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EDITORIAL
museus més visitats de la província de Barcelona. En aquesta xifra, que
inclou tota l’oferta del Museu, hi ocupa un lloc important el públic escolar, que es familiaritza amb el món romà a través de la ciutat romana
de Baetulo.
Igualment volem esmentar que aquest 2015 el Museu ha estrenat
un nou lloc web, que des del mes d’agost ja ha rebut unes 9.000 visites. Ben aviat s’hi podran consultar diverses publicacions, inclosa tota
la col·lecció de la revista Carrer dels Arbres, que també es pot veure a
la plataforma RACO (www.raco.cat). En paral·lel, s’ha multiplicat la
presència del Museu a les xarxes socials i el nombre de seguidors ha
arribat als 7.000 a facebook i als 2.600 en el cas de twitter.
Una altra novetat ha estat el nomenament, al gener del 2015, d’una
nova directora, Margarida Abras –vinculada al Museu des del 1983–,
després de la jubilació de Joan Mayné, director des del 2004. La voluntat de la nova Direcció és continuar les línies d’actuació ja iniciades
i que tan bons resultats han donat al Museu de Badalona, que s’ha fet
més conegut i ha incrementat el seu prestigi fins i tot més enllà de la
pròpia ciutat.
Esperem que el nou Carrer dels Arbres pugui mantenir la fidelitat dels
lectors i lectores que ja coneixien la revista i que, per a aquells que tot
just la descobreixin, sigui el principi d’una llarga amistat.

Amb aquest número, Carrer dels Arbres s’estrena en format digital.
Han passat 36 anys des del naixement d’aquesta revista del Museu
de Badalona, que va sortir per primera vegada al maig del 1979. Des
d’aleshores, ha viscut tres etapes diferents amb els consegüents canvis de format, disseny, periodicitat o, fins i tot, de tipus de continguts.
En aquesta nova època, la quarta, la revista es presenta transformada pel que fa al suport, té un nou subtítol –Revista digital d’història i
patrimoni de Badalona–, i incorpora alguns canvis en el disseny gràfic i
en les il·lustracions que, ara, seran més nombroses i, en alguns casos,
també en color. En canvi, el tipus de continguts serà continuista, com
podreu comprovar en els articles recollits en aquest mateix número,
com ho serà també la col·laboració dels autors, sempre desinteressada, als quals donem les gràcies des d’aquí.
Aquest editorial servirà, com ja era costum, per fer un repàs a
les activitats del Museu, però en aquest cas haurà de ser molt resumit, ja que ha passat molt temps des que el 2012 apareixia el darrer
número.
Al llarg d’aquests anys, el Museu ha continuat oferint activitats tan
populars com la Magna Celebratio, les Nits d’Estiu a l’Anís del Mono o
les exposicions temporals, entre les quals destaquen 900 anys de Santa Maria (2012), Estereoscòpies. Fotografies en tres dimensions (2013), El
sexe a l’època romana (2013), itinerant pels museus d’Arqueoxarxa i
una de les més exitoses; Post mortem (2013), que va obtenir un gran
ressò; Intimitats. Història de la roba interior del segle XIX al XXI (2015),
itinerant pels museus de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació
de Barcelona, i Jocs i joguines a l’antiguitat (2015), que itinerarà pels
museus de l’Arqueoxarxa.
És important ressaltar que el Museu, en els darrers temps, ha assolit una mitjana de 70.000 visitants a l’any, de manera que és un dels

Museu de Badalona
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SANTA MARIA DE BADALONA. L’ESGLÉSIA ROMÀNICA I LA
POBLACIÓ DE BADALONA A L’EDAT MITJANA
PEPITA PADRÓS I MARTÍ I M. DOLORS NIETO I SABATER 1

Segle IV: del temple romà al temple cristià

L’article que segueix és el resultat de la investigació que es dugué
a terme per a l’exposició Santa Maria de Badalona, 900 aniversari, que es pogué veure al Museu de Badalona entre els mesos de
setembre i octubre de l’any 2012, quan es commemorava el 900è
aniversari de la consagració de l’església romànica de Santa Maria que, amb diverses modificacions, es va mantenir en peu fins
al segle XVIII.
Tot i que l’edifici consagrat el 1112 n’era l’eix principal, l’exposició
abraçà un període molt més ampli, ja que els textos explicatius i els
testimonis materials que s’hi mostraven es remuntaven als primers
temps del cristianisme a Badalona, encara dins el món romà, i concloïa al final de l’edat mitjana, moment en què, en plena època del
gòtic, es feren algunes reformes a l’església del segle XII. A l’exposició s’hi inclogué fins i tot una taula cronològica que arribava fins als
nostres dies.
Aquest article permet recuperar aquell treball i assentar unes
hipòtesis que, en tot cas, nous estudis i interpretacions confirmaran o modificaran amb l’aportació de noves lectures sobre aquell
edifici singular i important durant molts segles per a la població de
Badalona, del qual queden molt pocs testimonis materials.

L’inici del cristianisme a les nostres terres és força desconegut, però
sí sabem que es va expandir ràpidament durant el segle IV, a partir
de l’Edicte de Constantí que, l’any 313, va fer oficial aquesta religió.

Temple romà
Un dels elements indispensables en les ciutats romanes era el temple,
dedicat als déus o a l’emperador divinitzat, que presidia el fòrum, gran
plaça porticada on se situaven els principals edificis públics. Els temples tenien tres parts importants: el podium o basament, la cella, on
es guardava l’estàtua de la divinitat, i la pronaos o vestíbul. El conjunt,
o almenys la part del davant, estava envoltat per una columnata. La
cella era la casa del déu i tan sols hi podien accedir els sacerdots. Per
aquest motiu, les cerimònies del culte es desenvolupaven a l’exterior.
En el cas de Baetulo, la ubicació del fòrum en un punt elevat dominant la ciutat, devia fer que el temple causés un gran efecte monumental. De l’edifici, datat al segle I aC, només es conserven les restes
que corresponen a un angle del podium.

5

Sumari
En pocs anys, el cristianisme reemplaçà els cultes pagans i finalment, l’any 386, l’emperador Teodosi el va declarar la religió única
de l’Imperi i va ordenar el tancament de tots els temples no cristians.
Aquesta ordre va ser acceptada ràpidament per les ciutats, però els
poblats rurals, anomenats pagi, inicialment s’hi van oposar. D’aquí ve
la paraula pagans per designar els no cristians.
A Baetulo, la història no degué ser gaire diferent. El temple pagà
fou tancat i enderrocat (o potser reconvertit), i en el mateix lloc, es
degué construir una església de la qual no tenim dades, però que queda testimoniada per l’existència d’un cementiri que necessàriament
havia d’estar relacionat amb un espai de culte.
Aquesta primitiva comunitat cristiana s’estenia més enllà de l’espai urbà de Baetulo. Així, a la zona de Can Peixau, a l’actual barri del
Raval, també es coneix un cementiri que devia funcionar entre els
segles IV i VI, i que havia d’estar necessàriament associat a una església. El fragment de sarcòfag cristià que es conserva al Museu procedeix, sens dubte, de l’interior d’aquesta església. Datat en el segle
IV, presenta una iconografia relacionada amb l’Antic Testament, és
de marbre blanc d’importació, i denota l’elevat nivell econòmic d’alguns membres d’aquella comunitat.

Ambdues escenes apareixen sovint en altres sarcòfags de la mateixa època. De fet, en el segle IV es representen habitualment temes de l’Antic Testament que fan referència a la salvació, com és el
cas d’Isaac alliberat del sacrifici, Jonàs salvat del ventre de la balena,
Daniel rescatat de la fossa dels lleons o els que hem vist dels tres hebreus al forn de Babilònia i de Noè a l’arca.

Fragment d’una tapa de sarcòfag. Segle IV. Marbre. 47 x 14 x 8 cm.
Museu de Badalona, inv. 3281

Sarcòfag paleocristià de Can Peixau
Representació d’una escena bíblica, narrada en el Llibre de Daniel. Es
tracta dels tres joves hebreus Sidrac, Misac i Abde-Nagó en el forn de
Babilònia, on Nabucodonosor els va fer llançar per no haver volgut
adorar una estàtua colossal d’or. Un cop al forn, els joves començaren a pregar a Déu, el foc els deixà indemnes, i Nabucodonosor es va
acabar convertint a la seva mateixa fe.
A la part esquerra de la peça es pot veure el cap d’un altre personatge que pertany a una escena diferent i que s’identifica amb Noè a
l’arca rebent el colom amb una branqueta d’olivera al bec, que li indica la fi del diluvi.

Segles VI-VII: els vestigis més antics del temple cristià
La continuïtat de l’església de Baetulo en un moment avançat del segle VI o en el VII queda provada perquè es conserva el fragment d’un
cancell d’altar que sens dubte en formava part. Els cancells eren peces ornamentades de pedra o marbre que separaven el presbiteri,
reservat als sacerdots, de la nau on hi havia els fidels.
L’aspecte de l’església, com ja s’ha dit, no es coneix, però podem
pensar que era similar a la primera església cristiana d’Empúries,
amb una sola nau i amb un absis que potser quedava envoltat per
un mur que exteriorment formava una capçalera recta.
6
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Quant al món funerari, destaca la presència d’un petit mausoleu
cobert amb volta per a dos enterraments, que es pot veure a l’espai
Termes-Decumanus. La troballa, associada al mausoleu, d’un plat de
ceràmica sigillata d’importació africana, datat en el segle VI i decorat amb una creu, confirma que ens trobem davant la tomba de dos
membres destacats de la comunitat cristiana de Baetulo.

Fragment d’un cancell. Segles VI-VII. Marbre. 33,5 x 34
x 8,5 cm . Cancell i làpida del
Mestre de Badalona. L’anvers
d’aquesta peça és el fragment
d’un cancell que possiblement
pertanyia a la primitiva església paleocristiana de Santa
Maria, decorat amb motllures
i una garlanda. Dipòsit de la
Parròquia de Santa Maria de
Badalona

Segle X i XI: la parròquia de Santa Maria i el temple preromànic
Tot i que disposem de pocs documents d’aquests segles de pas del
primer mil·lenni, sabem que la població de Badalona estava formada majoritàriament per aloers, pagesos lliures que vivien de les seves
terres. El seu grau de riquesa era divers, les cases es trobaven disperses en el territori, i el nucli urbà del Dalt de la Vila tot just estava
començant a despuntar.
Algunes propietats estaven formades per la casa, la terra, les sitges, un tancat, un pou i una noguera. Altres només disposaven d’alguna peça plantada amb vinya i,
de vegades, a més, incloïen terres disperses, en alguns casos
amb arbres de diferents espècies. Hi havia alous que comprenien també garrigues, trills, arbres, horts, fonts, aigua, cases,
corts, colomers i coves. I, finalment, alguns que fins i tot tenien
torre o capella.

Recreació hipotètica del mausoleu
que es pot veure a l’espai Termes-Decumanus, segle VI dC. Museu de Badalona. Dibuix de Gabriel Germán
Barbabianca
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El territori era regit per l’església de Santa Maria, esmentada des
de l’any 1012 –l’any 1030 serà definida com a parroquial–, que era
el centre d’administració eclesiàstica d’altres capelles que en depenien, com les de Sant Adrià, Sant Joan de la Torre –Balldovina– o
Santa Coloma.

L’aspecte d’aquesta església és totalment desconegut. No hi ha
restes arqueològiques ni documents que la descriguin, però es disposa de dues peces que, de ben segur, en formaven part: la làpida del
Mestre de Santa Maria –feta aprofitant part d’un cancell de marbre
del segle IV– i una pica beneitera.
Es pot dir, perquè així ho indiquen els enterraments trobats a la
zona, que entorn del canvi de mil·lenni, el nucli proper a l’església
de Santa Maria pren una major dinàmica i creix com a nucli urbà.
És, doncs, en aquests segles que el Dalt de la Vila comença a formar-se, i és també en aquest moment que neixen les cases senyorials badalonines que es mantindran durant tota la baixa edat mitjana i els segles posteriors: la Torre Vella, Poià –posteriorment Sant
Jeroni de la Murtra–, Can Peixau, Cal Comte, i un seguit de cases
i torres de menor influència. La documentació en dóna testimoni i també, com en el cas de Can Peixau, les restes arqueològiques i
arquitectòniques.
Cancell i Làpida del Mestre de Santa Maria
L’anvers d’aquesta peça és el fragment d’un cancell que possiblement
pertanyia a la primitiva església paleocristiana de Santa Maria, decorat amb motllures i una garlanda. Cap al segle X es va reutilitzar com a
làpida i, en el revers, s’hi va gravar una inscripció, actualment incompleta, on es pot llegir:

... MAGISTER QUI
... OPPERA S. MARIE BITILU... SUPRA NOS LITTERAS. ET NOS
... RMENGAUDUS SUBDIACHOMUS

Dibuix de l’any 1938 que reprodueix un plànol anterior, on s’aprecia la casa amb torre
de Can Peixau. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs. Dibuix de J. M. Riera

... [C]TO MAGISTER NOS
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[Aquí reposa Nom] el mestre que
[va dirigir la construcció de] l’obra de Santa Maria de Badalo[na, i va infondre] en nosaltres les lletres. I, nosaltres,
[Nom, i] Ermengol subdiaca
[dediquem aquesta inscripció a aquest] mestre nos[tre.].
Aquesta làpida, probablement sepulcral, dedicada al Mestre de
Santa Maria, testimonia la construcció d’una església entorn del segle X, dirigida pel mestre esmentat. Quan al segle XII es va aixecar
l’església romànica, la làpida potser es va aprofitar com una simple
pedra i tal vegada va ser aleshores que es va trencar i desgastar.
Quan al segle XVIII es va construir una nova església, moltes
làpides van ser encastades a les parets, però sembla que no va
ser el cas d’aquesta, ja que l’any 1890 estava ubicada en una pi
lastra al pati de la rectoria de Santa Maria. En algun moment posterior, però, es va encastar a la paret, possiblement de l’església, ja
que se’n conserva una fotografia. Deprés del 1936 es va perdre
i no es va tornar a trobar fins a l’any 1977.

Làpida del Mestre de Santa
Maria. Segle X (reutilització).
Marbre. 33,5 x 34 x 8,5 cm.
Dipòsit de la Parròquia de
Santa Maria de Badalona

La làpida del Mestre de Badalona, encastada en una paret, en una fotografia de la dècada de 1920. MB. Arxiu Josep M. Cuyàs. Foto Xatart
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Pica beneitera
Pica beneitera de pedra de Montjuïc, de forma troncocònica invertida. La meitat de la peça aproximadament està decorada, mentre que
l’altra meitat és llisa, ja que devia anar encastada o arrambada a una
paret. Per la part inferior és llisa, ja que, en l’època que es va fer, les
piques beneiteres solien anar assentades sobre una columna.
Pel que fa a la decoració, la peça queda dividida en dues parts per
una soga esculpida a la pedra. La part inferior a la línia d’aquesta soga
no està decorada, mentre que la superior té una decoració vegetal
estilitzada que representa pàmpols de vinya.
La peça procedeix, possiblement, de l’església de Santa de Maria
on, en origen, devia estar situada en un dels costats de la porta d’entrada. La seva factura, els elements decoratius i la comparació amb
altres peces de les quals es coneix la data, indiquen que aquesta pica
s’ha de relacionar amb l’església anterior a la que va ser consagrada
l’any 1112, potser la mateixa a la qual s’al·ludeix en el text escrit al
revers del cancell de marbre.

Conjunt de Can Peixau
Can Peixau era una gran casa, situada en una zona una mica elevada,
entre els actuals carrers de Miquel Servet, Baldomer Solà, Saragossa,
i Font i Escolà. Aquesta torre està documentada des de molt antic encara que amb altres noms. Pel que fa al culte cristià en aquesta zona,
es pot remuntar al segle IV i, amb més o menys transformacions, es
pot pensar que no s’havia interromput quan, el 1125, s’hi documenta
la capella dedicada a Sant Salvador.
L’any 1958, en enderrocar-se la casa, s’hi van fer excavacions i
es van recuperar quatre capitells i una imposta. Presenten decoracions vegetals i geomètriques, i devien formar part d’una capella que
cal datar cap al segle X o, com a molt tard, a la primera meitat del
segle XI.

D’esquerra a dreta, imposta, acabament de fust d’una columna i capitells procedents
de Can Peixau. Segle X i primera meitat del segle XI. Pedra esculpida. Museu de Badalona, inv. 123, 96, 90, 88 i 125

1112: la consagració de l’església de Santa Maria
Al novembre de l’any 1112, quan es va consagrar l’església nova
de Santa Maria, tota la població de Badalona, sens dubte molt poc
nombrosa, devia assistir a la celebració. La majoria eren pagesos
que vivien de la producció d’unes terres que encara eren els seus
alous. Però també n’hi havia d’altres que havien traspassat la seva

Pica beneitera (entorn de l’any
1000). Pedra esculpida. 40 x
37 cm (diàmetre).
Col·lecció particular
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propietat a algun pagès més ric, amb el qual havien establert lligams
de dependència.
Els personatges de Badalona que signen el document eren els representants de les cases i propietats més importants. Entorn d’aquella data, aquests grans senyors van començar a concentrar i engrandir les propietats, formant les cases feudals més poderoses de les
zones de la Sagrera, Pomar, Canyet, Sistrells i Llefià, que un parell de
segles més tard, esdevindran els nuclis principals de Badalona.

Una altra informació destacable del document és la confirmació de
la Sagrera, una institució eclesiàstica essencial a l’alta edat mitjana, que
consistia en la delimitació d’un espai a l’entorn de l’església, en el qual
persones i béns quedaven protegits. Aquesta seguretat va donar peu
a l’assentament de molts nuclis de població, com sembla que va passar
amb la zona del Dalt de la Vila.

