del conflicte bèl·lic
de 1936, quan grups de saquejadors i radicals havien devastat tot
allò que la Generalitat no havia confiscat, van destruir mobiliari
llençant-lo per les finestres, juntament amb documents i tot allò

L’origen de Can Colomer22 data del segle XV i deu el seu nom,
segons les fonts,23 a un dels seus propietaris, Jaume Colomer, que
va viure al mas als volts de 1453 i posteriorment, al mercader

Façana de Can Colomer, Pomar, Badalona, 1914. © Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas.
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barcelonès Joan Colomer, propietari del mas cap al 1720.
Durant la Guerra Civil, Can Colomer també va ser confiscada
per l’Ajuntament de Badalona, seguint les ordres de confiscació
generades pel govern republicà de la Generalitat de Catalunya.
La documentació consultada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Badalona24 ens informa que dita residència va passar a formar
part de l’Ajuntament. L’arxiver municipal, Isidre Sabater, l’any
1937 explica el següent:

nia alguns desperfectes a la cara, les mans i braços trencats a
l’alçada del colze, la corona feta malbé i l’infant Jesús perdut).
Aquesta escultura és una valuosa peça de museu.”25 Més endavant, trobem una nova nota aclaridora de la situació: “En els primers dies del moviment en Casetes es personà a Can Colomer
de Pomar per a fer-se càrrec de les valuoses pintures que allà hi
havia; però els de la FAI s’hi oposaren i l’amenaçaren de mort si
no les deixava.”26

“A Can Colomer hi feren una visita al principi dels fets en Sabater
i en Mora, cuidant-se llavors de la finca en Casetes. Li recomanà
l’arxiver que recollissin tot l’arxiu que hi havia escampat per la
casa, un quadre d’Armet de bella factura (que ha desaparegut)
i una Verge de talla de transició del romànic al gòtic (la qual te-

Tot i què, no es parla aquí de la col·lecció Muntadas, sinó dels
béns propietat de la família de Josep Maria d’Albert i Despujol
Peralta i Pujol de Senillosa, primer baró de Terrades, veiem com
totes les propietats de la família Muntadas i d’Albert van ser
confiscades per les autoritats i posteriorment saquejades pels
revolucionaris durant la Guerra Civil.

Diverses imatges del saló de Can Colomer, Pomar, Badalona, cap a 1940-1950. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas.
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Bernat Martorell, Sant Miquel, martiri de Santa Eulàlia i Santa Caterina, ca. 1442-1445. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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Estances de Can Colomer, Pomar, Badalona, cap a 1940-1950. Arxiu familiar hereus Muntadas.
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Un cop Josep Maria d’Albert va haver recuperat la propietat de
Can Colomer, es va disposar a traslladar-hi la col·lecció Muntadas,
un trasllat que, a partir dels informes de Joan Sutrà, deduïm que
va ser progressiu. A principis de la dècada dels quaranta, podríem
confirmar que la col·lecció ja restava completa a la ciutat de
Badalona convertint Can Colomer en un autèntic museu d’art.
El Museu de Badalona conserva un fons gràfic summament
interessant per a la nostra investigació: el fons Josep Cortinas
Suñol,27 del fotògraf local Josep Cortinas, que va captar amb la
seva càmera fotogràfica el nou emplaçament de la col·lecció Maties
Muntadas després de la Guerra Civil. Els salons d’aquest antic mas
van quedar revestits d’importants retaules, escultures, mobiliari i
objectes decoratius de gran valor. A la fotografia, podem observar,
per exemple, una de les taules que va fer el viatge més llarg i que,
en acabar la Guerra Civil, va ser localitzada a Ginebra. Ens referim
a l’obra de Bernat Martorell, Sant Miquel, el martiri de Santa Eulàlia
i Santa Caterina.
El reportatge gràfic de Josep Cortinas, a més de ser testimoni de
la tornada de la col·lecció a mans dels seus propietaris, també ho
és de la nova distribució de la col·lecció, que va ser disposada amb
una estructura expositiva pròpia d’un museu. I és que justament
en això es va convertir. Aquest nou museu Muntadas va ser molt
conegut i va rebre als anys quaranta a un important nombre
d’especialistes historiadors i museòlegs.
Veiem documents gràfics excepcionals, originals de la càmera del
fotògraf Josep Cortinas i conservats al Museu de Badalona, però
existeixen més imatges de Can Colomer, datades dels mateixos
anys, que es conserven a l’Arxiu familiar dels hereus Muntadas. Aquí
veiem novament l’esplendor de Can Colomer i de la col·lecció Muntadas, fotografiada ara per última vegada com a col·lecció privada.