Acta de consagració de l’església de Santa Maria de 1112

Hipòtesi del nucli de la Sagrera de Badalona al segle XII.
Realitat augmentada: M. Elisa La Ferla

Aquest pergamí –que mai no havia estat a Badalona, fins que es va fer
l’exposició del 2012– testimonia la consagració de l’església romànica
de Santa Maria de Badalona, el 30 de novembre de 1112. Va ser redactat per donar fe i testimoni del moment de la consagració de l’església
i dels drets jurídics derivats d’aquest acte. És el primer document conservat que ens informa de l’inici del culte en un temple de Badalona, i
es conserva a l’Arxiu de la catedral de Barcelona. L’acta segueix un esquema força habitual en aquest tipus de documents: la presentació de
les autoritats que hi assistiren, la confirmació dels béns de l’església
beneïda i de l’espai de la Sagrera, i el lliurament de l’oli sagrat, sense el
qual no hi podia haver culte. També deixa constància dels límits jurisdiccionals de la parròquia i de les propietats de què disposava –masos
i terrenys disseminats per tot el territori, segurament perquè procedien de deixes testamentàries–. Crida l’atenció que alguns dels topònims que hi apareixen encara perdurin avui dia, 900 anys més tard.
Qui són els vint-i-un signants del document? En primer lloc, tenim
el bisbe de Barcelona, Ramon; tot seguit, sis preveres en representació dels canonges de la catedral de Barcelona, i a continuació, Arbert,
el sacerdot de Santa Maria de Badalona.
Guillem Ramon, el següent, deu ser Guillem Ramon de Montcada,
el gran senescal de Catalunya, que tenia encomanada pel comte la jurisdicció de Badalona i per això hi era present.
Apareix a continuació Ramon Arnall, cavaller, senyor alodial de les
terres d’aquesta zona, que havia fet donació de l’espai de la Sagrera.
A més, també devia fer el paper de representant del comte en cas que
no hi hagués estat Guillem Ramon de Montcada, ja que aquest mateix
11
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li tenia encomanada habitualment aquesta funció. La casa de Ramon
Arnall és la que, més endavant, serà coneguda com la Torre Vella.
Tot seguit, signen Miró Guadall, Berenguer Guadall, Arnau Guadamir, Guillem Godmar, Grall, Arnau Arnall, Berenguer Ramon i Pere
Ramon. Probablement, d’acord amb alguns documents anteriors i
posteriors, eren propietaris importants del territori, comparables a
Ramon Arnall.
Els darrers a signar són Beatriu, l’esposa de Ramon Arnall, i Pere i
Guillem de Sant Menat, segurament els seus fills, que ja havien rebut
en feu el castell de Sentmenat del qual van prendre el nom.

Acta de consagració de l’església de Santa Maria 1112.
Pergamí. 35,1 x 26,8 cm. ACB. Pergamí 3-32-31. Fotografia: Antonio Guillén
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Text de l’acta de consagració de 1112
Anno incarnationis Ihesu Christi CXII post millesimum II Kalendas decembris, communi utilitati providentes venerabilis Ramundus Dei nutu
barchinonensis episcopus et Kanoniquorum conventus inferius annotatus
cum non parvo populorum concursu, psolepmniter convenerunt ad consecrandum domum Dei in honore gloriosissime Dei genitricis Marie in territtorio barchinonensi, in loquo dicto Bitulona. Die siquidem consecracionis
confirmaverunt predicte ecclesie quiquid possesionum habebat vel habere debebat vel in antea Deo dante adquisierit ubique loquorum terras videlicet et vineas et mansos et arboribus decimas et primicias vel oblationes fidelium que sui iuris sunt. Atque cimiterium ipsi ecclesie undique XXX
ecclesiastiquorum passuum confirmaverunt et quiquid in eodem spatio
contineretur sub defensione ecclesiastica posuerunt atque temerarie inde
aliquid auferentem vel invadentem ut reum sacrilegii omnino condempnaverunt donec Kanonice satisfaceret. Constituerunt quoque ut ipsa ecclesia a barchinonensi sede crisma acciperet eidemque sedi annualiter per
censum inter II sinodos quinquaginta II os. denarios monete curribile persolveret. Habet namque afrontaciones iam dicta ecclesia unde accipit decimas sive primicias ab orientali clismate in colle de Muntgath et vadit per
ipsam rieram de Kanalies usque ad Montem Petrosum. A meridie in mare.
Ab occidentali in alveum Bisocii. A parte vero septentrionis in Valle Vinciana et usque ad Eram Bonam sicuti aque defluunt in mare. Alodia autem
sepe dicte ecclesie sunt hec: in Pomar mansos III cum suis pertinenciis et in
Margaio petias IIII et in Planas petias in diversis locis et in Kanalias petias
III et in Croso I et ad Fexas petias VI et ad Campo Morel petia I vinee, et in
torrente Humbra petia I vinee et in litore maris petias II et in villa de Canned ortos cum arboribus et aque ductibus et in Monte Aquilarum petias
VI , et mansum ubi presbiter habitat cum pertinenciis suis, et in Valle Oria
petias in diversis locis et in Petra Mala petia I. Ipso die consecrationis cum
voluntate Raimundi Arnalli miles et uxor eius Beatrix. Raimundus pontifex
cum communi assensu barchinonensis sedis canonicorum constituit ut anuatim iam dictus Raimundus Arnalli et posteritas eius persol

vant predicte ecclesie in pascali festivitate libras duas cere propter
suarum domorum.

Quod cimiterium XXX passuum contullit iam dicte ecclesie Raimundus Arnalli miles et uxor eius nomine Beatrix et advenit eis per
alodium et per fevum. Ut autem prephata ecclesia plena libertate
gauderet constituerunt ut libere que sui iuris sunt vel erunt possideret
et ut nulla ecclesiastica secularisve persona eam suis rebus expoliare
vel invadere presumat sub anathematis interposicione prohibuerunt
cunctisque ei iusta servantibus vel benefacientibus absolucionem
peccatorum per Dei gratiam promiserunt. Actum est hoc die prescripto et anno prefixo.
S + Reimundus barchinonensis episcopus. S + Petri archilevite.
Sig + num Raimundi ipodiaconi. S + Raimundi subdiachoni. + Arnalli
Bernardi presbiteri atque canonici. Sig + nun Geralli levite. Sig + num
Poncii levite. Sig + num Rogerii levite. Berengarius sacerdos +. Sig +
num Arberti sacerdotis ipsius ecclesie. Sig + num Guillelmi Raimundi.
Sig + num Raimundi Arnalli. Sig + num Mironis Guadalli. Sig + num
Berengari Guadalli. Sig + num Arnalli Guadamir. Sig + num Guillelmi
Gondemari. Sig + num Gralli. Sig + num Arnallus Arnalli. Sig + num
Berengarii Raimundi. Sig + num Petri Raimundi. Sig + num Beatricis.
Sig + num Petri Sancti Minati. Sig + num Guillelmi Sancti Minati.
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Traducció al català del text de l’acta de consagració de 1112
L’any de l’Encarnació de Jesucrist 1112, el segon dia de les calendes
de desembre, vetllant pel bé comú, el venerable Ramon, bisbe de Barcelona per designació de Déu, i la comunitat de canonges anotats més
avall, amb una no petita afluència de gent, acudiren solemnement a
consagrar la casa de Déu en honor de la gloriosíssima Mare de Déu,
Maria, en el territori de Barcelona, en el lloc anomenat Badalona.
El dia de la consagració confirmaren a l’esmentada església totes
les possessions que tenia o que havia de tenir o que en el futur, si Déu
hi ajudava, adquirís en qualsevol lloc, és a dir, terres i vinyes i masos i
arbres, delmes i primícies o ofrenes dels fidels que són del seu dret. I
confirmaren a aquesta església el cementiri de trenta passes eclesiàstiques tot al seu voltant, i tot el que estigués contingut dins d’aquest
espai ho posaren sota la protecció eclesiàstica, i condemnaren totalment com a reu de sacrilegi qualsevol que temeràriament ho espoliés
o ho envaís fins que en donés satisfacció a la canònica.
També establiren que aquesta església rebés el crisma de la seu
de Barcelona i que pagués per cens a la mateixa seu cada any, entre
els dos sínodes, 52 diners en moneda corrent.
L’esmentada església té, doncs, els seus límits, dins dels quals cobra delmes o primícies, a orient en el turó de Montgat i per la riera de
Canyelles fins al mont Pedrós; a migdia en el mar; a occident en el llit
del Besòs; pel que fa a la part septentrional en la Vallençana i fins a
Era Bona tal com les aigües s’escorren en el mar.
Quant als alous de l’esmentada església, són aquests: a Pomar tres
masos amb les seves pertinences i a Margaió quatre peces i a les Planes
peces a diversos llocs, i a Canyelles tres peces i al Cros una; i a Feixes
sis peces i a Camp Morell una peça de vinya i al torrent Fosc una peça
de vinya, i a la vora del mar dues peces, i a la vil·la de Canyet horts amb
arbres i aqüeductes, i a Montigalà sis peces, i el mas on viu el prevere
amb les seves pertinences, i a la Batllòria peces en diversos llocs i a

Peramala una peça. El mateix dia de la consagració amb el consentiment de Ramon Arnall, cavaller, i de la seva muller, Beatriu, el
bisbe Ramon va determinar amb la comuna aprovació dels canonges
de la seu de Barcelona, que l’esmentat Ramon Arnall i la seva descendència paguin a la dita església cada any en la festa de Pasqua dues
lliures de cera per les seves cases. El cementiri de trenta passes el va
lliurar a la dita església Ramon Arnall, cavaller, i la seva muller, anomenada Beatriu, i a ells els va venir per alou i per feu.
Per tal que la dita església gaudís efectivament de plena llibertat
establiren que posseís lliurement les coses que són o seran del seu
dret, i per tal que cap persona eclesiàstica o secular no gosi espoliar-la o envair-la en les seves coses ho prohibiren posant sota pena
d’excomunió, i a tots aquells que servin o augmentin els seus drets els
prometeren l’absolució dels pecats per la gràcia de Déu.
Això es fet el dia més amunt i l’any esmentat.
Sen+yal de Ramon, bisbe barceloní. Sen+yal de Pere, arxilevita.
Sen+yal de Ramon, hipodiaca. Sen+yal de Ramon, subdiaca. + d’Arnau Bernat, prevere i canonge. Sen+yal de Gerall, levita. Sen+yal de
Ponç, levita. Sen+yal de Roger, levita. Berenguer, sacerdot +. Sen+yal d’Arbert, sacerdot d’aquesta església. Sen+yal de Guillem Ramon. Sen+yal de Ramon Arnall. Sen+yal de Miró Guadall. Sen+yal de
Berenguer Guadall. Sen+yal d’Arnau Guadamir. Sen+yal de Guillem
Godmar. Sen+yal de Grall. Sen+yal d’Arnau Arnall. Sen+yal de Berenguer Ramon. Sen+yal de Pere Ramon. Sen+yal de Beatriu. Sen+yal de
Pere de Sant Menat. Sen+yal de Guillem de Sant Menat.
Traducció de Joan Rosàs
(publicada a Catalunya romànica. Vol. XX. p. 138).
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Santa Maria al segle XII
Les imatges en tres dimensions que acompanyen aquest article
mostren com devia ser l’església de Santa Maria i la zona del voltant. És la primera vegada que es planteja el conjunt, ja que fins a
aquest moment, quan s’havia dibuixat l’església, se n’havia interpretat només la planta.
Es tracta d’una hipòtesi elaborada a partir de la interpretació de dades de l’edifici extretes de documents, així com
d’estudis i publicacions que, en un moment o altre, s’han referit a l’església o n’han esmentat algun detall concret. Un altre aspecte que s’ha tingut molt en compte ha estat l’existència de paral·lels: esglésies de la mateixa època a les quals Santa
Maria es pogués assemblar.
El que es coneix de l’edifici de l’església romànica de Santa Maria és gràcies a notícies indirectes: un dictamen de l’any
1753, moment en què es trobava en estat ruïnós, i un document que hi havia hagut a l’arxiu de la mateixa església, que
es va perdre l’any 1936, però que havia estat publicat per
Josep M. Cuyàs.
Estava orientada a l’est. Era d’una sola nau de 24,60 m de llargada i 15,50 m d’amplada. Tenia un absis, i estava coberta amb
una volta de canó sostinguda per dos arcs torals i un de triomfal
a tocar del presbiteri. Els murs tenien una gran profunditat, que
arribava als 2,40 m. L’entrada devia ser a la banda de l’evangeli, on
també hi havia adossat el campanar, de planta quadrada, de 6 m
per costat.
Les imatges mostren molts aspectes de com devia ser aquest
edifici, d’estil romànic, just en el moment de la seva consagració: l’enorme robustesa dels murs, la situació lateral de la porta d’entrada, la volta de canó amb els arcs torals, els punts d’entrada de llum, així com l’accés i les finestres del campanar.
Santa Maria de Toudell, una església romànica de Viladecavalls, consagrada l’any 1112, amb una planta similar a la de Badalona. Fotografia: Josep
Tarrats i Bou
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Hipòtesi de l’església de Santa Maria a l’època del romànic.
Realitat augmentada: M. Elisa La Ferla .

Hipòtesi de l’església de Santa Maria a l’època del romànic.
Realitat augmentada: M. Elisa La Ferla

tSegle XV: reformes a l’època del gòtic

seva part posterior indiquen el punt d’arrencada dels nervis, cosa
que permet calcular amb força exactitud com seria la volta sencera.
Així, doncs, sembla clar que la volta de canó romànica hauria estat
substituïda per una de creueria, d’estil gòtic, fet que va implicar, a
més, que la nau passés de tenir tres crugies a tenir-ne dues.
La descripció que es va fer de l’església al segle XVIII esmenta que
hi havia un gran portal obert a la banda de ponent. Al segle XV, les
normes eclesiàstiques ja feia temps que aconsellaven que les esglésies tinguessin la porta principal en aquest costat. Seria lògic pensar
que, si no s’havia obert, aquest portal es va fer aprofitant el moment
en què es modificava el sostre.

Tres-cents anys després de ser consagrada, l’església de Santa Maria de ben segur que havia canviat. Potser no l’aspecte exterior, però
sí l’interior.
L’any 1379, l’edifici patia greus desperfectes i el campanar també
requeria obres de reparació. Podria ser que aquests defectes obliguessin a fer unes obres que comportessin canviar el sostre. Si a final del segle XIV o al segle XV s’executava una obra nova, aquesta
seguiria la manera de fer del gòtic i la nau de l’església passaria, per
tant, a tenir el sostre amb voltes de creueria. La clau de volta gòtica
que s’ha conservat testimonia aquest canvi. Les cares laterals de la
16
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Hipòtesi de l’església de Santa Maria a l’època del gòtic.
Realitat augmentada: M. Elisa La Ferla

Hipòtesi de l’església de Santa Maria a l’època del gòtic.
Realitat augmentada: M. Elisa La Ferla

Pel que fa a les imatges de context, permeten veure que el nucli
urbà havia crescut considerablement, tant pel fet que s’havien obert
nous carrers com per l’augment dels espais edificats.
Pel que fa a Badalona, al segle XV, el nucli de cases del voltant de
l’església s’havia engrandit considerablement. Ja no tan sols hi havia
cases ben properes a la plaça, sinó que se n’havien anat construint a
les vies de comunicació, s’havien aixecat cases a carrers nous –el de
Dalt i el de Lladó– i, fins i tot, se n’havien construït algunes a l’interior de la Sagrera. També la casa feudal de la zona era ben diferent
de l’època del romànic. La família Santcliment n’era la propietària

des de l’any 1280, l’edifici s’havia engrandit i, sobretot, havien canviat molt les relacions jurídiques.
Certament, les relacions derivades de la propietat de la terra es
van endurir fins al punt que, a cavall del segle XV, de vegades, els
senyors pretenien exercir drets que no els corresponien, com el cobrament de determinats tributs o l’exigència de prestacions no pactades. Aquest fenomen forma part de l’anomenada feudalització que
va caracteritzar aquests segles.
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Hipòtesi del nucli de la Sagrera de Badalona als segles XIV-XVI.
Realitat augmentada:M. Elisa La Ferla

Hipòtesi del nucli de la Sagrera de Badalona als segles XIV-XVI.
Realitat augmentada: M. Elisa La Ferla

Clau de volta gòtica de l’església de Santa Maria
Aquesta clau de volta havia estat encastada en una paret de l’església de Santa Maria fins a l’any 1937, en què van començar els treballs
de desenrunament de l’edifici després d’haver estat cremant al juliol
del 1936. Devia ser aleshores quan es va trencar.
En desmuntar-se l’església que s’havia consagrat l’any 1112, algunes peces es van conservar i s’incorporaren al nou edifici, beneït
al juliol del 1778. La clau de volta es va encastar en una de les parets
de l’església nova, com es pot veure en una fotografia antiga que es
conserva al Museu.

No se’n tenen referències documentals, però caldria pensar que es
tracta d’una clau de volta feta al segle XIV o potser al segle XV, en què es
devien fer reformes a l’edifici.
A la clau de volta hi ha esculpit Crist en majestat, assegut al tron –el
respatller del qual fa la forma de mitja màndorla–, que sosté una esfera de l’univers a la mà esquerra, mentre està beneint amb la mà dreta.
L’acompanyen dos àngels, un a cada banda. La vora està decorada amb
una sanefa amb motius vegetals. Les quatre cares laterals de darrere la
clau indiquen els quatre nervis de la volta.

18

Sumari
Nota
1. En la documentació i textos hi van col·laborar, també, Margarida Abras Pou,
Esther Gurri Costa i Núria Sadurní Puigbò.
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Museu de Badalona, inv. 82

19

Sumari
UNA GRAN CREU DE PLATA DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
DE BADALONA (SEGLE XV)
CARLES DÍAZ MARTÍ

Ens plau donar a conèixer, justament pocs anys després que la ciutat commemorés el novè centenari de la consagració de l’església de
Santa Maria (1112), una notícia que hem trobat casualment mentre
buscàvem documentació per a altres propòsits. Enmig dels protocols
del notari cinc-centista Pere Triter, a l’Arxiu Històric de Protocols
de Barcelona (AHPB), vam tenir la fortuna de trobar un conjunt de
minutes que fan referència a un afer relacionat amb aquesta institució cabdal de la nostra vila des dels temps altmedievals. Sens dubte,
la nostra és una contribució modesta al costat de les que va posar
al descobert Josep Maria Cuyàs en diversos treballs.1 Tanmateix,
creiem que té un valor singular perquè està relacionada amb el patrimoni artístic, encara que desaparegut, en un temps relativament
reculat i perquè dóna testimoni dels esforços dels habitants medievals de Badalona per donar el màxim esplendor al culte parroquial.
Situem-nos al tercer quart del segle XV, en el regnat de Ferran II,
en una conjuntura marcada per la lenta superació del daltabaix que
va suposar el llarg enfrontament bèl·lic conegut com a Guerra Civil
Catalana (1462-1472). No obstant les dificultats econòmiques de
caire general, a Badalona decideixen fer una gran inversió: més de
200 lliures –concretament 200 lliures 16 sous 1 diner– per tenir una
nova gran creu de plata per a la parròquia. I per fer-la, han contractat un dels argenters de més renom, Berenguer Palau, un professional amb més de trenta anys d’activitat i que treballa habitualment

per a la catedral de Barcelona, tot i que també ha fet encàrrecs per al
rei Alfons el Magnànim o el cardenal Mendoza de Toledo, entre d’altres.2 Possiblement ha influït en l’elecció el fet que treballi de forma
continuada amb la catedral de Barcelona, que és la propietària de
la rectoria de la parròquia de Santa Maria, raó per la qual el rector
és un dels canonges, el paborde del mes de maig. Però potser no ha
estat l’única raó per a aquesta elecció, perquè a mitjan segle, Berenguer Palau havia fet ja una creu de plata per al veí monestir de Sant
Jeroni de la Murtra, pagada per un dels seus benefactors, Pere Martí, rector de Santa Perpètua de Mogoda, i anys més tard, el 1477, li
havia construït una custòdia de plata.3
Malauradament no disposem del contracte inicial amb l’argenter,
per la qual cosa no sabem la data de l’encàrrec, ni el pes de la peça ni
altres característiques. La documentació que hem trobat és parca a
l’hora de referir-s’hi. Tan sols ens diu que és d’argent i en un cas és
qualificada de magna, fet que s’adiu amb el preu que se n’hagué de
pagar que, com hem dit, superava per poc les 200 lliures barceloneses. No ens queda altre remei que intentar fer alguna extrapolació
a partir d’aquesta dada. En aquest sentit, el mateix argenter, Berenguer Palau, havia fet una vintena d’anys abans una creu de plata a
l’olotí Francesc Marc per un preu de 9 lliures 10 sous el marc d’argent.4 Si apliquem proporcionalitat numèrica, el pes de la creu badalonina se situaria al voltant dels 21 marcs de plata, una mica per
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sobre dels cinc quilograms i mig. No cal dir que és un valor purament
estimatiu, ja que el preu que hem pres com a referència, si bé procedeix d’una obra del mateix artista, es remunta a molts anys enrere i,
a més, en el preu segurament hi devien influir altres factors a banda
del pes de la peça.
Els problemes per afrontar els darrers pagaments d’aquesta creu
de plata són la causa dels instruments notarials que posem al descobert i que oferim transcrits i regestats en l’apèndix documental. Davant la impossibilitat de pagar les darreres 21 lliures de la feina duta
a terme per l’argenter, els obrers de la parròquia de Santa Maria de
Badalona de l’any anterior es veuen obligats a vendre un censal mort,
un instrument de crèdit que obliga a pagar una pensió anual al comprador fins que se li pugui restituir completament el preu del censal
mort. Així ho fan el dia 5 de maig de 1488 (doc. 1). Reben 21 lliures
a canvi de pagar una pensió anual de 23 sous 4 diners barcelonesos
(5,56% d’interès) a Constança de Peguera, priora del monestir benedictí de Sant Pere de les Puelles, que no es conforma amb l’obligació
contractual dels venedors de respondre amb els seus béns, sinó que
es queda com a penyora dos calzes de la parròquia de Santa Maria de
Badalona. Per aquesta raó es formalitza un instrument de compravenda d’aquests dos calzes. Es tracta, sens dubte, d’una venda simulada, ja que l’objecte de la suposada venda és, en realitat, la garantia
de Constança de Peguera vers un hipotètic impagament de les pensions.5 És clar, doncs, que els badalonins van recórrer al mercat del
crèdit en subhasta pública i Constança de Peguera va ser la que va
oferir unes millors condicions perquè poguessin obtenir les desitjades 21 lliures, tal com expressa el corredor de pelfa Francesc Oliver. Tanmateix, van haver de sortir de la sagristia dos calzes, tots dos
amb la seva corresponent patena, que en total contenien una mica
més de quatre marcs i mig de plata. El primer tenia gravat el senyal
de Badalona, que devia ser un emblema o escut identificatiu de la parròquia, tal com també el tenien les fonts baptismals ja l’any 1425.6
El segon calze, en canvi, tenia gravada una creu al peu. Ambdós eren
daurats (doc. 2).

És interessant fixar-se en els badalonins que van intervenir en
aquest afer. Són Miquel Boscà, Francesc Vilar, Antoni Pujol, Bernat
Batlle i Pere Torrabadal,7 que són designats com a iurati et operarii ecclesie et parrochie –o sigui, jurats i obrers de l’església i parròquia– de
Badalona l’any anterior. El primer que cal tenir ben present és que la
seva actuació com a responsables del pagament d’una creu de plata
per a l’església parroquial s’ajusta més a la seva condició d’obrers, o
sigui, d’encarregats de l’administració de l’obra de la parròquia i, en
general, de tots els béns que feien possible el culte, entre els quals els
objectes litúrgics i els vestits sacerdotals, que no pas a la de jurats,
que té una connotació de poder municipal en l’àmbit purament civil.
Les obreries parroquials, i amb elles la badalonina, s’anaren creant
durant la baixa edat mitjana com una forma de canalitzar la necessitat que els feligresos es fessin càrrec de les obligacions quant al manteniment de l’edifici i el parament litúrgic de les seves parròquies.8
Si els cinc badalonins que acabaren de pagar la creu de plata també exercien de jurats, en el sentit de membres d’una estructura de
poder municipal, és una qüestió que haurà de ser confrontada amb
altra documentació, ja que amb la present no es pot inferir cap prerrogativa d’aquest tipus.9
No foren poques les prevencions de la compradora del censal mort,
Constança de Peguera, a l’hora de tenir-ho tot ben lligat. A banda de
quedar-se els calzes com a penyora, no es va quedar de braços plegats quan només quatre dels cinc obrers van fermar el document de
la compra del censal mort. Recordem que la ferma era el consentiment explícit que es donava als contractes escrits davant de notari10
i Pere Torrabadal, no sabem per quina raó, no va fermar l’escriptura
de venda del censal mort el mateix dia de la seva redacció. Això, lògicament, podia comportar problemes de validesa jurídica que podrien
perjudicar els interessos de la compradora del censal mort. Així hem
d’interpretar que, dos dies més tard, el 7 de maig de 1488, els quatre
badalonins que sí havien fermat la venda del censal anterior es comprometessin que Pere Torrabadal fermaria el document abans del
dissabte següent que, segons els nostres càlculs, s’esqueia el 12 de
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maig. En cas que no ho aconseguissin, pagarien 30 lliures, una quantitat superior al valor del censal mort (doc. 3). No va ser necessari arribar a tal extrem, ja que Pere Torrabadal va fermar davant del notari
el dia 10 de maig. D’altra banda, el 7 de maig l’argenter Berenguer
Palau reconeixia haver rebut tot l’import de la creu de plata, més 20
sous de despeses per reclamar el deute als badalonins (doc. 4).
El deute, per tant, havia estat traspassat de l’argenter a la priora
de Sant Pere de les Puelles, amb la diferència que a aquesta darrera,
a causa de la creació del censal mort, li havien de pagar anualment,
com a interès, 23 sous 4 diners barcelonesos fins que no li poguessin restituir tot l’import. Però no van trigar gaire a fer-ho, ja que poc
més d’un any després, lluïen el censal mort: el 28 d’agost de 1489
es procedia a la seva liquidació per un total de 21 lliures 6 sous. Les
21 lliures eren la restitució del preu i els 6 sous eren la part proporcional –poc més d’una quarta part, ja que havien passat tan sols 3
mesos i mig– de la pensió anual (doc. 6). Tot seguit, van recuperar els
calzes que havien donat com a penyores (doc. 7). D’aquí es pot concloure que les despeses extraordinàries que hagueren d’afrontar els
badalonins per no fer efectiu el darrer pagament en el termini previst a Berenguer Palau foren d’uns 50 sous, quantitat que resulta de
sumar els darrers 6 sous als 23 sous 4 diners de la primera pensió
del censal mort –el que va de maig de 1488 a maig de 1489– i als 20
sous per despeses a Berenguer Palau.
Quines van ser les vicissituds d’aquesta creu, que podem donar
avui per desapareguda? És difícil respondre a aquesta qüestió amb
una documentació publicada tan fragmentària, sobretot si es té en
consideració que en una parròquia, com la de Santa Maria de Badalona, hi podia haver més d’una creu i que, de la mateixa manera, una
creu podria tenir més d’una funció. En aquest sentit, cal tenir present
que les creus podien servir com a ornament d’altars, per als serveis
funeraris, entre les quals es distingien les dels cossos i les dels albats, i com a reliquiaris.11 El més versemblant és suposar que, depenent del nombre de creus que hi hagués a la parròquia, del seu estat,
de les ordres dels visitadors diocesans i de les possibilitats econò-

miques, entre d’altres raons, s’utilitzessin les creus disponibles per
complir al millor possible les obligacions que imposava el culte i que,
quan fos necessari i viable, es decidís reparar peces o comprar-ne de
noves. Dit això, creiem que per les seves dimensions i pels diners que
hi invertiren, la que els obrers badalonins van encarregar a final del
segle XV a l’argenter Berenguer Palau de ben segur que tenia funcions de creu processional, o sigui aquella que encapçalava les processons i els seguicis pels carrers i places de la vila en les principals
festivitats religioses, si bé no es pot descartar que fos l’única de caràcter processional12 ni que pogués tenir altres funcions litúrgiques. En
aquest sentit, l’any 1705 una visita pastoral a Badalona indicava que
al davant de les processons hi hagués les banderes i els gonfanons
seguits d’un acòlit amb la creu alta.13
D’antecedents de la que ens ocupa, tenim constància d’una creu
d’argent gràcies a la visita diocesana de 1413. Pocs anys abans, el
visitador havia trobat a faltar una creu d’albats.14 Hem trobat dues
referències posteriors a creus de plata a Badalona, en ambdues ocasions qualificades de grans. Procedeixen de dos inventaris fets els
anys 1623 i 1782. En l’últim inventari es diu, a més, que la creu és per
a processons i que necessita recompondre’s i tornar-se a daurar.15
És una incògnita saber si aquesta darrera creu, desgastada pel seu ús
continuat, era la mateixa que els feligresos badalonins van fer obrar
tres segles abans. Això implicaria, si fos cert, que hauria sobreviscut a diferents saquejos, com el de 1698, en què els francesos s’emportaren bona part dels objectes valuosos de la parròquia.16 Però
en l’hipotètic cas que aleshores encara estigués activa, el que resta
fora de tot dubte és que ja no va poder superar el robatori de 1805,
en què, entre altres objectes de plata, com encensers i custòdies, va
desaparèixer també una creu processional de plata daurada, de set
pams d’altura –1,40 metres aproximadament– que tenia al peu les
imatges dels sants patrons.17
La creu actual, que s’inventaria a la parròquia l’any 1929, de plata
sense daurar, de 122 x 56 cm,18 malgrat seguir els paràmetres de les
típiques creus gòtiques flordelisades, es creu que va ser obrada en un
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moment indeterminat entre els segles XVI i XVII a imatge d’una creu
gòtica, potser la de Berenguer Palau. Almenys aquesta és la conclusió a la qual va arribar Anna Molina, historiadora de l’art, durant els
treballs de restauració de la peça fets durant l’any 1993.
Apèndix documental

1
1488 maig 5, Barcelona
Miquel Boscà, Francesc Vilar, Antoni Pujol, Bernat Batlle i Pere Torrabadal, jurats i obrers l’any passat de la parròquia de Santa Maria
de Badalona, venen a Constança de Peguera, priora de Sant Pere de
les Puelles, un censal mort a carta de gràcia de 23 sous 4 diners barcelonesos de pensió anual per un preu de 21 lliures barceloneses
per poder pagar Berenguer Palau, argenter ciutadà de Barcelona, a
qui deuen aquesta quantitat per la construcció i la plata d’una gran
creu per a l’església de Badalona. Inclou l’àpoca.
AHPB, Pere Triter, Vicesimum septimum manuale, 1488, març, 6 1488, setembre, 24, s. n.
Nos, Michael1 Boschà, Franciscus2 Vilar, Anthonius3 Pujoll, Bernardus4
Balle et Petrus5 Torrabadall, omnes parrochie Beate Marie de Bitulona,
attendentes nos anno proxime preterito essemus iurati et operarii ecclesie et parrochie predicte et essemus obligati Berengario Palau, argenterio
civi Barchinone, in viginti una libris ad complementum illius crucis magne
quam ipse operavit et missit argentum in illa pro ecclesia et parrochianiis dicte parrochie, attendentes nos non potuimus habere peccunias talli
per dictam parrochiam facti et dictus Palau facit nobis expensas pro satisfaciendo eidem Palau nisi per viam vendicionis infrascripti censualis,
obtenta prius licencia a venerabili vicario reverendi domini Barchinone
episcopi, prout constat per dictam provisionem in regestro dicti vicariatus
continuate sub kalendario die presenti, id circo gratis et cetera per nos et
omnes heredes et successores nostros quoscumque vendimus et ex causa vendicionis concedimus vobis, venerabili domine Constancie de Pagaria, moniali et priorisse monasterii Sancti Petri Puellarum Barchinone, et
vestris et quibus volueritis perpetuo instrumento tamen gracie redimendi

AHPB, Pere Triter, Vicesimum septimum manuale, 1488, març, 6, - 1488, setembre, 24
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Item6 firmamus apocham de dictis viginti una libris barchinonensibus
que sunt precium dicte vendicionis quas in presencia notarii et testium
infrascriptorum dedistis et solvistis nobis numerando et cetera. Et ideo renunciando et cetera.
Testes proxime dicti.

mediante viginti tres solidos et quatuor denarios barchinonenses de censuali mortuo annuales, rendales, censuales et perpetuales in muda tamen percepcione eorum, hoc est sine firma, faticha, laudimio, tercio seu foriscapio,
sed cum omni iure et cohercione habendi et percipiendi eosdem habendos
et percipiendos a nobis et a bonis nostris et a quolibet nostrum insolidum
mobilibus et immobilibus ubique habitis et habendis a die presenti qua hoc
presens conficitur instrumentum ad unum annum tunch primo et continue
venturum, et sich deinde annis singulis in consimili termino sive die. Hanc
autem vendicionem et cetera. Sicut melius et cetera. Promittentes vobis
quod annuam pensionem dicti censualis mortui francham et quitiam, ut est
dictum, dabimus, aportabimus et solvemus vobis et vestris intus civitatem
Barchinone et intus hospicium habitacionis vestri et vestrorum sine aliqua
videlicet dilacione et cetera cum salario procuratoris intus civitatem Barchinone quinque solidorum, et extra decem solidorum, ultra quos reddemus,
restituemus et solvemus vobis et vestris omnes missiones et cetera. Super
quibus missionibus et cetera. Cum pena L solidorum non firmabimus vobis
ius et cetera, de qua pena et cetera, quaquidem pena et cetera. Precium est
viginti unius libre barchinonenses. Et ideo renunciando et cetera. Damus et
remittimus et cetera. Insuper promittimus teneri de eviccione et cetera. Et
pro hiis obligamus vobis et vestris omnia et singula bona nostra et cuiuslibet
nostrum insolidum mobilia et immobilia ubique habita et habenda et cetera.
Renunciantes benefficio novarum constitucionum et dividendarum accionum et epistole divi Adriani et consuetudini Barchinone loquenti de duabus
vel pluribus insolidum se obligantibus et omni alii iuri et cetera. Iurantes et
cetera. Et pro hiis facimus et firmamus scripturam tercii in libro terciorum
curie honorabilis vicarii Barchinone. Cui pro hoch instrumentum et cetera.
Testes firmarum omnium predictorum, preter Petrum Torrabadall, qui firmarunt et iurarunt, sunt honorabilis Ludovicus Pou, domicellus in Principatu
Cathalonie domiciliatus, et venerabilis Petrus Terré, prebiter benefficiatus in
ecclesie Beate Marie de Mari Barchinone.
Testes firme dicti Petri Torrabadall, qui firmavit et iuravit X predictorum
mensis et anni, presentibus testibus discreto Francisco Fuster, notario cive,
et Francisco Cardona, in artibus studente, ac Anthonio Simon, scriptore, habitatoribus Barchinone.

1. Sobre Michael dues ratlletes obliqües per indicar la ferma. — 2. Sobre Franciscus
dues ratlletes obliqües per indicar la ferma. — 3. Sobre Anthonius dues ratlletes obliqües
per indicar la ferma. — 4. Sobre Bernardus dues ratlletes obliqües indicar la ferma. — 5.
Sobre Petrus dues ratlletes obliqües indicar la ferma. — 6. Sobre Item dues ratlletes obliqües per indicar la ferma.