Estances de Can Colomer, Pomar, Badalona, cap a 1940-1950. Arxiu familiar hereus Muntadas.
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Aquest nou museu Muntadas va ser molt conegut als anys cinquanta: amb motiu de la compra feta per part de l’Ajuntament de
Barcelona, les notícies a la premsa es van disparar28 i les fotografies del fons Josep Cortinas Suñol van servir d’il·lustració per a
la nova adquisició pública, a més dels reportatges protagonitzats
pels convidats de l’Ajuntament i la pròpia premsa al mas, un cop es
va fer oficial la notícia de la compra.
La premsa també va recollir notícies sobre la nova ubicació de la
col·lecció Muntadas. Un exemple entre molts és l’escrit de l’historiador i crític d’art Juan de Contreras (Segovia 1893-1978),
novè marqués de Lozoya, per a la revista Arte y Hogar.29 En aquest
article, el polifacètic historiador parla de la col·lecció ja en mans
dels hereus, i fa referència a Josep M. d’Albert, propietari de Can
Colomer, antic mas que s’ha convertit en l’últim dipòsit de salvaguarda de la col·lecció Muntadas després de la Guerra Civil. En
aquest article el novè marquès de Lozoya fa una valoració excellent de la col·lecció Muntadas, il·lustrada amb fotografies.30
L’adquisició de la col·lecció Muntadas per part de l’Ajuntament de
Barcelona va tenir, com hem dit, un ampli ressò a la premsa. Diaris com La Vanguardia, El Correo Catalán, Diario de Barcelona, Solidaridad Nacional, El Globo, Correo de las Artes, Arriba, El Noticiero
Universal, entre molts d’altres, van destacar com la col·lecció particular Muntadas passava a mans de la ciutat de Barcelona. Van
ser també destacades personalitats del món de l’art i la cultura
les que van donar suport a aquesta iniciativa pública a través de
la premsa, com va fer Joaquim Folch i Torres a Destino,31 on destaca el paper fonamental exercit per la Generalitat de Catalunya
a l’esclat del conflicte bèl·lic de 1936, opinió que nosaltres subratllem ja que, sense aquesta intervenció, probablement la collecció Muntadas, com d’altres, estaria fragmentada i localitzada
en diferents museus estrangers. Josep Gudiol també va reflexio-

Fotografia del marc d’entrada al saló íntim. “Casas “puestas de siempre”: La colección Muntadas”. Arte y Hogar,
1949-1950.
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nar entorn de la compra de la col·lecció, i a la revista Gazette des
Beaux-Arts32, fa un repàs de les peces més reconegudes i dels seus
autors. El mateix farà José Camón Aznar a la revista Goya,33 on
destaca en primer lloc, “la ejemplar actitud del Ayuntamiento de
Barcelona”.

Matías Muntadas y Rovira, Conde de Sta. María de Sans. Notaría de D. Manuel Borrás y de
Palau (Barcelona), 28 de gener de 1928.
7. La colección Muntadas. Barcelona: Oliva de Vilanova, 1931.
8. De la realització de les fotografies se’n va encarregar Pelai Mas (Barcelona 18911954), fill d’Adolf Mas, qui va retratar cada obra frontalment i amb precisió, i també va
donar detalls de la seva estructura interior en els casos que convenia, especialment pel
que fa a les peces de mobiliari.

L’any 1956 marca el final de la col·lecció de Maties Muntadas com
a col·lecció privada. A la mort de Josep Maria d’Albert, les tres
hereves originàries, les tres filles de Maties Muntadas, van donar el pas definitiu de vendre la col·lecció. La compra per part de
l’Ajuntament va generar una última exposició celebrada al Saló
del Tinell de Barcelona i un nou catàleg de la col·lecció34 que va
posar fi, així, el periple d’una magnifica i extraordinària col·lecció
que havia fugit de les bombes de la guerra i va viure els seus darrers anys d’esplendor a Can Colomer, a Badalona, l’últim museu
Muntadas.

9. Arxiu familiar hereus Muntadas (Pons de Molins, Girona).
10. Arxiu Nacional de Catalunya. Fons: Junta de Museus. Acta de la Secció de la Junta de
Museus de Barcelona. 09.10.1935 i 11.11.1935.
11. Volem aquí mostrar el nostre enorme agraïment a la família, especialment a la Sra. M.
del Carmen de Albert, per la seva gran ajuda, disposició i entusiasme.
12. Són múltiples les publicacions dedicades a la destrucció i salvaguarda del patrimoni
artístic a Catalunya, com a referència, citarem una de les més recents i completes: GRACIA, Francisco; MUNILLA, Glòria. Salvem l’art! La protecció del patrimoni cultural català durant la Guerra Civil. Barcelona: Ed. La Magrana, 2011.
13. Investigació portada a terme per l’autora a la seva tesi doctoral: Per camí de cendres:
La confiscació i l’èxode de les col·leccions d’art privades de Barcelona durant la Guerra Civil
(1936–1939). Trajectòries de les col·leccions Muntadas i Rocamora. Directora/Tutora: Dra.
Immaculada Socias Batet. H1801. Història i Teoria de les Arts. Departament d’Història de
l’Art. Universitat de Barcelona. Data de defensa davant tribunal: 25 de gener de 2016.

Notes

14. La colección Muntadas, op. cit., 1931.

1. El nom del comtat de Santa Maria de Sants (o Sans) ve donat per la zona on estava ubicada la gran indústria tèxtil de la família Muntadas, a l’actual barri de Sants de Barcelona.

15. Arxiu Nacional de Catalunya. Fons: Generalitat de Catalunya (Segona República).
Servei del patrimoni històric-artístic i científic. ANC1-1-T-7614.
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Vanguardia, 1986.

17. Arxiu Museu Nacional d’Art de Catalunya, sense número de registre.

4. Antic carrer de Lauria, com citen els documents de l’època. La residència de la família
Muntadas no existeix actualment, va ser enderrocada i substituïda per un edifici de pisos
als anys setanta.

18. Arxiu Museu Nacional d’Art de Catalunya. Document de trasllat, 9 de nombre de
1936. Sense número de registre.
19. COLORADO CASTELLARY, Arturo, El Comité Internacional para el Salvamento de los
Tesoros de Arte Españoles. Figueras–Ginebra, 1939. Tesi Doctoral. Madrid: Universidad
de Alcalá de Henares, 1988; El Museo del Prado y la Guerra Civil: Figueras-Ginebra, 1939.
Madrid: Museo Nacional del Prado, 1991; Éxodo y exilio del arte. La odisea del Museo del
Prado durante la Guerra Civil. Madrid: Cátedra, 2008; Arte salvado. 70 aniversario del salvamento del patrimonio artístico español y de la intervención internacional. Direcció del catàleg. Madrid: Sociedad Estatal de Commeraciones Culturales, 2010.
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Experts, Col·leccionistes i Museus. Bellaterra [altres]: Universitat Autònoma de Barcelona
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6. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (Barcelona). Fons: Adquisicions patrimoni artístic. Museus. Escritura de inventario de los bienes relictes por el Excelentísimo Sr. D.
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31. FOLCH I TORRES, Joaquim. “La adquisición de la colección Muntadas por el Ayuntamiento de Barcelona”. Destino, Barcelona (12/1/1957), núm. 1014, p. 11-13.

20. Arxiu Nacional de Catalunya. Expedient de compra de la col·lecció Muntadas. “Relació
dels objectes de la col·lecció Muntadas, que van desaparèixer durant el període republicà”, 1956.

32. GUDIOL I RICART, Josep. “La Collection Muntadas”. Gazette des Beaux-Arts, París,
1956, t. XLVIII, p. 11-22.

21. Coneixem les obres de la col·lecció Muntadas desaparegudes durant la Guerra Civil a
través de l’anàlisi comparativa que hem portat a terme a partir del document citat, procedent de l’Arxiu Nacional de Catalunya i el catàleg La col·lección Muntadas de 1931, a més
dels informes de Joan Sutrà i documents gràfics conservats a l’Arxiu familiar dels hereus
Muntadas.

33. CAMÓN AZNAR, José. “La colección Muntadas en el Museo de Barcelona”. Goya,
Madrid (09/10/1957), núm. 20, p.90-97.
34. Colección Matías Muntadas. Catálogo-guía: Salón de Tinell y Real Capilla de Santa Águeda,
op. cit., 1957.