2
1488 maig 5, Barcelona
Miquel Boscà, Francesc Vilar, Antoni Pujol, Bernat Batlle i Pere
Torrabadal, jurats i obrers l’any passat de la parròquia de Santa Maria de Badalona, venen a Constança de Peguera, priora de Sant Pere
de les Puelles, un calze amb patena daurada i senyal de l’església de
Badalona de dos marcs, cinc unces i dos quarts de plata, i un calze
amb patena de plata blanca i amb una creu daurada de dos marcs i
dos argenços de plata, per un preu de vint-i-cinc lliures barceloneses.
Aquesta venda és el resultat d’una subhasta pública duta a terme
per Francesc Oliver, corredor de pelfa. Inclou l’àpoca.
AHPB, Pere Triter, Vicesimum septimum manuale, 1488, març, 6 1488, setembre, 24, s. n.
Item cum alio instrumento nos, predicti,1 medio Francisco Oliver, curritore phelpe civitatis Barchinone, vendimus et ex causa vendicionis concedimus vobis, domine Constancie de Pagaria, moniali monasterii Sancti
Petri Puellarum Barchinone, et vestris, ementi in encantu publico tanquam plus danti et offerenti, argentum sequens, videlicet primo unum
càlser ab sa patena daurat ab lo senyal de la sglésia de Badalona ponderis duarum marcharum quinque unciarum II quarts; item unum alium calicem cum sua patena argenti albi et in pede est una crux daurata de bori
ponderis duorum marchorum et duorum argensos. Hanc autem et cetera.
Sicut melius et cetera. Et extrahimus et cetera. Eademque et cetera. In24
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ductentes vos in possessionem corporalem per tradicionem quam vobis
fecimus de eisdem medio dicto curritore publico. Et ex causa huiusmodi
vendicionis et alias damus, cedimus et mandamus vobis et vestris omnia iura et cetera. Quibus iuribus et cetera. Nos enim et cetera. Precium
est viginti quinque libre barchinonenses. Et ideo renunciando et cetera,
damus et insuper promittimus teneri de eviccione et cetera. Et pro hiis
obligamus vobis et vestris omnia et singula bona et cuiuslibet nostrum
insolidum mobilibus et immobilibus .ubique habita et habenda et cetera.
{..}.2
Ad hec, ego, Franciscus3 Oliver, curritor phelpe civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis, venerabili domine Constancie de Pagaria, emptrici predicte, quod ego, de voluntate dictorum venditorum, tradidit vobis
calices predictos tanquam plus danti et offerenti in encantu publico et
cetera.
Testes proxime dicti.
Item4 cum alio instrumento nos, predicti, firmamus apocham de predictis XXV libris barchinonensibus que sunt precium dicte vendicionis. Et
ideo renunciando et cetera.
Testes proxime dicti.

Ego, Constancia1 de Pagaria, monialis et priorissa monasterii Sancti Petri Puellarum Barchinone, firmo instrumentum gracie redimendi
dictum censuale vobis, predictis venditoribus, et cetera.
Testes nobiles Arnaldus Guillermus de Bellera et Franciscus de Bellera.
1. Sobre Constancia dues ratlletes obliqües per indicar la ferma.

4
1488 maig 7, Barcelona
Miquel Boscà, Francesc Vilar, Antoni Pujol i Bernat Batlle, de Badalona, prometen a Constança de Peguera, priora de Sant Pere de
les Puelles, que abans del proper dissabte faran fermar a Pere Torrabadal, de Badalona, l’instrument de compravenda d’un censal mort.
En cas d’incompliment, hauran de pagar 30 lliures barceloneses
de sanció.
AHPB, Pere Triter, Vicesimum septimum manuale, 1488, març, 6 1488, setembre, 24, s. n.
Nos, Michael1 Boschà, Franciscus2 Vilar, Anthonius3 Puioll et Bernardus4 Batle, omnes parrochie Sancte Marie de Bitulona, gratis et cetera
convenimus et bona fide promittimus vobis, venerabili domine Constancie de Pagaria, moniali et priorisse monasterii Sancti Petri Puellarum
Barchinone, quod hunch ad diem sabbati proxime venientem faciemus
firmare in instrumento cuiusdam censualis per nos venditi vobis, in posse
Guillermi Jordani, ntotari infrascripti, die et cetera Petrum Torrabadall,
dicte parrochie, sub pena XXX librarum Barchinone, de qua pena et cetera quaquidem pena et cetera. Et plus obligamus vobis et vestris omnia et
singula bona nostra et cuiuslibet nostrum insolidum mobilia et immobilia ubique habita et habenda et cetera. Renunciamus et cetera. Iuramus
et cetera.
Testes discretus Franciscus Fuster, notarius civis, et Anthonius
Simon, scriptor habitator Barchinone.

1. Sobre el fragment comprès entre Item i predicti deu ratlletes obliqües per indicar
la ferma dels cinc venedors. — 2. Una taca de tinta en el document impedeix la lectura
de part del text, la qual cosa indiquem amb {..}. — 3. Sobre Franciscus dues ratlletes obliqües per indicar la ferma. — 4. Sobre Item dues ratlletes obliqües per indicar la ferma.

3
1488 maig 5, Barcelona
Constança de Peguera ferma la carta de gràcia del censal mort de
23 sous 4 diners barcelonesos de pensió anual i 21 lliures de propietat
que ha comprat a Miquel Boscà, Francesc Vilar, Antoni Pujol, Bernat
Batlle i Pere Torrabadal, jurats i obrers l’any passat de la parròquia
de Santa Maria de Badalona.
AHPB, Pere Triter, Vicesimum septimum manuale, 1488, març, 6 1488, setembre, 24, s. n.

1. Sobre Michael dues ratlletes obliqües per indicar la ferma. — 2. Sobre Franciscus
dues ratlletes obliqües per indicar la ferma. — 3. Sobre Anthonius dues ratlletes obliqües
per indicar la ferma. — 4. Sobre Bernardus dues ratlletes obliqües indicar la ferma.
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nesos per la qual cosa queda lluït el censal mort de 23 sous de pensió
que els va comprar el 5 de maig de 1488.
AHPB, Pere Triter, Vicesimum nonum manuale, 1489, març, 27 1489, desembre, 12, f. 64v.
.Die sabbati XXVIII mensis augusti, anno predicto.

1488 maig 7, Barcelona
Berenguer Palau, argenter ciutadà de Barcelona, reconeix que
Miquel Boscà, Francesc Vilar, Antoni Pujol, Bernat Batlle i Pere Torrabadal, de Badalona, li han pagat les 21 lliures barceloneses que li
devien i que completen les 200 lliures 16 sous 1 diner que ha costat
la plata i la construcció d’una creu per a la parròquia de Santa Maria
de Badalona.
AHPB, Pere Triter, Vicesimum septimum manuale, 1488, març, 6 1488, setembre, 24, s. n.
Ego, Berengarius1 Palau, argenterius civis Barchinone, confiteor et recognosco vobis, Michaeli Boschà, Francisco Vilar, Anthonio Pujoll, Bernardo Batle et Petro Torrabadall, parrochie Sancte Marie de Bitulona, quod
dedistis et solvistis michi inter diversas vices sive soluciones ducentas libras sexdecim solidos et unum denarium, inter quas die presenti michi
dedistis decem novem libras et duos solidos Barchinone, et pro argento
et pro operando quandam crucem argenti pro ecclesia et parrochia dicte Beate Marie de Bitulona, et ex alia parte dedistis michi, pro expenssis
factis in quodam debitorio per vos michi facto et pro continuando scripturam tercii et faciendo retroclamum, viginti solidos Barchinone. Et ideo
renunciando et cetera, facio vobis et dicte parrochie presentem apocham
de soluto ac bonum et perpetuum finem et pactum de ulterius non pettendo et cetera. Volens quod instrumentum debitorii per vos michi facti
et scripturam tercii sit cassum et vanum taliter quod michi nec meis prodesse, nec vobis nec vestris obesse valeat ullomodo.
Testes honorabilis Ludovicus Gibert, Anthonius Pla, parator pannorum, cives, et Anthonius Simon, scriptor habitator Barchinone

.Ego, Constancia1 de Paguera, monialis et priorissa monasterii Sancti Petri
Puellarum Barchinone, confiteor et recognosco vobis, Michaeli Boschà, Francisco Vilar, Anthonio Pujol, Bernardo Batlle et Petro Torrabadal, omnes parrochie Beate Marie de Bitulona, quod dedistis et solvistis michi, voluntati mei,
numerando ex una parte viginti una libras barchinonenses et ex alia parte VI
solidos pro prorrata debita usque in presentem diem racione illius censualis
precii dictarum XXI librarum et pensionis annue XXIII solidorum quod vos michi vendidistis V die mensis madii anni nativitatis Domini M’ CCCC LXXX VIII’
in posse Guillermi Jordani, notari infrascripti. Et ideo renunciando et cetera,
facio in testimonium premissorum presentem apocham et diffinicionem. Sicut
melius dici potest et intelligi et cetera. Volens quod instrumentum vendicionis
dicti censualis et scriptura tercii sit cassum et vanum cassaque et vana taliter
quod michi nec meis prodesse nec vobis obesse valeat ullomodo.
.Testes venerabiles Petrus Johannes Oller et Johannes Clarí, prebiteri benefficiati in ecclesia sedis Barchinone.
1. Sobre Constancia dues ratlletes obliqües per indicar la ferma.

7
1489 agost 28, Barcelona
Miquel Boscà, Francesc Vilar, Antoni Pujol, Bernat Batlle i Pere Torrabadal, de Badalona, reconeixen que Constança de Peguera, priora de Sant Pere de les Puelles, els ha retornat un calze amb patena
daurada i senyal de l’església de Badalona de dos marcs, cinc unces i
dos quarts de plata, i un calze amb patena de plata blanca i amb una
creu daurada de dos marcs i dos argenços de plata que li havien donat com a penyora d’un censal mort.
AHPB, Pere Triter, Vicesimum nonum manuale, 1489, març, 27 1489, desembre, 12, f. 64v.
Nos, Michael1 Boschà, Franciscus2 Vilar, Anthonius3 Pujol, Bernardus4

1. Sobre Berengarius dues ratlletes obliqües per indicar la ferma.

6
1489 agost 28, Barcelona
Constança de Peguera, priora de Sant Pere de les Puelles, reconeix que Miquel Boscà, Francesc Vilar, Antoni Pujol, Bernat Batlle i
Pere Torrabadal, de Badalona, li han pagat 21 lliures 6 sous barcelo26
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3..El cronista de la comunitat, Francesc Talet, dóna notícia de les dues intervencions de Berenguer Palau. De fet, és el que vincula la primera a l’ajut de Pere Martí (ACA,
Monacals d’Hisenda, vol. 2516, p. 28). La segona, però, l’atribueix al mateix encàrrec, la
qual cosa li estranya força, ja que entre una i altra s’havien escolat més de vint-i-cinc
anys: «En aquest trienni se acabà del tot de fer la custòdia de plata que manà fer mossèn Pere Martí, rector de Mogoda, de qui férem mentió en la pàgina 28, perquè ara
la acabaren de daurar y perfectionar, y la cobraren de l’argenter mestre Berenguer
Palau, cosa de què m’admire que aja tardat en acabar-se cerca de vint anys, no sabent
la causa de tanta tardança ni de qui és la culpa» (p. 83). Sabem, però, gràcies a altra
documentació, que es tracta d’un encàrrec posterior que no té res a veure amb el que
havia fet Pere Martí més de vint anys abans. D’aquest segon treball de Berenguer Palau per als jerònims de la Murtra en dóna una breu referència Núria de Dalmases Balañà, Orfebreria catalana medieval…, p. 113. En el contracte no s’especifica el preu de la
custòdia de plata, però sí el pes i alguns detalls interessants: «e fabricar huna custòdia
de argent a obs del monastir, qui sie de pes de nou marchs, la qual custòdia haie ésser
obrada bé e ab son bon compliment e ben daurada de or de ducat tot lo que de fore
se mostrarà. La qual haie ésser de altitut de quatre palms e mig fins al cap de la spiga,
en la qual spiga haie un crucifix. E entorn d’ell centre seraphins daurats e bé acabats»
(AHPB, Antoni Vinyes, L quartum manuale comune, 1476, febrer, 13 - 1478, març, 17,
f. 45r-45v).
4..Josep Maria Madurell i Marimon, “Obras de plateros barceloneses en iglesias
gerundenses (1392-1698), Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 15 (1962), p. 126-127.
5..En aquest sentit, podien constituir-se en garantia d’aquest tipus de transaccions
econòmiques tant béns immobles (cases, terres) com béns mobles (Josep Hernando
Delgado, “Crèdit i llibres a Barcelona, segle XV. Els contractes de venda de rendes
(censals morts i violaris) garantits amb vendes simulades de llibres. El llibre, instrument econòmic i objecte de cultura”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 18 (2000), p. 7-222).
6.. D’aquest símbol de les fonts baptismals Lluís Domènech i Muntaner fixaria l’escut de la ciutat (Josep Maria Cuyàs i Tolosa, Història de Badalona, vol. 5, p. 195).
7.. Tots són cognoms d’una gran tradició a Badalona i que estan documentats en
els darrers segles medievals. Així, els Vilar i Torrabadal apareixen ja a la compra que
Pere de Santcliment féu a Guillem Durfort de la casa de Badalona l’any 1280 (Carles
Díaz Martí, “Dels Sentmenat als Sancliment: les vendes de la casa de Badalona (1277-

Batlle et Petrus5 Torrabadal, omnes parrochie Beate Marie de Bitulona, confitemur et recognoscimus vobis, venerabili domine Constancie de
Pagaria, moniali et priorisse monasterii Sancti Petri Puellarum Barchinone, quod dedistis et restituistis nobis argentum sequens, primo un càlzer ab
sa patena daurat ab lo senyal de la sglésia de Badalona ponderis duorum
marchorum V unciarum II quarts, item unum alium calicem cum sua patena argenti albi et in pede est una crux daurata de bori ponderis duorum
marchorum et duorum argens, quodquidem argentum fuit missum per nos
in posse vestro pro securitate vestra cuiusdam censualis per nos vobis venditi in posse notarii infrascripti V die madii anni M CCCC LXXX VIII. Et ideo
renunciando et cetera.
Testes venerabiles Petrus Johannes Oller et Johannes Clarí, prebiteri
benefficiati in ecclesia sedis Barchinone.
. . Sobre Michael dues ratlletes obliqües per indicar la ferma. — 2. Sobre Franciscus
1
dues ratlletes obliqües per indicar la ferma. — 3. Sobre Anthonius dues ratlletes obliqües
per indicar la ferma. — 4. Sobre Bernardus dues ratlletes obliqües indicar la ferma. — 5.
Sobre Petrus dues ratlletes obliqües indicar la ferma.

Notes
1..Hi dedicà una primera monografia (Josep Maria Cuyàs i Tolosa, Notas históricas
de la parroquia de Santa María de Badalona. Badalona, 1942) i en els seus treballs més
ambiciosos ocupa extensos capítols (La Badalona del segle XVIII. Badalona: Gráficas
Harlem, 1936, p. 154-185; Història de Badalona, vol. 4 (Segles VIII al XIV/XV). Badalona:
Arts Gràfiques Duran, 1975, p. 39-48, 155-172; Història de Badalona, vol. 5 (Segles XV,
XVI i XVII). Badalona: Arts Gràfiques Duran, 1979, p. 192-231; Història de Badalona,
vol. 6 (Segle XVIII). Badalona: Arts Gràfiques Duran, 1980, p. 71-129). Recentment
s’ha publicat un llibre centrat en l’església de Santa Maria (Pere Serra de Argila, Santa
Maria de Badalona: el pas dels anys 1936-1966. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2005).
2.. Sobre l’activitat professional de Berenguer Palau, que s’estengué durant tota la
segona meitat del segle XV, vegeu Núria de Dalmases Balañà, Orfebreria catalana medieval: Barcelona 1300-1500. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1992, p. 112-115.
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17..Josep Maria Cuyàs i Tolosa, Notas históricas de la parroquia de Santa María de
Badalona, p. 18.
18. Josep .Maria Martí Bonet, Els béns culturals i l’Església. Barcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 2010, p. 107.