22. Can Colomer (barri de Pomar), Badalona. Qualificat per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) del
municipi de Badalona, amb la descripció següent: “Masia de planta baixa i dos pisos en el
nucli principal, amb diverses ampliacions. Façana arrebossada imitant carreuet. Es troba
abandonada, tant la casa com el jardí. Notícies històrics: aprofita l’emplaçament d’una antiga vil·la romana. El nucli bàsic és del segle XVI. Fou residència del baró de Terrades, que
en féu un museu.”
23. VILLARROYA, Joan (ed.). Diari de la Guerra de Josep M. Cuyàs Tolosa. Badalona: Museu
de Badalona, Vol. I i II, 2006, p. 119-120.
24. El Museu de Badalona conserva l’Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa, un important fons documental sobre els anys de la Guerra Civil a la ciutat.
25. VILLARROYA, Joan (ed.), Diari de Guerra de Josep M. Cuyàs Tolosa. Op, cit., 2006, p. 257.
26. Ibid., p. 289.
27. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons Josep Cortinas Suñol. Agraïm moltíssim a
Montserrat Carreras, Cap de l´AHBDN, la seva gran ajuda i amabilitat.
28. Són múltiples les notícies que hem localitzat entorn la compra de la col·lecció. Citarem aquí algunes de les més destacades: RENAU, Josep. “Ciento novena y seis nuevas
obras para nuestros museos”, El Correo Catalán (5/XII/1956); BENET AURELL, Jordi. “La
colección Muntadas”. Revista de actualidades, arte y letras. Barcelona: Gráf. De Fomento,
núm. 244 (13-19/XII/1956); FOLCH I TORRES, Joaquim. “La adquisición de la colección
Muntadas por el Ayuntamiento de Barcelona”. Destino. Barcelona, núm. 104 (12/I/1957);
CAMÓN AZNAR, José. “La colección Muntadas en el Museo de Barcelona”. Goya. Madrid:
Fundación Lázaro Galdiano, núm. 20 (IX-X/1957).
29. CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Juan de. Marqués de Lozoya. “Casas “puestas de
siempre”: La colección Muntadas”. Arte y Hogar. Madrid: Editorial Cigüeña. Número extraordinario 58-59, 1949-1950, p. 31-38.
30. Les imatges aparegudes en aquest article no corresponen al conjunt de fotografies
fetes a Can Colomer i la col·lecció Muntadas pel fotògraf Josep Cortinas Suñol (Museu de
Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons Josep Cortinas Suñol). Per tant, aquest fet ens indica que
possiblement, el marqués de Lozoya va visitar Can Colomer per fer el reportatge, tot i que
no tenim constància documental d’aquest fet.
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ÀUREA DE SARRÀ,
UNA ARTISTA AMB PASSAT BADALONÍ
NÚRIA SADURNÍ I PUIGBÒ

Àurea de Sarrà fou una gran ballarina, representant del corrent
innovador que transformà la dansa clàssica a principis del segle
XX. La seva trajectòria artística és força coneguda gràcies al treball de diferents investigadors, especialment el de Mariàngela
Vilallonga1 que, des de fa anys, ha dedicat esforços a reivindicar
la contribució d’aquesta catalana al món de la dansa a l’Europa
d’entreguerres. Comparada sovint amb artistes de la talla de Sara
Bernhardt (1844-1923), Isadora Duncan (1878-1927), Tórtola
Valencia (1882-1955) o Ida Rubinstein (1883-1960), Sarrà va triomfar arreu amb la seva peculiar visió de la dansa, inspirada en el
classicisme de Grècia i Roma. Els seus cants plàstics –tal i com ella
els anomenava– d’expressions musicals i poètiques la van portar
a recórrer els principals escenaris europeus durant la dècada dels
anys vint, i va despertar tant elogis entusiastes com crítiques ferotges. Els anys trenta, però, van marcar l’inici d’una retirada progressiva dels escenaris i de la vida pública i, amb el pas del temps,
el seu llegat artístic es va anar oblidant.
Si bé les seves activitats artístiques i les seves contribucions al
món de la dansa han estat profusament estudiades i reivindicades,
són moltes les incògnites que segueixen envoltant la seva biografia
personal, especialment pel que fa als primers anys de la seva vida.

Retrat d’Àurea de Sarrà. Fotografia: Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs i Tolosa.
Biografies.

106

Sumari

Àurea de Sarrà ballant a l’escenari del teatre de Dionís, als peus de l’Acròpolis d’Atenes, a finals dels anys vint. Fotografia: Museu de les Arts Escèniques. Institut del Teatre.
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Retrat del farmacèutic català Josep Sarrà i Català a qui, erròniament, s’atribueix la paternitat
d’Àurea de Sarrà. Autor: Néstor Rey Jiménez. Fotografia: http://www.cubahora.cu/historia/
la-reunion-fotos. 15/05/2016.

La farmàcia de L’Havana, La Reunión, fundada per Josep Sarrà i el seu oncle Valentí Català, l’any 1853. Des del 2004 la farmàcia és la seu del Museo
de la Farmacia Habanera. Fotògraf: Néstor Rey Jiménez. http://www.cubahora.cu/historia/la-reunion-fotos. 15/05/2016.

Així, la majoria de reculls biogràfics que parlen de l’artista la consideren filla natural del ric farmacèutic Josep Sarrà i Català, de qui
prengué el nom artístic. Aquest constitueix, sens dubte, el principal malentès sobre la figura d’aquesta ballarina, ja que Àurea va
néixer a Barcelona l’any 1889, justament 12 anys després de la
mort de Sarrà.2 Segurament a causa d’aquest important anacronisme, alguns autors opten per explicar la tria del cognom artístic
de la ballarina, prescindint de Josep Sarrà i centrant-se en l’amistat íntima que Àurea mantingué amb Emília de Sarrà, filla –ella
sí– del ric farmacèutic. Encara que és innegable l’estreta relació
que s’establí entre la ballarina i l’hereva universal de la fortuna
Sarrà, és important aclarir que aquesta relació no es basà tant en

l’amistat com, sobretot, en vincles de sang... ja que Emília i Àurea
eren, en realitat, germanastres. No pas, però, per part de pare,
com sovint és malinterpreta, sinó, per part de mare: totes dues
eren filles d’Emília Adrià i Serra, encara que les circumstàncies
del naixement de cadascuna d’elles tinguessin ben poc a veure.
Emília Adrià i Serra, la distingida vídua de Sarrà
Si la biografia d’Àurea de Sarrà resulta fascinant, no ho és pas
menys la de la seva mare, Emília Adrià i Serra, un personatge clau
per explicar els primers anys de la vida de l’artista.
A l’entorn dels anys 1874-1875, essent encara molt jove, Emília
Adrià es va unir amb l’esmentat Josep Sarrà Català, el farmacèutic
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Àurea de Sarrà amb les espatlles descobertes. Imatge procedent del fons de Tórtola Valencia, una de les ballarines amb qui, sovint, es comparava el treball de Sarrà, ca. 1915-1925. Fotografia: Antoni Esplugas (1852-1929). Museu de les Arts
Escèniques. Institut del Teatre.
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A l’esquerra, vista del castell d’Arenys d’Empordà —foto Miquel Bohigas Costabella (Creative Commons) — i de la torre modernista que hi féu construir Josep Sarrà el 1876 i que es convertiria, amb el temps, en la residència habitual d’Àurea
de Sarrà. A la dreta, façana de la Casa Adrià, propietat de la mare d’Àurea, situada al número 45 del Passeig de Gràcia, xamfrà amb el carrer d’Aragó. L’any 1962, durant el mandat de l’alcalde Porcioles, es van afegir dos pisos i dos àtics a l’edifici
original. Foto: Núria Sadurní.

de Malgrat de Mar que havia fet fortuna a Cuba, i hi tingué
dues filles: Teresa i Emília.3 Sarrà havia creat l’any 1853, juntament amb el seu oncle, Valentí Català, la farmàcia i drogueria
La Reunión, la més antiga de L’Havana. Aquest establiment, en
aquell moment el més gran de Llatinoamèrica i el segon de tot el
món, seria la base d’un vast imperi farmacèutic que encara avui
subsisteix als Estats Units.4

moment de la seva mort, Teresa tenia 2 anys i Emília 9 mesos.5
Més enllà de la informació que aporta aquesta investigadora, no
hem pogut trobar cap notícia que faci referència directa a la filla
gran. Segons aquesta mateixa autora, Teresa va morir de forma
prematura,6 raó per la qual Emília acabaria esdevenint, anys
més tard, l’hereva universal de la fortuna del seu pare.7 D’acord
amb el testament de Sarrà, la seva vídua, Emília Adrià, passà a
rebre una pensió vitalícia de 9.000 pessetes l’any i es convertí
en l’administradora dels béns de les seves filles. Amb la fortuna
heretada es van comprar diverses finques, entre elles un gran
casal d’estil neoclàssic al número 45 del Passeig de Gràcia de
Barcelona, xamfrà amb el carrer d’Aragó, just al costat de la casa
Batlló,8 una finca que, encara avui, és coneguda amb el nom de
Casa Emília Adrià.9

Atesa la biografia de Josep Sarrà, és força probable que la
parella es conegués a la mateixa illa de Cuba, on devien néixer
les seves dues filles. Quan l’any 1876 Josep Sarrà decidí tornar
a Catalunya, ja ho va fer acompanyat de la seva família. Aquell
mateix any comprà el castell d’Arenys d’Empordà (Alt Empordà),
al costat del qual féu construir una torre modernista que encara
avui es conserva. Malauradament no n’arribaria a gaudir gaire,
ja que només un any més tard, el 1877, va morir a causa d’un
atac de cor. Tenia 56 anys. Segons Mariàngela Vilallonga, en el