1280)”, Carrer dels Arbres, 19 (2008), p. 26 . Quant a la resta, vegeu Josep Maria Cuyàs
i Tolosa, Història de Badalona, vol. 4, p. 294-297.
8.. Josep Baucells i Reig, Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos
XIII y XIV (1200-1344). Barcelona: CSIC, 2005, vol. 2, p. 1374-1376; Josep Maria Puigvert, Església, territori i sociabilitat (s. XVII-XIX). Vic: Eumo Editorial, 2000, p. 111-116.
9..El poder municipal a Badalona, abans d’aconseguir la categoria d’universitat
l’any 1595 (Josep Maria Cuyàs i Tolosa, Història de Badalona, vol. 5, p. 19-21), està lluny
d’estar resolt des del punt de vista històric. Devem a Joan Rosàs i Reverté (Història de
Badalona (dir. Joan Villarroya i Font). Badalona: Museu de Badalona, 1999, p. 76-77)
l’intent de donar coherència a les poques dades de què es disposa actualment per
atendre aquesta qüestió. En tot cas, no creiem que sigui tan important el nom que se’ls
pugui donar, en aquest cas de jurats, com les hipotètiques competències que, fruit de
l’aplicació del marc legal vigent a les acaballes del segle XV, poguessin exercir alguns
badalonins en l’àmbit municipal.
10..Maria Teresa Ferrer i Mallol, “La redacció de l’instrument notarial a Catalunya. Cèdules, manuals, llibres i cartes”, Estudios Históricos y Documentos de los Archivos
de Protocolos, 4 (1974), p. 41-53.
11.. Josep Baucells i Reig, Vivir en la Edad Media..., vol. 2, p. 1282.
12..Almenys així es documenta a Igualada (Daniel Vilarrubias i Cuadras, “La creu
processional major de Santa Maria d’Igualada, una mostra destacada de l’argenteria
catalana del quatre-cents”, Miscellanea Aqualatensia, 10 (2002), p. 186).
13.. Hi ha testimonis, relativament recents, de la presència de la creu parroquial a
la Processó de Dijous Sant de la parròquia de Santa Maria de Badalona (Joan Rosàs i
Reverté, “La processó dels misteris. Prop de 400 anys d’història”, dins La processó del
Dijous Sant de Badalona. Història i vida. Badalona: Associació Processó del Dijous Sant
de Badalona, 2012, p. 10, 27, 37).
14.. Josep Maria Cuyàs i Tolosa, Història de Badalona, vol. 5, p. 192-193.
15..Josep Maria Cuyàs i Tolosa, Història de Badalona, vol. 5, p. 203; Josep Maria
Cuyàs i Tolosa, Història de Badalona, vol. 6, p. 119.
16.. No consta que s’emportessin cap creu de plata, sinó llànties, pal·lis, tovalles, el
salamó, l’orgue, dues campanes mitjanes, un calze, el globus del sagrari, la roba de la
sagristia, la cera de l’església, els canelobres de bronze, els tafetans del presbiteri, la
cortina de l’altar major i els escons (Josep Maria Cuyàs i Tolosa, Història de Badalona,
vol. 5, p. 207).
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ANTONI BORI I FONTESTÀ, UN SEGLE DESPRÉS DE LA SEVA MORT
(1861-1912)
GERARD GUERRA I RIBÓ

Com dèiem, nascut en el si
d’una família treballadora, els
pares d’Antoni Bori devien fer
mans i mànigues per aconseguir que el seu fill anés a estudi,
quelcom poc freqüent en aquelles dates. Cal tenir present que
només la meitat dels infants iniciaven aleshores els estudis elementals, i d’aquests només una
petita part completava l’escolarització. Era, doncs, una minoria la gent formada amb estudis
mitjans (bàsicament industrials
o de comerç) o superiors. Tot i
això, els pares del poeta devien
veure que el seu fill tenia fusta
per a les activitats intel·lectuals
i van decidir de proporcionar-li
el màxim d’estudis possibles. És
així com Antoni Bori, després
de cursar l’educació elemental,
va passar per l’Escola Superior

Antoni Bori i Fontestà va néixer el 24 de maig de 1861 a Badalona, fill d’una família humil1. El seu pare, Francisco Bori i Gombrent, natural de Vic, era tintorer d’ofici, i la seva mare, Francisca Fontestà i Comas, de qui es desconeix l’ofici, era natural d’Olot.
Es tractava, doncs, d’una família proletària, molt probablement sense gaire formació acadèmica, que havia decidit traslladar-se prop de
la capital per tal de guanyar-se la vida en la cada vegada més industrialitzada conurbació de la comarca. I és que, precisament durant la
segona meitat del segle XIX, Badalona va patir un fort canvi econòmic: si bé la primera meitat es va caracteritzar per una certa continuació del model econòmic del segle XVIII, centrat quasi exclusivament en el sector primari, va ser més o menys pels volts de l’any 1850,
i en bona part gràcies a l’arribada del ferrocarril, que Badalona va
començar a viure una creixent industrialització, acompanyada
d’un augment molt notable de la població. Com a exemple il·lustratiu, podem fixar-nos en l’evolució demogràfica de l’època: durant
la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX, Badalona
té un creixement de més del 400% pel que fa a nombre d’habitants.
Passa dels 4.850 de l’any 1845 als 21.000 del 1910, i esdevé així
una ciutat d’importància cabdal (en aquest sentit, cal recordar que
la reina regent Maria Cristina li atorgà el títol de ciutat l’any 1897).
És justament en aquest període que cal incloure la biografia de
Bori i Fontestà.
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Imatge de la plaça de la Vila i la casa consistorial en època del poeta. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Col·lecció Ramon M. Planas. Fototípia Thomas
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de Francesc Feliu i Vegués, mestre de molta anomenada dins l’àmbit
cultural de la ciutat, conegut per les seves idees progressistes; una
persona que, sens dubte, va influir en la concepció que Bori tingué
de l’eficàcia de l’educació en el progrés social del proletariat. Un cop
acabats els estudis, va entrar a l’Escola Normal de Magisteri, on va
acabar adquirint el títol de mestre elemental amb un total de dinou
sobreexcel·lents. Enmig d’això, i abans d’iniciar la seva carrera docent, va ser cridat a fer el servei militar, l’any 1881.2
Queda clar que Antoni Bori era, sense cap mena de dubte, un
apassionat de l’estudi, de la lectura i de l’escriptura i, també, de l’ensenyança. És per això que, a principis de desembre de l’any 1883,
tot just titulat, va començar a treballar, sota la direcció del senyor
Feliu i Vegués, com a mestre de l’Escola Nocturna per a nens i joves obrers fundada conjuntament per l’Ajuntament de Badalona i la
Societat Cooperativa la Bienhechora. Alhora, per aquelles mateixes
dates, Bori feia d’ajudant de mestre a l’Escola Pública Superior de
Badalona on ell mateix s’havia format, que aleshores estava ubicada
a l’últim pis de la casa consistorial.
Pocs mesos després dels seus inicis laborals, concretament el dia
del seu aniversari de l’any 1884, el poeta va casar-se amb Concepció
Llobet Funosas, una noia de dinou anys filla del matrimoni Josep Llobet i Martí, comerciant de professió, i Maria Dolors Funosas i Hospital. El matrimoni Bori-Llobet va tenir tres fills: Josefina,3 nascuda
el 21 de febrer de 1885 a Badalona; Ricard, nat el 1889 i mort dos
anys després; i Rafael,4 nascut el 4 d’abril de l’any 1894 i que, durant
el primer terç del segle XX, va esdevenir un important estudiós de la
publicitat.
A diferència de la noia, els dos nois van néixer al Poblenou, barri
aleshores pertanyent al municipi de Sant Martí de Provençals (i a
partir de 1897, a Barcelona), on aleshores Bori feia de mestre. I és
que el desembre del mateix any 1884, pocs mesos després de les
noces, Bori va guanyar unes oposicions per a una plaça de professor
auxiliar a les Escoles de Barcelona, la qual cosa va comportar que
renunciés a seguir treballant amb Feliu i Vegués i que iniciés el curs

escolar del 1885 a Barcelona. Concretament, la carta de renúncia
redactada per Bori diu així:
“Habiéndoseme nombrado, en virtud de oposiciones verificadas
en Barcelona, Profesor auxiliar de una de las Escuelas públicas de
aquella capital, me veo precisado a presentar la dimisión de los cargos de Ayudante de la Escuela Superior y de Profesor de la nocturna,
que se dignó conferirme este Nuestro Ayuntamento. Por lo tanto,
espero será atendida esta justificada dimisión que someto al recto
criterio de V. Mª.
Antoni Bori i Fontestà
Badalona, 1 de junio de 1885”
Antoni Bori va lluir el càrrec de professor auxiliar a Barcelona tot
just un curs, ja que el desembre de 1886, va guanyar les oposicions per
a la plaça de director de l’Escola de Nens del barri del Poblenou,5 situada al número 31 del carrer de Joncar, on va treballar fins al 1896.
Durant aquells deu anys, i amb un sou anual d’unes 1.650 pessetes,
va tirar endavant una escola sobreocupada per fills de gent humil i
treballadora. Malgrat tot, els resultats eren un èxit i bona part dels
alumnes matriculats trepitjaven l’aula diàriament. Això es devia, molt
probablement, a la fermesa de la seva vocació docent. De fet, tant és
així que el 20 d’octubre de 1893 va aconseguir que s’obrís una escola
nocturna per a adults al mateix barri del Poblenou, amb un èxit d’assistència (57 alumnes) que, com ell mateix manifesta en la correspondència conservada, va superar totes les expectatives, fins al punt
d’haver de demanar a l’Ajuntament que li enviés un mestre adjunt.
En aquest sentit, resulta interessant de llegir les declaracions de Bori
que la revista d’El Ateneo Obrero de Badalona va reproduir mesos després de la seva mort.
“És precís treballar no oblidant cap recurs ni detall per a assegurar la il·lustració de l’obrer. Se lograria, amb l’ensenyança, fer
desaparèixer moltes de les injustícies socials persistentes encara, i
els maleïts odis i rencors se borrarien ressorgint la fraternitat i la pau
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entre els homes. Amb l’escola s’adquiriria una ben entesa energètica
espiritual que faria apreciar l’obrer els vers remeis per assolir una
justa equitat del treball curant-lo de tenir-lo com una desgràcia fill
del fatalisme.”
Però aquesta seva voluntat de treballar infatigablement per a
l’educació dels obrers va acabar passant-li factura. Com diu l’article
de Pere Renom i Riera, publicat el 25 de gener del 1895 a El Badalonés, la seva dedicació a la feina, tant pedagògica com també literària
i social, va acabar minant la seva salut i esdevenint la seva perdició.
“El constant treball li ha reportat una vida independent però ha
malmès la seva salut; només s’ocupa de l’escola que dirigeix i perquè
l’ajuntament d’on resideix li ho permet.”
L’any 1896 va venir a viure Badalona durant una temporada, fins
que l’any 1903 va tornar a Barcelona per dirigir-hi l’escola pública
del número 6 del carrer de la Ciutat. Mentre el seu estat de salut li
ho va permetre, va treballar en el món escolar. La seva vocació pedagògica i docent, però, no es pot separar del seu compromís social
vers la classe treballadora. En aquest sentit, i com a conseqüència
de la importància del seu càrrec de director de l’escola del Poblenou
i, també, és clar, de la seva voluntat compromesa amb la cultura i el
país, l’any 1888, Antoni Bori va participar al Congrés Pedagògic de
Barcelona com a delegat de “l’Associació de Mestres de la capital del
principat pel districte dels afores”. Aquest mateix compromís cívic i
cultural el va dur a participar activament, el març de 1892, en l’assemblea que va elaborar les Bases de Manresa com a representant
de l’escola del poble de Sant Martí de Provençals.
La seva tasca com a pedagog, però, no es va centrar exclusivament en la docència i la direcció i gestió d’escoles. També va escriure diversos llibres pensats específicament per als infants, quelcom
semblant al que actualment entendríem com a llibres de text o manuals d’assignatures. En són alguns exemples El manuscrito metódico
(1894), Historia de Cataluña, sus monumentos, sus tradiciones, sus artistas y personajes ilustres (1898) o Compendio de geografía de Cataluña para uso de las escuelas de niños y niñas del Principado (1910).

Portada d’Història de Catalunya. Museu de Badalona

32

Sumari

Portades de dos llibres pedagògics d’Antoni Bori. Museu de Badalona
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el President del Centre Catalanista Gent Nova i per en Pau Rodon i
Amigó, delegat per la família […] Verificat el sepeli despedí el dol el
doctor mossèn Gaietà Soler en unes sentides paraules elogiant les
virtuts i l’obra literària i pedagògica d’en Bori.”
El setmanari Sol Ixent va publicar la Fermata final del llibre Simfonies poemàtiques a mode d’homenatge al malaguanyat poeta:

Tal com ja hem apuntat, durant la dècada del 1890, quan Antoni
Bori treballava com a director a l’escola del Poblenou, va contraure una malaltia que va arrossegar durant molts anys i que va ser la
causa de la seva prematura defunció. Tal com es llegeix en l’acta de
defunció, Antoni Bori i Fontestà va morir a l’edat de 50 anys, el dimarts 16 de gener de l’any 1912, a les 6 de la tarda, al número 96 del
carrer de Guifré de Badalona, a causa d’una mielitis. És molt probable, doncs, que com a conseqüència del seu treball continuat amb
criatures, contragués la poliomielitis, malaltia molt contagiosa i no
controlada en aquelles dates.6
En qualsevol cas, la mort es va
produir indefectiblement. L’endemà, dimecres dia 17, a les 4
de la tarda, es van convocar tots
els familiars, amics i coneguts
al domicili familiar per tal d’iniciar el seguici mortuori cap al
Cementiri del Sant Crist de Badalona, on fou sepultat cristianament al nínxol 22 de la sèrie
2. Segons la descripció publicada al setmanari de Gent Nova
el dia 20 de gener del 1912, el
funeral “constituí una grandiosa manifestació de dol que fou
presidida pel fill, el gendre i el
cunyat del finat, l’Alcalde en
Martí Pujol i el doctor mossèn
Gaietà Soler, amic del finat […]
Les gasses van ésser portades
per tres companys de professorat d’en Bori, i les altres per en
Imatge de l’aspecte actual del nínxol on
Badia i Homs en representació fou sepultat el poeta. Fotografia de Gerard
dels escriptors badalonins, per Guerra i Ribó

El món és una cítara geganta
on cada ser a totes hores canta
pres en ses cordes d’or;
en eix poema universal té el dia,
darrere d’una nota d’alegria,
cent notes de dolor.
El cor humà, vibrant-hi a l’alenada
que al Paradís per Déu li fou donada,
hi viu com un esclau;
plaers i goigs tot hora hi sol·licita
i s’hi encén i s’hi arbora, sibarita,
fins que decrèpit cau.
I sos plors i gemecs, ses alegries,
–simfonia d’eternes simfonies–
rodolen per l’espai,
del braç a l’hora de la mort suprema
com notes deslligades d’un poema
que no s’acaba mai.
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Pocs dies després del seu traspàs, es va proposar a l’Ajuntament
de Badalona que atorgués el nom del poeta a un carrer de la ciutat.
És així com el 17 d’agost d’aquell mateix 1912 es va inaugurar un carrer situat al barri del Gorg, concretament a la zona coneguda com la
Gàbia, a tocar dels “rierots”. Els terrenys, cedits per Francesc Morató, eren al costat de la fàbrica de Colores de D. Gerardo Collardín
i de l’entrada principal de l’estació de càrrega de la Companyia del
Ferrocarril de MZA. L’acte d’inauguració va ser una veritable festa
popular: hi van assistir el primer tinent d’alcalde, José A. Domènech,
Rafael Bori (fill del poeta), Pere de Tera (gendre del poeta), Rafael
Llobet (cunyat del poeta), Martí Cabot i representants de Gent Nova,
El Eco, Acció, Sol Ixent i Juventud Rebelde, entre molts d’altres. Es van
descobrir les dues làpides, fetes per Martí Cabot,7 i en acabat es va
oferir un lunch, servit pel bar restaurant de Barcelona Nuevo Liceo
(propietat, casualment, de Francesc Morató, el qual, tot sigui dit de
passada, també es va encarregar de pagar les dues làpides, l’adequació del carrer i la plantació dels arbres). Tot plegat va culminar amb
la música de la banda de la Creu Roja de Barcelona.
Alhora, segons les actes dels plens de l’Ajuntament, en la mateixa
sessió del 22 de gener de l’any 1912 en què s’havia proposat de posar el nom del poeta a un carrer, Padrós Salvatella també va proposar al consistori l’adquisició d’exemplars d’El Trobador Català per poder repartir-los entre els nens de les escoles públiques de la ciutat, a
mode de modest homenatge al poeta. Mesos després, l’Ajuntament
va cedir a la proposta i va comprar 1.200 exemplars del llibre, que
van costar 500 pessetes. Quatre anys després, el 28 d’octubre del
1916, l’Ajuntament va decidir editar dos volums amb obra de Bori
i Fontestà, que van poder ser adquirits per subscripció al preu de 3
pessetes. Alhora, el mateix consistori va comprar 70 exemplars de
cada, també per repartir, per un total de 180 pessetes.
Més enllà de la seva dedicació pedagògica, el motiu pel qual va ser
conegut i recordat durant moltes generacions va ser essencialment
per la seva poesia. Antoni Bori i Fontestà era, sobretot, poeta. De fet,
va ser un home característic dins el moviment de la Renaixença, un

Imatge actual del carrer d’Antoni Bori, de Badalona. Fotografia de Gerard Guerra i Ribó

personatge amb una especial dedicació per al floriment de la poesia
catalana i amb una important tasca de reverdiment de la identitat
nacional. Tot i això, la seva poesia, malgrat produir-se en un context
cultural dominat pel modernisme, cal situar-la en els paràmetres del
moviment romàntic, amb una important inspiració popular, tant pel que
fa als temes com a les formes. Cal no oblidar que mentre Bori i Fontestà
seguia escrivint poemes de caràcter jocfloralesc, Joan Maragall i
Santiago Rusiñol tenien una concepció literària ben allunyada de la de
Bori. De fet, perquè puguem situar-lo cronològicament amb precisió,
val la pena dir que va ser contemporani de creadors com els suara
esmentats, a més de Txèkhov, Ibsen, Maeterlinck, d’Annunzio, Wilde,
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Bram Stroker o, en un altre camp artístic, Gustav Mahler, Giacomo
Puccini, Isaac Albéniz, Gustav Klimt o Edvard Munch.
Però Bori i Fontestà escrivia poesia per al poble. Els temes d’amor,
fe i pàtria, trident dels Jocs Florals, són la base de la seva temàtica. Alhora, solia escriure poemes de caràcter narratiu o bé, fins i tot, amb
algun ensenyament moral, servint-se de la rima consonant. Respecte a les seves tirades, sol usar els heptasíl·labs i octosíl·labs, a més
dels decasíl·labs, combinant-los sovint amb versos biocs. La veritat
és que aprofita bé la tradició literària popular iniciada per Verdaguer
(amb qui, segons sembla, tenia una bona amistat). Vegeu el poema titulat La mort de les violes publicat l’any 1903 a la revista Catalunya, un
exemple molt il·lustratiu del que diem, tant per la temàtica, com per
la rima i la mètrica (en aquest cas, octosíl·labs amb cesura i biocs).

en el sentit més pur del terme: conduir els nens i joves cap al descobriment d’uns valors ètics per viure una vida adulta plenament madura. És precisament en aquest sentit que cal entendre la publicació del seu llibre més cèlebre, Lo trobador català (1892), un recull de
poemes i proses amb voluntat moralitzant especialment pensat com
a llibre de lectura per a infants. A tall d’exemple, el breu poema titulat Indecisió, del volum esmentat:
Entre l’ordi i la civada,
per no saber què escollir,
una mula es va morir
de fam en una porxada.
Així, alguna vegada,
si el negoci o l’interès
en un cas tan compromès
ha vingut a conduir-nos,
per no voler decidir-nos,
ens hem quedat sense res.

Les papallones i les violes
S’han fet a l’ombra l’últim petó;
les unes tristes, les altres soles,
se’n van i es queden,
suren i neden...
les papallones per l’horitzó,
les violetes al regueró.
Los freds s’acosten. Les nits pariones
dels jorns plujosos ara vindran.
Adéu violes i papallones!
Ab les diades
fredes, gebrades,
les papallones no tornaran...
les violetes se moriran.

Portada d’una de les moltes edicions
del volum El trobador català (1892).
Museu de Badalona

Malgrat morir als cinquanta anys, l’obra poètica de Bori és molt
copiosa, atès que va començar a escriure de ben jove. Molt bona part
de la seva producció escrita, sobretot poètica, es troba només en les
revistes i diaris on solia publicar, com per exemple, Lo Gay Saber, El
Eco de Badalona, Catalunya Artística o Gent Nova. La importància de
la seva obra escrita va esdevenir evident quan l’any 1898 va guanyar

No costa d’imaginar, i així mateix ho evidencien els seus poemes,
que Bori tenia una concepció de la poesia força regeneracionista:
havia de ser una forma més d’educar i formar la societat. Així, doncs,
s’entén que la seva fos una poesia especialment pensada per educar
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la Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona, i l’any següent l’Englantina d’Or, premis que van culminar amb l’elecció com a mantenidor
dels Jocs Florals durant els anys 1903 i 1904.
A més d’aquest reconeixement, però, al llarg de la seva vida va
ser premiat en molts altres certàmens literaris de Barcelona, Girona, Manresa, Badalona, Terrassa, València i Valls, entre d’altres. Alguns dels seus llibres més destacats són La guerra (1889, premi de la
reina regent), un llarg poema narratiu; Flores de Mayo (1894); Boira i
sol, premi a l’Associació Literària de Girona en el certamen de 1898;
i les obres de teatre Gent de platja8 i La Gallarda del Roser, ambdues
estrenades l’any 1902 al Teatre Romea a càrrec del seu amic Enric
Borràs, el qual, per cert, havia recitat, força anys abans, l’Oda a Badalona amb la qual Bori va guanyar el Quart Certamen Literari d’El Eco
de Badalona l’any 1883.
Un segle després de la mort del poeta, i malgrat que tot plegat pugui semblar molt llunyà en el temps, cal reconèixer que la figura de
Bori i Fontestà, tant en el camp de la producció literària com en el seu
vessant docent, va ser d’una innegable importància per aconseguir
una societat molt més formada i, per tant, més justa i més lliure. Diverses generacions han recitat de memòria poemes de Bori durant
la seva infantesa. I això, sens dubte, té un gran mèrit. En aquest sentit, és prou aclaridora la quarteta atribuïda a Josep Carner (el qual,
de segur, devia llegir-lo als inicis de la seva vocació poètica) que li
atorga una gran importància, tal vegada matisada per una fina pàtina d’ironia: “Enc que Catalunya mori, / mai la glòria morirà / del gran
Bori, Bori, Bori, / Bori, Bori i Fontestà”. Tant si la glòria es conserva
com si no, confiem que aquest article faci una mica més clara la vida
i obra del poeta badaloní.

Portades d’alguns llibres d’Antoni Bori. Museu de Badalona
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Notes
1. Respecte a l’any de naixement, val a dir que, fins just abans que encetéssim
aquesta recerca, per a tothom era assumit que el poeta havia nascut l’any 1862, i així
mateix vam trobar-ho en diverses informacions. Però a mesura que tiràvem enrere
en el temps, vam començar a veure que també s’apuntava l’any 1861 com a possible data de naixement. Calia, doncs, treure l’entrellat d’aquest dilema, un assumpte
no gens banal. El resultat va passar per anar al Registre Civil de Badalona i aconseguir l’acta de defunció, en la qual s’afirma que va morir als cinquanta anys el gener
del 1912, la qual cosa corrobora que el naixement, per força, s’havia d’haver produït
l’any 1861 i que, en el moment del traspàs, a Bori li faltaven pocs mesos per fer els
cinquanta-un anys.
2. Antoni Bori i Fontestà residia a Badalona quan l’any 1881 fou cridat al servei
militar. Hem pogut saber que, en el sorteig per determinar la destinació, li va ser adjudicat el número 30, però no hem pogut descobrir on va fer el servei militar. Tot i això,
pensem que potser el va fer a Terrassa, atès que, d’una banda, hi ha poemes publicats
a Lo Gay Saber datats precisament l’any 1881 redactats a Terrassa; i de l’altra, no surt
censat com a habitant en cap padró del municipi de Terrassa per aquestes dates.
3. Com a curiositat, val a dir que Josefina Bori Llobet estigué sempre ben relacionada dins dels cenacles culturals de la ciutat, de manera que no sorprèn gens que els
seus tres marits fossin sempre reconeguts artistes. El primer, amb qui es casà el juliol
del 1909, fou Pere de Tera i Fanals, un jove poeta badaloní a qui Bori aconsellà poèticament en més d’una ocasió. El matrimoni visqué al domicili de la família de Tera, situat al número 10 del carrer de la Indústria, fins que l’any 1918 Josefina enviduà. Uns
anys després es casà de nou amb Santiago Mateu i Pla, un pintor i dibuixant de força
anomenada amb qui visqué al número 96 del carrer Guifré fins que aquest morí el febrer de l’any 1935. El seu darrer matrimoni es produí el novembre del 1942, quan es
casà amb l’escultor Josep Guarda Rodon, amb qui visqué fins que ella morí, el febrer
del 1974. L’any 1976 fou sepultada al cementiri del Sant Crist de Badalona, concretament al nínxol 403 de la sèrie 26, on també reposen les despulles dels seus tres marits.
4. Rafael Bori i Llobet encapçalà el seguici fúnebre pel sepeli del seu pare amb tot
just 18 anys. Quatre anys després, l’11 de març del 1916, es casà amb Carmen Giacosa de Settiamo Perelló. Segons la crònica del diari ABC del dimarts 14 de març, “en
la capilla del Santísimo Sacramento de la parroquial iglesia de San Juan de Gracia se
efectuó el enlace de la gentil señorita Carmen Giacosa, descendiente de la nobleza

italiana, con el distinguido joven D. Rafael Bori, hijo del ilustre y malogrado pedagogo
catalán D. Antonio Bori y Fontestá. Apadrináronles, por parte de la novia, el conocido arquitecto D. José Pausas y Coll [futur cunyat de Rafael Bori] y el hacendado D.
Leando de Alegría, y por la del novio, nuestro compañero en la prensa y abogado D.
Ignacio Ribera y Rovira, y D. Rafael Llobet [tiet, per part de mare, del nuvi].” La parella anà a viure als baixos del número 20 del carrer del Torrent d’en Vidalet de Gràcia
amb la família de Settiamo, on, a més, segons testimonia el Padró General de Barcelona de l’any 1920, també hi anà a viure la mare de Rafael Bori, Concepció Llobet,
vídua del poeta que ens ocupa. Rafael Bori i Carmen Giacosa tingueren dues filles:
Rafaela i Carmen.
5. A l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí es conserva documentació de
l’escola que dirigia Bori i Fontestà. Entre aquesta documentació hi surten, en diverses
ocasions, rebuts manuscrits en concepte d’haver escombrat l’escola segons els quals
es paga una quantitat de 60 pessetes a Francisco Bori, molt probablement el seu pare,
hipòtesi no confirmada. D’altra banda, també s’hi conserva l’inventari de béns mobles
de l’escola, alguns pressupostos i correspondència diversa. Per exemple, en una carta
datada el 21 de maig del 1891 es queixa de l’actitud del propietari de l’edifici de l’escola, atès que aquesta va patir una inundació a causa del rebentament d’una canonada d’aigües brutes de la finca del costat i el propietari no va permetre l’entrada de la
brigada municipal que Bori havia reclamat.
6. Existeix una segona hipòtesi de la seva mort: malgrat que el certificat indiqui
la mielitis com a causa de la mort, podria ser que hagués patit una esclerosi múltiple, atès que la seva fou una malaltia de llarga duració, de procés lent i degeneració constant. La limitació dels nostres coneixements mèdics ens impossibilita de
treure’n l’entrellat.
7. Les dues plaques fetes de Martí Cabot van ser redactades en castellà, la qual
cosa va suposar motiu de queixa per part de la gent, que va considerar-ho insultant,
tenint en compte les conviccions polítiques de Bori i Fontestà i la llengua amb què
sempre va escriure les seves obres. Però malgrat les queixes, les plaques mai no van
ser canviades.
8. El dia de l’estrena, el primer actor, el senyor Goula, es va posar malalt poques
hores abans de la representació. A corre-cuita es va contactar amb Enric Borràs, que
es va aprendre el paper i va fer una gran creació artística fins al punt que Bori li va fer
la dedicatòria en l’obra escrita i publicada.
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L’ESPELEÒLEG RAMON CANELA I FONT, FORJADOR
DE L’ESPORT CATALÀ
FRANCESC ALFAMBRA I DOMÍNGUEZ*

Aquest article és un apropament a la biografia
de l’espeleòleg badaloní Ramon Canela i Font,
distingit per la Generalitat de Catalunya amb
la medalla de “forjador de la història de l’esport
català”, l’any 1993.
“...Badalona, centre industrial molt important, que,
ja fa anys, superà la cota dels cent mil habitants.
Però Badalona és tan modesta que s’acontenta
d’ésser un suburbi barceloní de tipus industrial.”
Josep Pla. Guia de Catalunya, 1971

Panoràmica de Badalona a mitjans anys 60 amb el barri
de Sant Roc en primer terme. Vestits de Plans Parcials
Municipals, la promoció de polígons d’habitatges
com Sant Roc i Pomar venien imposats des de la gran
Barcelona de Porcioles. Ajuntament de Badalona (1970).
Badalona, seis años de gestión municipal. 1964-1970.
Oficina Municipal de Prensa del Excmo. Ayuntamiento
de Badalona
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El fenomen Badalona

d’aquell organisme, com el Primer Campament d’Espeleòlegs a Serradell; la política permanent de col·laboració amb d’altres grups en les
campanyes espeleològiques o la mateixa creació de la revista Cavernes, eren iniciatives amb un únic objectiu fonamental: la vertebració
de l’espeleologia, dotant-la d’una estructura estable que coordinés i
cohesionés tots els espeleòlegs catalans.
Al bell mig de tot aquell procés sorgeix Ramon Canela i Font. Ell és
el nostre protagonista, ell personifica i encapçala la sobtada expansió que segueix al breu període de covament inicial de l’espeleologia
a Badalona. Però no seria just ni rigorós aïllar l’individu del fenomen
col·lectiu que originà aquest procés. Com sorgeix aquest fenomen?
quins són els antecedents? quin era el context? i sobretot, quins els
fets i quin el paper del nostre personatge?

L’especulació i el salvatge creixement urbà promogut pel desarrollismo franquista va permetre a Badalona acollir les fortes onades immigratòries dels anys cinquanta i seixanta, fins a esdevenir un “suburbi
barceloní”, desdibuixant la història, la identitat i la personalitat pròpia
de Badalona, sobretot per als que, sense conèixer-la, parlaven de la
ciutat de manera superficial i externa. Aquest tòpic-realitat pesà com
una llosa al llarg de la història del Grup d’Espeleologia de Badalona.
Malgrat córrer el risc de semblar que practico xovinisme badaloní, m’atreviria a dir que el Grup d’Espeleologia de Badalona (GEB), va
ser, si no el primer, sí un dels primers grans grups d’espeleologia de
concepció totalment moderna tal com l’entenem actualment. Seguint
les passes dels intrèpids fundadors del Grup d’Exploracions Subterrànies (GES), creat l’any 1948 dins el Club Muntanyenc Barcelonès,
el GEB, imitant-los, va anar més enllà de les exploracions concretes,
mancades de planificació i d’objectius clars, i va adquirir des del començament una notable capacitat organitzativa i un protagonisme
sense precedents. Hauríem de situar-nos a finals dels anys 1950 en
què el panorama atomitzat i inconnex de l’espeleologia catalana era
d’un desgavell total. Formada per reduïts grups depenents de les seccions de muntanya dels centres excursionistes, estaven regits políticament i jeràrquicament per delegados para Cataluña de la Comisión
Nacional de Exploraciones Subterráneas totalment inoperants i més avesats al control gairebé policíac dels espeleòlegs que no pas a la potenciació de les seves activitats. Els papers oficials d’aquells delegats, per
cert, anaven encapçalats per la coneguda simbologia feixista-falangista d’àligues i yugos y flechas, i acompanyats dels Viva Franco i Arriba
España de rigor a l’època.
El protagonisme esmentat no va ésser estrictament espeleològic
en l’àmbit local sinó d’abast més ampli, ja que el grup va encapçalar
iniciatives unificadores i de reforç de l’espeleologia catalana en general. La creació d’una oblidada Unió Espeleològica, la promoció i
participació directa en el Comitè Regional d’Exploracions Subterrànies per convertir-lo en una eina eficaç, la promoció d’activitats des

Antecedents
L’esperit del GEB, com el de l’espeleologia catalana i tot l’excursionisme en general té el seu origen remot en el turó de Montgat, i no perquè les coves dels voltants d’aquest turó calcari fossin l’escenari de
les primeres exploracions del grup i de la realització de magnífiques i
inèdites topografies, acuradament dibuixades per Jaume Suñol Sampere, primer president del Grup d’Escalada i Espeleologia de Badalona (GEEB), sinó perquè va ser aquí, en una històrica excursió realitzada el 26 de novembre de 1876, on quedà constituïda l’Associació
Catalanista d’Excursions Científiques (ACEC), associació imbuïda de
l’esperit de la Renaixença en el camp de les ciències.
L’ACEC divulgava, a través de L’Excursionista, butlletí mensual, i de
Memòries de l’entitat tota mena de comunicacions científiques fruit de
les troballes i recerques dutes a terme durant les excursions realitzades. .Aquesta associació fou el precedent immediat del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), que va ser fundat el 7 d’abril de 1891, a
partir de la unificació de la mateixa ACEC i l’Associació d’Excursions
Catalana (AEC).
El geòleg Mn. Norbert Font i Sagué fou qui millor definí l’excursionisme científic català i, model ell mateix dels prohoms de la nos41
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tra renaixença cultural, l’any 1891 entrà a formar part del CEC. El
fet que acompanyés l’espeleòleg francès Eduard Alfred Martel a la
Fou de Bor de la Cerdanya, el va fer decantar progressivament per
l’espeleologia. També fou l’autor del primer Catalech Espeleologich de
Catalunya (1897) i de nombrosos estudis espeleològics. Font i Sagué
va ser la llavor de la qual van brotar totes les posteriors vocacions
espeleològiques a Catalunya. També va ser cofundador de la primera
societat dedicada a l’espeleologia, el Club Muntanyenc (1906), i de
Sota Terra, títol de la publicació en què foren publicades, l’any 1909,
les exploracions realitzades per aquest grup. La tasca de Font i Sagué
trobaria un continuador en la figura de Marià Faura i Sans, deixeble
i amic seu, que també impulsà l’espeleologia científica.
El 1931, el Club Muntanyenc s’integrà al Centre Excursionista
barceloní, format entre d’altres, per Noel Llopis i Lladó i Francesc
Español i Coll, els quals encapçalen una etapa en la qual imprimeixen
a l’espeleologia un accentuat caire científic en els terrenys geològic
i biospeleològic respectivament. El resultat d’aquests primers treballs serien publicats el 1935 en un segon Sota Terra.
El cop militar del 18 de juliol de 1936, els tres anys de guerra civil i
la implantació d’una dictadura feixista aturà tota activitat espeleològica durant un període de 12 anys fins que el 22 d’abril de 1948, F.
Rovira, J. Monturiol, F. Vicens i F. Termes funden, dins del Club Muntanyenc Barcelonès, el Grup d’Exploracions Subterrànies (GES).

Escuts corresponents a tres períodes diferents. Els dos primers de l’antiga Agrupació Excursionista clausurada pel franquisme i el tercer, del Centre Excursionista de
Badalona vigent des del 1948

Aquesta mena de conservacionisme i d’ecologisme avant la lettre
provinent de l’antiga ACEC es posà de manifest en els remarcables
paral·lelismes existents entre la Festa de l’Arbre i la campanya duta
a terme l’any 1884 per l’ACEC, per combatre les tales abusives de
boscos, i la formació d’una comissió mixta amb l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que enllestí un projecte de repoblació forestal de
la Serra de Collserola. Així, també més recentment, l’any 1992, Joan
Estrada i Enric Porcel, presidents del CEB i del GEB respectivament,
van signar entre molts altres un manifest ciutadà en pro d’un Parc
Forestal de la Serralada de Marina i contra el projecte especulatiu
de privatització de la rodalia de Sant Jeroni de la Murtra per fer un
camp de golf.