La vídua Sarrà es convertí de seguida en un personatge destacat de
l’alta burgesia barcelonina, encara que hi ha poques informacions
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sobre les seves activitats en aquest període. Si tenim en compte la
premsa de Barcelona, on més activitat desenvolupà Emília Adrià
fou als jutjats, sovint per raons de l’herència que administrava.10
L’any 1891 Emília Adrià Serra, que en aquell moment tenia 31
anys, va refer la seva vida i es casà amb José Val. Fruit d’aquest
nou matrimoni, naixerien tres fills: Leoncio, Justo i Emilita –una
variació del nom de la seva mare, que ja havia posat Emília a la seva
segona filla amb Josep Sarrà–.11 Abans d’aquell casament, però,
Emília Adrià, ja vídua de Sarrà, havia tingut una altra filla, una
nena nascuda l’any 1889, fruit d’una relació extramatrimonial,
una criatura que va inscriure amb els seus mateixos cognoms,
però amb l’ordre invertit (tal com era costum en el cas de mares
solteres): Àurea Serra i Adrià, que, amb el temps, es convertiria
en la reconeguda ballarina Àurea de Sarrà.12
Què va passar amb aquesta nena? Es crià amb la seva mare a la
nova llar dels Val o, en el moment de contraure novament matrimoni, esdevingué una nosa que calia apartar? Què en sabem
realment dels seus primers anys de vida?
L’enigmàtica infantesa d’Àurea de Sarrà
Fins fa poc, una de les escasses informacions que es tenien sobre els primers anys de vida d’Àurea de Sarrà era l’article que li
dedicà l’any 1929 el dibuixant humorístic, periodista i escriptor
badaloní, Jaume Passarell (Badalona 1889-1975), a la revista Mirador. D’acord amb les explicacions que donava, Àurea era la filla
d’un mestre republicà de Badalona, la noia de “can Picafoc”, amb
qui ell jugava de petit.13 Tot i la profusió de dades que ofereix
aquest article, el fet que entri en contradicció amb la biografia
“oficial” de l’artista ha fet que sovint no es tingui en compte o bé
que només s’esmenti de forma anecdòtica. La localització a l’Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa (Museu de Badalona) d’un conjunt de

Àurea de Sarrà en una representació clàssica, ca. 1920-1925. Fotografia: Museu de les Arts Escèniques. Institut del Teatre.

111

Sumari

notes sobre la ballarina barcelonina, recollides per l’historiador
i erudit badaloní Josep Maria Cuyàs i Tolosa, però, ha clarificat
i completat moltes de les dades aportades per Passarell fins al
punt de donar nova llum a un dels aspectes més desconeguts de
la vida de Sarrà: la seva infantesa.14
Quan Emília Adrià es casa en segones núpcies, l’any 1891, allunya
Àurea de la seva vida, amb només dos anys. Contràriament al
que passa amb la seva filla gran -Emília Sarrà-, Àurea no té pare
conegut ni cap fortuna que justifiqui la seva integració en el nou
projecte vital de la seva mare. Per aquesta raó, Emília decideix
deixar-la amb una família de Badalona perquè s’encarregui de la
seva educació. La casa badalonina on Àurea passarà els primers
anys de la seva vida era coneguda, popularment, amb el nom de
can Picafoc, i d’aquí ve que Passarell identifiqués la ballarina amb
la nena d’aquesta casa quan coincidiren l’any 1929.
Josep Maria Cuyàs proporciona el nom real d’en Picafoc, Josep
Batlle Solà, i en conseqüència desvetlla la identitat de la família
adoptiva de la nena, però qui aporta dades precises sobre el lloc
on es trobava la casa és, novament, Passarell. Segons diu, era una
escola situada al carrer d’en Lluch (actual carrer del Canonge
Baranera). Una recerca en la documentació referent a escoles de
Badalona recollida per Mateu Rotger confirma que en el número
78 del carrer d’en Lluch hi havia, des de l’any 1872, l’escola de
Josep Batlle Solà.15
Aquestes dades permeten ratificar en el padró de l’any 1904
l’estada d’Àurea Serra amb Josep Batlle i la seva dona, Rosa Arquer
Culla, en aquesta casa, des de l’any 1891. Segons el document, la
nena, a qui el matrimoni feia de tutor, tenia en aquell moment 15
anys, era nascuda a Barcelona (el 1889, tal com certifica la seva
biografia oficial) i ja en feia 13 que residia a la casa.16

Aspecte del carrer d’en Lluch, actual Canonge Baranera, a principis del segle XX. Àurea va viure en aquest carrer
badaloní, a can Picafoc, des del 1891 fins al 1910. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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Què se’n sap, però, de la família Batlle? Per què els escollí Emília
Adrià per a la seva filla?

–la dreta– fou nomenat regidor. Això era en temps de la Solidaritat, quan en Salmerón anava per aquests pobles fent d’apoteosi.
Caigué a Badalona, on se li féu una rebuda solemnial. Els prohoms
dels partits republicans l’anaven a esperar a l’estació arrenglerats.
Entre aquests el senyor Picafoc amb la filla [...] vestida de República: gorro frigi, banda tricolor i ram de flors de colors combinat.”17

Josep Batlle era, segons Josep Maria Cuyàs, un bon home, tal com
assenyala també Passarell, de filiació republicana, que fins i tot
havia exercit de regidor a l’Ajuntament de Badalona: “era un republicà radical que havia estat regidor de l’Ajuntament de Badalona.
(...) En juntar-se els dos partits republicans del districte de Granollers, els radicals i els nacionalistes per combatre l’enemic comú

Batlle va ser escollit regidor en les eleccions de novembre del 1905,
en les quals resultaria guanyadora la candidatura promoguda