El context
El Centre Excursionista de Badalona (CEB), fundat l’any 1948, havia
reprès l’ideari excursionista i catalanista característic de la vella Agrupació Excursionista, clausurada pel franquisme el 1940. De les seves
primeres activitats amb força ressò, destaquen la restauració de l’ermita de Sant Onofre –beneïda al novembre de 1957– i l’organització
de la Festa de l’Arbre, celebrada des de començament dels 50 pels
turons dels volts de Sant Onofre, pertanyents als darrers contraforts
de la Serralada de Marina que per ponent moren al riu Besòs, ja dins
el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.
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sociacionisme juvenil que creixia al marge de tot control eclesiàstic
o del règim. Aquest associacionisme quallaria a començament dels
seixanta amb formacions com el Grup Estrop (seguidors dels Setze Jutges de la nova cançó catalana), el Cine-Club Studio (sessions
cinematogràfiques i cicles de conferències), les Joventuts Musicals
(organització de concerts i activitats polítiques clandestines). D’altra
banda, a la primera lliga estatal de bàsquet (temporada 1956/1957)
hi van jugar quatre equips de Badalona: el Juventut, el Círcol, la Unió
Gimnàstica i el Centre de Sant Josep; a la temporada següent, el Juventut va quedar subcampió de la lliga i campió de Copa, etc. Era tot
una proesa, i més aleshores, quan comptar amb cotxe privat era una
raresa i els transports públics eren tercermundistes, amb ferrocarrils,
ferrobusos, autobusos o camions de postguerra, mentre el telèfon
era un luxe que ben pocs es podien permetre. La millora de la situació econòmica dels anys cinquanta, caracteritzada per una petita represa industrial, va repercutir en un fort increment de la immigració
a Badalona. El 27 de juny de 1957 es posà a la venda el primer Seat
600, que va ser per al fill del general Muñoz Grandes; a l’octubre del
mateix any, el dictador feixista general Franco inaugura a Badalona
la central tèrmica Badalona I de FECSA, i al juliol de 1959 arriben a
la ciutat les primeres emissions de TVE gràcies a l’emissora que es va
instal·lar al Tibidabo.
Tot aquell col·lectiu iniciador, crescut en les tradicions de l’excursionisme català que en bona part estava orientat vers la recuperació
i la conservació del patrimoni cultural i natural, assumit com una via
de reafirmació patriòtica catalanista i resistent, tenia els seus orígens
en la Renaixença que, salvant les naturals distàncies de dos moments
històrics tan diferents, presentava coincidències en molts aspectes,
com en la mitificació de la muntanya, erigida en símbol i encarnació
de les virtuts de la nostra terra i sobretot les de la Catalunya vella, que
s’estén des de Montserrat fins a l’imponent i profund Pirineu, origen
mitològic de la Catalunya medieval. Recordem aquí el conegut tarannà nacionalista de Jordi Monés i Pujol-Busquests, president del
Centre Excursionista de Badalona durant els primers anys seixanta,

L’ermita de Sant Onofre, restaurada l’any 1957 pel Centre Excursionista de Badalona, va ser durant molts anys l’escenari de les reforestacions de la Festa de l’Arbre.
Fotografia: Francesc Alfambra

Encara que ja feia més de tres anys que alguns ja practicaven l’espeleologia, el 1957 va ser fundat el Grup d’Escalada i Espeleologia
de Badalona (GEEB), dins la secció de muntanya del Centre Excursionista de Badalona (CEB). La creació de la nova secció responia a un
revifament de l’excursionisme en general, i al fort desplegament de
l’espeleologia en particular, tant a Catalunya com en altres indrets
de l’Estat espanyol, cosa que va afavorir l’aparició de nous grups espeleològics a Barcelona, Granada, Madrid, Sabadell, Manresa, Mataró i el mateix de Badalona.
Atesa la situació de precarietat econòmica i sous de misèria de
l’època, difícilment entendríem avui dia aquell activisme febril sense tenir en compte que socialment es vivia un veritable esclat d’as43
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Els fets

neu Central, expedició gestada des d’un any abans, en el decurs de la
visita espeleològica al Mont Perdut, el grup badaloní va protagonitzar el primer campament d’alçada i de notable envergadura per dur
a terme exploracions subterrànies sistemàtiques a les altes valls pirinenques del coll de Gistaín, al massís de Posets. Aquests treballs es
van recollir en la Primera Memòria Espeleològica del GEEB de 1961.
Els anys 1962 i 1963, es van organitzar dues expedicions al massís
del Mont Perdut, anomenat també Marboré. Un grup de deu membres del GEB i dos de l’Agrupació Cinetífico-Excursionista de Mataró van protagonitzar la campanya de 1962. El 1963, ho van fer
nou membres del GEB, dos de Mataró, dos de l’AE Muntanya, un de
Manresa i tres de l’ERE del CEC.

Davant la impossibilitat de desvincular fets i personatge, i tenint en
compte el recent 45è aniversari de la revista Cavernes, res més escaient que recórrer a les seves planes, sobretot les dels anys seixanta –les més llunyanes i oblidades– per exposar aquí ara –sense ser
exhaustius– una sèrie de fets concrets que poden donar una idea general de la trajectòria inicial del GEB i de la del nostre protagonista.
Al Butlletí del CEB de desembre de 1959, apareix un article sobre els descens a l’avenc dels Esquirols per part de grups espeleològics de les entitats excursionistes ACE de Mataró, CE de Badalona,
AE Atalaya i GEC de Vilafranca del Penedès (ERE), que prèviament
havien constituït la Unió Espeleològica, per al “recolzament moral i
tècnic dels seus membres”.
L’any 1960, Ramon Canela, Lluís Galbas i Miquel Soler fan una excursió al Mont Perdut. Descobreixen l’avenc 60 i exploren l’avenc
dels Quatre Pous. És aquí, als immensos rasclers del Mont Perdut on
neix la força que tindrà l’espeleologia badalonina durant molts anys.
L’any 1961 s’inicien algunes exploracions importants: la cova Cuberes a la vall de Serradell, del Pallars Jussà, actualment la més llarga
i fonda de Catalunya; la Cova de les Aigües de l’Espluga de Francolí,
de la qual es franqueja el primer sifó amb mitjans subaquàtics, i la
Falconera, del massís del Garraf, de la qual s’explora el riu subterrani.
Al juliol del 1961, amb la primera “expedició” espeleològica al Piri-

A l’esquerra, Paul Dubois, cap de l’expedició del SCAL, i Ramon Canela a la dreta, cap
de l’expedició del GEB al massís del Mont Perdut, 1962. Fotografia: Ramon Canela

i el caire igualment catalanista de l’Agrupació Escolta Enric Borràs,
sorgida al si del mateix centre. Uns altres aspectes compartits són
l’afany d’investigació tant d’aspectes culturals (excavacions als poblats ibèrics, a les termes romanes, etc.) com naturals, geogràfics,
etc., per conèixer millor la nostra terra i la seva història, amb un esforç constant de divulgació i proselitisme de tota mena de treballs,
comunicacions i estudis basats en les observacions o en les troballes provinents de les recerques fetes durant els viatges i excursions.
Aquesta orientació es manté en l’actualitat ja que no hi ha centre
excursionista que no tingui el seu propi butlletí.
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La desobstrucció de la Tuta Freda, que porta al descobriment de
la Galeria Badalona fins al sifó terminal de la Fou de Bor de la Cerdanya, data de 1962.
Alexandre Carreras i Ramon Canela apareixen com a redactors
de la segona Memòria Espeleològica del GEB del 1962, a l’editorial de
la qual, entre d’altres coses diuen:
“Suposem que el nostre cas no és l’únic dintre de l’espeleologia
catalana, doncs el nombre d’afeccionats és elevat, però la connexió
entre ells és pràcticament nul·la. No obstant, esperem que després
de la reestructuració de l’organisme federatiu regional, la creació del
Comité d’Exploracions Subterrànies, i l’Escola d’Espeleologia, s’arribi al fí a una cooperació mútua que situi la nostra espeleologia a nivell europeu.”
Al novembre de 1962 el GEEB se segregà en dues seccions diferenciades i independents amb el termini d’un any per tal de provar
l’efectivitat de la separació. Casimiro Carreras cessa del càrrec de
president del grup, i Ramon Canela és escollit nou vocal de la secció d’espeleologia. Aquesta proposta de segregació havia estat rebutjada a la reunió anyal ordinària del GEEB, celebrada pel maig del
mateix any 1962.
El primer número de Cavernas (portaveu del GEB) és editat al desembre de 1963. A l’editorial, Ramon Canela diu que es fa un assaig
de confegir un butlletí exclusivament espeleològic, que no tan sols
inclourà els treballs del GEB, sinó també els de qualsevol grup dedicat a l’espeleologia per a una compenetració més eficaç del nostre
mundillo espeleològic. Opina a continuació que la falta de coordinació
ha motivat la letargia que patia la nostra activitat. En el mateix número 1 de Cavernas, apareix la següent targeta d’identitat del GEB:
Secció d’Espeleologia del CEB
Fundat el 1957
10 membres actius
President: Ramon Canela i Font
Sotspresident: Antoni Serra Isern
Secretaria: Roser Cuní

Afers exteriors: M. Rosa Viñas
Assessor científic: Alexandre Carreras
Cartografia: Santi Cebrián
Informa també de la realització de l’”operació Alto Cinca” que, sota
un comitè organitzador format per Ramon Canela com a director,
Alexandre Carreras com a assessor científic i Lluís Galbas com a assessor tècnic, havia comptat amb la participació de setze espeleòlegs
pertanyents a les entitats següents: Agrupació Científico-Excursionista de Mataró, Centre Excursionista Comarca del Bages, Agrupació Excursionista Muntanya, Centre Excursionista de Catalunya i
Centre Excursionista de Badalona.
En el transcurs de 1964 es fa la connexió de la Tuta Freda amb la
Tuta Gran, a la Fou de Bor de la Cerdanya. A l’agost es fa una campanya al massís del Turbó, d’Osca.
En el número 4 de Cavernas, d’abril de 1965, Canela insisteix:
“(...) l’espeleologia catalana ha evolucionat ràpidament aquests
darrers anys, això ha activat el Comité Regional d’Exploracions Subterrànies, que romania pràcticament inactiu; han sigut renovats la
totalitat dels càrrecs directius amb elements relativament joves, a
l’espera de que el Comité assoleixi una vitalitat duradora”.
També s’hi informa que, en assemblea general ordinària, s’havia
nomenat Alexandre Carreras i Costa com a nou president del GEB,
i que el president de la FCM havia nomenat un nou Comitè Regional d’Exploracions Subterrànies, presidit per Josep Subils i Valls,
amb Ramon Canela i Font de sotspresident i Josep Manuel Victòria
com a vocal.
El 1965, Ramon Canela és escollit el millor esportista de l’any a
la ciutat de Badalona. Mesos després, Tomás Garicano Goñi, aleshores governador civil de Barcelona, el distingeix amb la Medalla de la
Ciutat en el decurs d’un acte solemne.
Al maig de 1966 es porta a terme el I Campament Regional d’Espeleòlegs, a Serradell, patrocinat pel Comitè Regional d’Exploracions Subterrànies de la Federació Catalana de Muntanyisme. En
aquest campament, Canela, juntament amb Carreras, presenta una
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monografia amb totes les referències bibliogràfiques sobre cavitats
subterrànies de la vall de Serradell, existents aleshores, cosa que va
significar un important esforç de catalogació i sistematització de la
tasca espeleològica.
L’estiu del mateix any 1966 es fa el descens de la vertical absoluta
més fonda de l’Estat (-276 metres), a la Grallera de Guara, a la serra
del mateix nom del Somontano d’Osca. Arran d’aquesta exploració
comencen les del Solencio de Bastarás, al Subpirineu d’Osca (Sierra
de Guara) on s’iniciaria una fructífera col·laboració del SAS del Centre Gimnàstic Barcelonès, de la SIE del CE Àguila de Barcelona i del
Grupo Espeleológico Peña Guara d’Osca, amb el GEB.
El número 9 de Caernas, de desembre de 1967, està íntegrament
dedicat als treballs de la Secció d’Activitats Subterrànies del Centre Gimnàstic Barcelonès al massís del Montsec i especialment al
Graller Gran del Corralot.
A l’abril de 1966, Canela dóna una conferència al Museu Municipal de Badalona, i Alexandre Carreres al Consell Superior d’Investigacions Científiques, i una altra sobre climatologia del Garraf als locals
de la Federació. També a l’abril, Ramon Canela participa en un curset
d’instructors organitzat pel CRES a Reus. Al llarg d’aquest any i els
posteriors, dóna nombroses conferències a centres excursionistes de
Barcelona, Terrassa, Granollers, Mataró, Sabadell, etc.
L’organització de les campanyes d’estiu de començament dels seixanta comptava amb una elaboració tan disciplinada i rigorosa, que amb
molts mesos d’antelació era nomenat un comitè organitzador que confegia les llistes de material i els aliments necessaris, gestionava i establia
contactes amb les forces vives de tots els indrets a visitar, calculava el
pressupost, convocava i reunia tots els inscrits amb previ pagament de
la inscripció, preparava sortides de formació i pràctiques amb tots els
participants, etc. També preveia sempre tots els detalls, inclosos els horaris d’arribada als llocs, el calendari de les activitats a desenvolupar, la
necessitat d’equips des dels que servien per fer exploracions sota terra
fins a les rodes de neteja i la intendència dels campaments, al llarg de
tots i cada un dels dies que durés la campanya.

Ramon Canela i M. Rosa Viñas, segon i tercera per l’esquerra al primer intent de descens del pou de 278 metres de vertical absoluta de la Grallera de Guara, al Somontano
d’Osca, 1966. Fotografia: Ramon Canela
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El mateix Ramon Canela convertia el Centre en una factoria de
mailing amb contínues correspondències postals per tal d’establir
tota mena de contactes. A més, es trametien desenes de cartes a cases comercials, institucions i empreses per recaptar fons o subvencions en espècies (cordes, carbur, rodets, menjar, transports, viatges,
etc.), a revistes, emissores de radio, TV i RENFE, a persones influents
dels pobles a visitar, així com a altres grups d’espeleòlegs catalans,
i de tot el món, i personalitats interessades a col·laborar en les exploracions, facilitant qualsevol mena d’informació o estudiant posteriorment el material recol·lectat, etc.
Al número 10 de Cavernas, de setembre de 1968, Canela es queixava de les intromissions d’altres grups al Solencio, cosa que els obligava
a treballar en secret i produïa un distanciament entre els grups, poc
favorable a l’enteniment comú, i acusava l’organisme federatiu de ser
un dels responsables d’aquella situació. Acabava dient:
“Altres solencios ens esperen, pot ser que es tracti d’una casualitat
però és una casualitat molt costosa d’aconseguir, i l’hem aconseguit.”
Al desembre de 1969, quan el GEB ja estava instal·lat al Cor de
Marina, Canela reconeixia que havien comès errors, però que havien
estat utilitzats com a pretext per a accions totalment injustes contra
el GEB, com va ser l’expulsió de Rufino Sánchez, Miquel Muñoz i ell
mateix del Centre Excursionista de Badalona. Trenta anys després,
en un acte de desgreuge i reconeixement de l’error comès pel Centre Excursionista, van ser readmesos, i d’aquesta manera es va mirar
de reparar la injusta expulsió de tots tres. En contrapartida, i com a
agraïment al reconeixement del Centre Excursionista, va satisfer les
quotes de soci dels trenta anys en què havia estat expulsat.
El número 11 de Cavernas deia el següent:
“CAVERNAS va néixer quan encara l’espeleologia catalana no
comptava amb cap mitjà adient de comunicació; els seus objectius
han estat sempre encaminats a aconseguir un major enteniment entre els espeleòlegs. CAVERNAS ha sigut la veu del GEB, quan el GEB
s’ha vist amenaçat de mort, ningú li ha donat cap ajuda. (...) Però com
totes les causes justes, renaixent de les pròpies cendres com l’au

Ramon Canela, al costat del Gran Bloc, a l’inici d’una gran galeria que porta a la Sala
Badalona del Solencio de Bastarás (Somontano, Osca), 1968. Fotografia: R. Canela
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fènix, el GEB torna a la vida; la seva veu torna a aquestes pàgines de
CAVERNAS.”
El 1969, Canela participa en l’Expedició a la Serralada del Taurus
que el GEB organitza a Turquia.
El GEB dedica sencer el número 12 de Cavernas, de març de 1970,
als treballs del grup espeleològic Peña Guara, d’Osca, sorgit arran
de les campanyes realitzades el 1966 en el Solencio de Bastarás i la
zona subpirinenca aragonesa. A l’estiu de 1970, després de la primera campanya al massís d’Escuaín, mentre una part del grup va a la
serralada de l’Atles, al Marroc, Ramon Canela viatja als Balcans des
d’Eslovènia i Croàcia, a l’antiga Iugoslàvia, fins a Bulgària.
Durant aquells anys, a l’organització i planificació prèvia de les
campanyes, que incloïen autèntiques operacions d’enginyeria financera per recaptar suports materials i cercar mecenes benemèrits, li
seguien una execució disciplinada dels projectes en perfecta correspondència amb la terminologia militar emprada a l’època com a jefe,
campanya, expedició, operació, o la redacció d’un nou Cavernas, ple de
ressenyes d’exploracions i de noves descobertes, amb descripcions
geològiques rigoroses i excel·lents d’Alexandre Carreras. Durant
l’edició ciclostilada de cada revista Cavernas, el centre es convertia
en una cosa semblant a un aparell clandestí de propaganda subversiva, tasca prou emocionant per a qualsevol militant d’esquerres
de l’època.
El 1975, Francesc Miret és escollit nou president del GEB. Poc
després, Ramon Canela deixa l’espeleologia activa, i encara que sempre ha mantingut el seu vincle amb el grup de Badalona, cau en un
cert ostracisme que el mantindrà allunyat i ignorat pels espeleòlegs
més joves.
El 1991, l’any del Campament Nacional a Escuaín i de la sobtada i
sentida mort del malaurat company Diego Ferrer, en el transcurs del
sopar nadalenc de germanor, el GEB va retre un homenatge íntim i
senzill a Ramon Canela i li va lliurar una placa commemorativa de
l’acte, que ell llueix orgullosament en un lloc destacat de casa seva.
En el mateix acte, també es va reconèixer pòstumament el paper de