Full del padró del 1904 corresponent al número 78 del carrer d’en Lluch, la casa on fou acollida Àurea de Sarrà quan només tenia dos anys. Arxiu Històric Ciutat
de Badalona. Fons Ajuntament de Badalona. Padró municipal, 1904.
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pel Centre Catalanista Gent Nova, encapçalada per Martí Pujol.18 El Eco de Badalona del dia 6 de gener de l’any 1906 inclou el
seu nom en la relació de nous regidors que prenen possessió del
càrrec.19 Fou, precisament, aquest el consistori que homenatjà
el polític Nicolás Salmerón en la seva visita a Badalona el mes de
maig d’aquell mateix any, tal com també esmenta Passarell en el
seu article. Salmerón, però, no va venir sol a Badalona, sinó que
formava part de la comitiva de parlamentaris catalans que havien
votat de forma unitària contra la Llei de Jurisdiccions a Madrid.20
Amb Salmerón, desfilaren polítics de la talla de Frederic i Pere
Rahola, Pi i Sunyer o Francesc Cambó, que foren rebuts amb entusiasme pels badalonins i amb una pluja de flors per part de les
“belleses badalonines”.21 Qui sap si entre aquestes joves belleses
no hi havia també la pròpia Àurea que en aquell moment tenia
tot just 17 anys, vestida de República tal i com afirma l’article de
Mirador.

Fàbrica de Can Giró, a Badalona, a principis del segle XX, on Àurea de Sarrà va treballar durant un temps. Museu de
Badalona. Arxiu d’Imatges. Col·lecció Francesc Lladó.

Els dos autors badalonins també coincideixen a l’hora de dir que,
amb 12 anys, Àurea es va posar a treballar a la fàbrica tèxtil de
Can Giró una empresa situada al número 161 del carrer de Guifré de Badalona, propietat de Josep Giró i Blanch, coneguda per
Ca l’Isop (“... una fàbrica de toquilles, mitges de seda i mantons
de Manila”).22 Només Cuyàs ho justifica dient que la mort del seu
pare –que segons l’erudit era un aristòcrata barceloní que portava regularment diners a la família Batlle– va ser el detonant de
l’entrada de la noia al món laboral per tal de contribuir al seu manteniment. Aquesta explicació no sembla que vagi pas gaire desencaminada, si bé s’hi detecten dues lleus incorreccions. En primer
lloc i com ja s’ha vist, Àurea era filla d’una vídua rica barcelonina
que es protegí de l’escàndol deixant la nena sota la custòdia d’una
família humil fora de Barcelona. L’”escàndol”, per tant, li venia per
la línia materna, no per la paterna. D’altra banda, no seria la mort

del pare d’Àurea el que justificà que s’hagués de posar a treballar,
sinó la de la seva mare, Emília Adrià i Serra, que morí el 1901, a
l’edat de 41 anys, quan l’Àurea en tenia exactament dotze.23
No s’han conservat registres de treballadors d’aquesta empresa,
però la coincidència dels dos relats –Passarell fins i tot hi afegeix
que en Picafoc designava cada dia un noi perquè escortés la noia
fins a la fàbrica, ja que era molt bonica–24 fan que sigui difícil
dubtar-ho. Tots dos coincideixen a dir que era molt aficionada
a les sardanes, però malauradament tampoc no s’ha conservat
documentació de l’època que permeti vincular-la amb alguna de
les colles sardanistes que hi havia aleshores a Badalona.
Cuyàs afegeix altres detalls interessants i inèdits. Així, explica
que, a les nits, anava a cosir a Can Minguella i que era molt amiga
114

Sumari

de Maria Guàrdia, germana d’un extreballador del Cinema Nou.
També la descriu com una noia jove, bonica, alta i molt simpàtica,
que acostumava a anar a ballar a l’Apolo, i fins i tot recull el nom
del que era la seva parella preferida de ball: Josep Salsas.25 Disortadament, però, no aporta cap dada que permeti esbrinar per què
Emília Adrià es decidí a deixar la seva filla amb la família de Josep
Batlle. Ignorem si hi havia una coneixença prèvia o si fou només la
proximitat geogràfica de Badalona, unida al seu aïllament de l’alta
societat barcelonina, el que decidí la vídua Sarrà a l’hora de buscar
un allotjament per a la seva filla, però la casa del carrer d’en Lluch
es convertí en una autèntica llar per a la noia, com a mínim fins
que tingué 21 anys. En aquell moment, el 1910, la seva vida va
patir un nou sotrac. El 2 de maig, Josep Batlle va morir de forma
sobtada a l’edat de 57 anys, quan era a les oficines de l’Ajuntament, on treballava com a arxiver municipal.26 D’acord amb Passarell, aquesta fou la raó que justificà que Àurea marxés definitivament de Badalona, encara que, segons Cuyàs, la raó havia estat
el reconeixement públic de qui era el seu pare arran de la publicació del testament patern. Fos per una o altra raó, sí que resulta
provat que la noia marxà de Badalona, com a mínim de la casa de
can Picafoc, atès que ja no apareix a cap altre padró municipal en
aquella adreça.27
Àurea es trasllada aleshores a Barcelona i comença a relacionarse amb la seva germanastra Emília Sarrà Adrià. Es desconeix si
aquesta relació ja s’havia iniciat anys abans, però sens dubte és
a partir d’aquest moment que s’intensifica fins al punt que Àurea
es trasllada a viure amb Emília al pis que aquesta té al Passeig de
Gràcia. Serà allà on l’aniran a veure algunes de les seves amigues
de Badalona, tal com explica Cuyàs, en “una casa en la que destacava un gran retrat: [...] Tenia un gros retrat en un saló que ella
digué a la sra. Salsas (una amiga seva de Badalona) era de la seva
mare. Se la veia una sra. Molt guapa i distingida [...].”28

Àurea de Sarrà en la representació de La Danseuse du Roi, retrat autògraf dedicat a la seva germanastra Emília.
Fotògraf: Zola, 1925. Fotografia: Museu de les Arts Escèniques. Institut del Teatre.
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Començava una nova etapa a la vida d’Àurea Serra Adrià, un
període en què es gestaria la seva inqüestionable personalitat
artística. Pocs anys després d’haver marxat de Badalona, Àurea
hi tornà per mostrar als seus antics veïns el seu –fins aleshores
desconegut– talent artístic. La seva actuació al Picarol despertà
molta expectació, però les seves danses sembla que no s’acabaren
d’entendre. Per a Cuyàs, “el público, poco preparado para esta clase
de espectáculos, puso un interrogante en sus juicios”,29 mentre que
per a Jaume Passarell el seu debut com a dansarina “fou un èxit de
curiositat i hi hagué un ple a vessar”, tot i que el que més en destaca
és la caiguda de la noia en el transcurs d’una de les danses quan “va
fer un giravolt mal fet, va relliscar i caigué de cul a terra...”30
Després d’això, Àurea trigaria a tornar a la ciutat. “No se supo nada
más de ella. Se forjaron algunas leyendas pero se olvidó pronto”,
deia El Eco de Badalona en un article on repassava la vinculació de
Sarrà amb la ciutat.31 Al mes de maig de l’any 1927 va reaparèixer
amb dues actuacions al teatre Guimerà, a benefici de la Creu Roja.
Àurea tornava, i ara ho feia convertida en una artista de fama internacional, una ballarina ovacionada, admirada i distingida, que
havia passejat el seu art pels principals teatres europeus, per Argentina, Egipte32 i, sobretot, per Grècia, terra on la ballarina trobava la seva font d’inspiració.33 Les seves interpretacions de les heroïnes bíbliques i les deesses de la mitologia clàssica, com Salomé,
Níobe, Demèter, Circe, Fedra o Salambó, que arribà a interpretar
en escenaris tan privilegiats com els temples de Karnak i Luxor,
el teatre de Dionís al peu de l’Acròpolis d’Atenes, o els de Delfos i
Eleusis, van ser també les que inspiraren el programa de l’actuació
badalonina. Àurea interpretà, en dues parts, La favorita de Ramsés,
La ninfa de Zeus, Ofrenda, Salomé, La danzarina del Rey, Consolación,
Salambó i Rapsodia valenciana, i va despertar els elogis de la crítica local: “El trabajo de Aurea es estilizado y de una plasticidad

Àurea de Sarrà en una representació d’estil egipci al Caire. Fotògraf: Zola, 1925. Fotografia: Museu de les Arts
Escèniques. Institut del Teatre.
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asombrosa. Ella sabe hacer llegar al alma del espectador la emoción de su arte, que se manifiesta en cada danza”, afirmava El Eco
de Badalona. I, fins i tot, despertà l’interès de la ballarina Tórtola
Valencia que va assistir tots dos dies al teatre badaloní, barrejada
entre els assistents34.
Finalment, l’art portaria Àurea de Sarrà cap a altres bandes i
la relació amb la que, durant gairebé 20 anys, fou la seva ciutat
s’aniria esborrant fins a desaparèixer de la seva biografia oficial.
La casualitat va voler, però, que Jaume Passarell coincidís anys
més tard amb aquella “noia de can Picafoc” amb qui tantes estones
havia compartit de petit. Van ser els seus records els que deixaren
impreses les pistes necessàries per recuperar el passat badaloní
d’aquesta artista, sovint injustament oblidada.

Dues fotografies d’Àurea de Sarrà ballant al temple de Dionís a Atenes, ca. 1920-1928. Fons Tórtola Valencia.
Fotografia: Museu de les Arts Escèniques. Institut del Teatre.
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mirador29/id/119/show/118/rec/37
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arriba el moment de parlar dels germans d’Àurea, dóna diferents versions. És, doncs,
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