Assistents al campament espeleològic Escuaín-1972 al massís del mateix nom al Pirineu d’Osca. D’esquerra a dreta, a dalt: Tomás Sánchez, Miquel Mateu, Toni Serra,
Pere Sanahuja, Josep Mension i Francesc Alfambra. I a baix, Jordi Coromines, Domingo Pañella, Ramon Canela i Francesc Pañella. Fotografia: Ramon Canela

Diego Ferrer, així com els de Francesc Miret i Enric Porcel, expresidents del grup.
El 2005, després de 30 anys d’absència, Ramon Canela reapareix
sobtadament al GEB amb empenta i il·lusions renovades. La seva
irrupció al bell mig d’una nova generació de joves espeleòlegs, coincideix amb les obres al Cor de Marina i la seva col·laboració econòmica en la renovació de les dependències del “Centre” a la tercera
planta del Cor. També coincideix amb la represa de les exploracions
del GEB a la Grallera de Guara (Somontano d’Osca) amb nous i importants descobriments; amb la tornada a les exploracions i importants descobertes al forat de la Bufona (C-20) al massís d’Escuaín del
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Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut d’Osca; i amb la tornada a les
exploracions a l’avenc de la Ferla del Garraf, l’avenc dels Escaladors
al Pedraforca i al forat de l’Or al Montsec, amb resultats igualment
sorprenents i espectaculars.
Però la seva principal aportació en aquests darrers anys ha estat
de caire bibliogràfic. L’any 2006 va editar dues publicacions: el monogràfic de la Cova dels Óssos, Sistema Badalona -1151, i el Cavernes,
núm. 26 d’aniversaris: 50 anys d’espeleologia a Badalona; 35 anys
del Grup d’Espeleologia de Badalona, Centre d’Estudis Geogràfics
del Cor de Marina, i 25 anys de la primera integral mundial de -1151
metres, Sistema Badalona. I el 2011, va editar Cavernes, núm. 28, dedicat monogràficament a l’etapa 1961-2011, 50è aniversari de l’inici
d’una nova era de l’espeleologia catalana.
En la introducció d’aquesta darrera publicació, com a testimoni
privilegiat, fa un repàs especialment punyent de l’evolució de l’espeleologia catalana dels darrers 50 anys, i molt especialment dels entrebancs i les dificultats de tota mena que va haver de superar el Grup
d’Espeleologia de Badalona als seus inicis. En aquesta introducció
acaba dient:
“La descoberta de la cova Cuberes i la Primera Expedició Espeleològica al Pirineu Central, van marcar una fita històrica per l’Espeleologia Catalana. Cinquanta anys després, les generacions posteriors de membres del GEB han multiplicat la seva activitat amb
descobertes constants al massís d’Escuaín, encara que les darreres
importants descobertes no igualaran les gesta aconseguida l’any
1980, quan Francesc Alfambra, Diego Ferrer, Jaume Mas i Francesc Panyella, varen entrar per l’avenc B-15 i sortiren pels Bibers
d’o Campillon, fent per primera vegada al món un recorregut integral subterrani amb un desnivell de més de 1.000 metres.”

dels cinquanta fins a mitjan anys setanta, els seus indiscutibles dots
organitzatius, la dedicació plena, el seu fort caràcter personal i l’empenta el convertiren en el gran dinamitzador de moltes iniciatives
no exclusivament d’àmbit local.

El personatge

D’esquerra a dreta, Francesc Pañella, Jaume Mas, Diego Ferrer i Francesc Alfambra,
equip del GEB, que l’agost de 1980 van fer la travessa integral subterrània, aleshores rècord mundial de profunditat integral amb 1.150 metres de profunditat al massís
d’Escuaín del Pirineu Central. Fotografia: Joan Urquiza

Ramon Canela i Font fou un dels grans protagonistes de l’espeleologia catalana de la seva època, però indubtablement també en va ser
un producte. Al llarg d’un període de gairebé vint anys, des de finals
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Com a producte de la seva època, és impossible entendre’l aïlladament i al marge de l’ambient social del col·lectiu muntanyenc i excursionista del “Centre”, on va sorgir la nova secció d’escalada i espeleologia. Ramon Canela no era una gran figura que sobresortís de
la resta, envoltat d’una massa més o menys nombrosa de seguidors
i col·laboradors com era el cas dels grans espeleòlegs de començaments del segle XX, però sí, en canvi, va ser un home clau en la irrupció sobtada –i durant llargs anys sostinguda per ell– del grup de Badalona en l’escenari de l’espeleologia catalana, gràcies al seu enorme
entusiasme i dedicació.
Ell és un home de treball en equip, un autodidacte formador de
diverses generacions d’espeleòlegs, amb una visió global molt clara
dels objectius generals del grup, de totes les passes a donar cada moment per assolir una meta determinada, combinant un pragmatisme
innat, i proposant-se sempre metes realitzables, encara que no fàcilment abastables i sempre molt exigents quant a dedicació i esforços,
amb idees gairebé utòpiques, com la mai assolida –mentre ell hi va
ser– unitat de l’espeleologia catalana, objectiu que abandonaria després d’anys d’intents infructuosos, davant la pròpia impotència per
superar els personalismes estèrils i les picabaralles internes. També
cal esmentar la seva ingènua pretensió de convertir tot espeleòleg
en una mena de científic professional que, formant-se constantment,
aprofundeix cada dia més en els seus coneixements, i el seu menyspreu profund envers aquells que, amb finalitats exclusivament esportives, visiten les coves cercant rècords, afegint una nova cavitat
al llistat de proeses particulars o simplement sumant metres; allò que
abans en dèiem els metreros, per entendre’ns.
Un altre bon exemple d’aquesta admirable conjunció d’utopies necessàries i pragmatisme va ser l’absolut convenciment
de tirar endavant l’ambiciós projecte d’obrir nous camps d’investigació en futurs impossibles, amb la creació, l’any 1969, d’un Centre d’Estudis Geogràfics al si del Cor de Marina, integrat exclusivament, des
de la seva fundació, pel GEB. El projecte encara sembla més inversemblant si tenim en compte el moment de greu crisi del GEB en què això

es va donar, crisi que amenaçava
amb el desmembrament del propi grup i que, segons el mateix
Canela declarava a l’editorial del
número de Cavernas, de desembre de 1969, era promogut des
dels òrgans federatius i des de
la mateixa entitat on va néixer.
Aquest va ser el motiu que forçà
el GEB a marxar del Centre Excursionista. Un cop deslliurat del
llast enutjós del “Centre”, el grup
va apostar tossudament per reforçar la seva tasca d’investigació
espeleològica o bé desaparèixer.
Òbviament no va desaparèixer
i la clau per guanyar l’aposta va
estar en les següents paraules de Ramon Canela al mateix
número 11 de Cavernes:
“Altre punt molt important
és també que per desenvolupar
una tasca eficient, no és necessari disposar de grans mitjans materials, aquests donen un eficaç
recolzament, i sense els quals hi
Ramón Canela camí de la font de Ribert,
ha objectius inabastables, però
per un surten les aigües del sistema
el factor més important és la vode la cova Cuberes al anys 60.
Fotografia: Ramon Canela
luntat de l’investigador. Sense
voluntat i dedicació és impossible construir res i aquí és on creiem que radica el principal problema.”
Però la més gran barreja de raó i follia era la que corria pel GEB
des que aquells dos visionaris fabricants de quimeres que són M.
Rosa Viñas i Ramon Canela van conèixer Escuaín l’any 1968. Qui50
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meres gens il·lusòries, ja que dotze anys més tard, a l’agost de 1980,
vam fer realitat aquell vell somni aparentment irrealitzable d’assolir
el rècord mundial de profunditat integral, efemèride que, encara que
molt modestament, va competir en audàcia –no en titulars de premsa– amb l’expedició catalana a l’Everest.
Què podem dir de la trajectòria vital i el tarannà personal d’aquest
veterà espeleòleg badaloní? Ramon Canela i Font va néixer a Barcelona el 8 de desembre de 1937. Va passar la seva infantesa a Valls,
fins als 7 anys, i després a Vilanova i la Geltrú, on va anar a l’escola
nacional-catòlica on va aprendre a cantar el Cara al Sol, a fer el Via
Crucis i a celebrar el Mes de María. Va començar a treballar en una fàbrica als 13 anys. Va ser també a Vilanova on començà la seva afecció a les coves i va visitar el litoral d’aquesta població fins a Sitges i
les costes del Garraf cercant túnels dels castells, que, segons les llegendes, els cristians havien excavat fins al mar per defensar-se dels
setges musulmans. No va trobar cap túnel, però sí moltes coves.
L’any 1955 quan feia els divuit anys, Canela era un immigrant més
que, procedent de Vilanova, buscava feina a Badalona, on es va col·locar de peó de planxisteria en un taller de la carretera, quan encara hi
passava el tramvia 70, on recorda que feien peces que ell mateix portava en carretó des de la carretera a Can Bacàs, al carrer del Progrés.
El seu esperit impacient i aventurer el va empènyer a cercar emocions
fortes i el vertigen dels riscs que només s’obtenen en obrir una nova
via d’escalada o baixar un pou desconegut i verge. En el número 15
de Cavernas, de desembre de 1970, quan ja havia superat la ingenuïtat de l’adolescència, justificava la creació del Centre d’Estudis Geogàfics del Cor de Marina, veterana entitat badalonina que des del
1969 havia donat aixopluc al GEB permetent la seva pròpia supervivència. El text deia el següent:
“Les inquietuds que des de la infància ens han empès a les activitats més diverses [...]. Preferentment dedicats la major part del nostre temps disponible a exploracions i treballs relacionats amb el món
subterrani, no significa que creiem estar predestinats per aquesta
activitat; si les condicions haguessin sigut diferents ara podríem for-

Ramon Canela en una de les seves darreres exploracions a l’avenc La Bufona (C-20)
(massís d’Escuaín, Pirineu Central d’Osca), 1975. Fotografia: Ramon Canela
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mar part d’una expedició a l’Antàrtida, navegaríem sota la superfície
dels oceans intentant desxifrar els seus secrets o estaríem a un laboratori dedicats de per vida a qualsevol investigació; probablement, si
vivíssim en segles del futur, vagaríem per les galàxies visitant altres
cossos celestes on esperem que en un temps llunyà es perpetuarà la
humanitat. Però ens ha tocat viure en l’època actual i en les actuals circumstàncies, i fem les úniques coses que ens són possibles: explorem
cavernes i fem viatges a d’altres països i continents amb el convenciment que així obrem correctament per ser fidels als nostres ideals.”
La seva semblança austera, de mirada oriental i aparent ortodòxia
de vella guàrdia prosoviètica com la d’abans de la perestroika, amaga en realitat un catalanista romàntic, radical i burgès com els de
la Renaixença, que professa un badalonisme transparent, ben palès
des del “Badalona (Catalunya)” que es pot llegir al peu de la seva targeta personal. Altres mostres prou eloqüents de badalonisme són
l’escampament del mot Badalona, entre moltes altres de ressonàncies catalanes, per toponímies subterrànies:
-.Galeria Badalona a la Fou de Bor (Cerdanya, juliol de 1962).
-.Sala Badalona del Solencio de Bastarás (Somontano, Osca, juliol
de 1967).
-.Avenc Badalona (C-9) al massís d’Escuaín (Pirineu d’Osca, agost
de 1970).
-.Sistema Badalona (B-15-Font d’Escuaín) (Pirineu d’Osca, agost
de 1970).
-.La Bufona (C-20) al Massís d’Escuaín (Pirineu d’Osca, agost 1971).
Anomenada així, no per bonica, sinó per bufadora (Toni Serra dixit).
-.Sala Catalunya del B-15 d’Escuaín (agost de 1978).
-.Galeries Bessones del Solencio de Bastarás (Somontano, Osca).
Hi ha també altres llicències més alegres i complaents de sospitoses
coincidències:
-.Galeria Canela a la mateixa Fou de Bor.
-.Cascada Sílvia de la Font d’Escuaín, anomenada com la seva filla
gran, que va néixer just quan, gràcies a les perxes que ell mateix feia
al seu taller, els espeleòlegs badalonins van iniciar l’assalt de l’endi-

moniada cascada que devien trobar tan maca com la Sílvia per decidir batejar-la de la mateixa manera, malgrat que se’ls havia resistit
durant molts anys.
Finalment –encara que per motius ben tristos– també cal afegir:
-Cova Barber (1971), al Coro de Trasito, al massís d’Escuaín, batejada així en record del company badaloní Josep Barber i Busquets,
mort l’any 1971 a l’avenc dels Esquirols de Barcelona.
-Galeria del Curtcircuit Diego Ferrer, descoberta a l’avenc d’os Planos de Rebilla (B-15) durant el Campament Estatal d’Espeleologia
d’Escuaín a l’agost del 1991. Batejada en principi com a galeria del
Curtcircuit a la topografia, poc després li vam dedicar al company Diego Ferrer, mort sobtadament a finals del mateix mes d’agost de 1991.
El seu catalanisme, però, no li va impedir mai apropar-se als poders fàctics del franquisme, interessadament, és clar, com podien
ser diputacions, caps militars, corporacions municipals, ajuntaments
i alcaldes, comandants de la Guàrdia Civil, metges rurals o capellans, així com tota mena de cacics i personatges que facilitessin la
localització de cavitats subterrànies o ajudessin a qualsevol de les
moltes tasques necessàries per a la seva exploració. Políticament,
sempre ha estat independentista de mena, i com a tal, l’Associació
badalonina Festa Nacional dels Països Catalans, el va distingir
com a soci d’honor.
Però les seves conspiracions independentistes són una altra història, que aquí no és el lloc ni el moment de relatar.
La mordacitat punyent, l’originalitat o raresa de les seves opinions
poden obtenir l’adhesió immediata o provocar el rebuig més violent,
però mai la indiferència. Aquest tarannà polèmic es torna àcid en emprar una ironia i un sarcasme molt particulars; i això no ho és tot: sap
escoltar tothom però és tan tossut que no combrega amb ningú que
no sigui amb ell mateix. Bé, realment no és tan talòs com el pintem.
Després d’uns primers anys d’expansió personal i de grup, com a
cap d’Expedicions, cap tècnic, president del GEB, sotspresident i president del CRES, conferenciant o director de Cavernas i permanent
instigador de la vertebració de l’espeleologia catalana, Ramon Cane52
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la va protagonitzar involuntàriament fortes discussions arran de les
intromissions d’alguns al Solencio. Tot i haver comès errors, va ser el
blanc de crítiques molt injustes que posaren en qüestió la mateixa
supervivència del grup de Badalona i el van forçar a un replegament
defensiu i a la marxa del CEB, replegament que es va fer coincidint
amb el descobriment del massís d’Escuaín. Aquest massís es convertiria en les casernes d’hivern del GEB. L’enrocament i l’aïllament militant del grup es va veure afavorit per l’arribada d’una nova fornada
d’espeleòlegs badalonins que tingueren en Escuaín la primera prova
de foc i l’únic nord davant les excel·lents perspectives i enormes exigències de les exploracions que s’esqueien a aquest massís. Aquella
fornada del 1970, segona generació del GEB, és aquella a la qual tinc
el goig de pertànyer.
Als campaments d’Escuaín un manaire de mena sí que ho era, encara que no per això el seu posat era tan seriós i transcendent com
quan es posava davant la màquina d’escriure per encapçalar un nou
editorial del Cavernas. Amb el seu atrotinat Renault 4L carregat de carbur, cordes i electrons, aprofitava tots els ponts i festes per anar a Escuaín a disparar la seva Yashica, ja fos des de baix d’un pou o dalt d’una
carena. Amb la motxila a l’esquena, gambava per les muntanyes amb
passes gairebé tan llargues com les de Toni Serra (en Serra Llarg) i tan
decidides, o més, que les de Francesc Pañella, el de Tiana. Als campaments d’Escuaín sempre tenia reservada la bauma d’en Canela, situada
un pis per sobre de les altres. Com era natural, atesa la seva condició
de jefe, allà, tot sol, barrinava les seves particulars estratègies mentre
tots els altres fèiem gresca. La bauma d’en Canela, ubicada per damunt,
però propera i independent alhora de les altres, era la millor metàfora
de l’estructura jeràrquica dels campaments, i des d’on, invariablement,
emetia el toc de diana força matiner.
És ben cert que era molt dur amb els escaquejats, xorres o insolidaris, als quals sentenciava molt críticament: “els ràcans, quan perden
altura els creixen les ales”. Però també tenia força bon humor, una
mica histriònic, de riota contagiosa, encara que sense arribar mai a
les magistrals fabulacions de Josep Mension, l’element més divertit

de la història del “Centre” –tal com encara anomenem el local del GEB,
malgrat fer més de vint anys que vam marxar del Centre Excursionista
de Badalona– ni tampoc tan comediant com Miquel Mateu el Ché, que
ballava la dansa dels set vels a la llum de la foguera; ni tan místic com
Tomás Sánchez l’Indi Black quan ens parlava dels estels i les galàxies,
tots tres fonts inesgotables de diversió i entreteniment a les vetllades
dels campaments d’Escuaín que vaig conèixer; ni tan erudit com Joan
Pujol, fumador de toscans i caliquenyos, i gran dissertador de les malifetes dels Borbons; ni tan fatxenda com Pere Sanahuja el Guaperes, sempre tan presumit en escollir barrets; ni tan tècnic com Manel Broch,
treballador pacient i rigorós que prenia dades amb l’estranya habilitat
dels autèntics agrimensors; ni tampoc tan quadrat i fort com J. Anton
Sánchez; potser no tan atrevit i llançat com Diego Ferrer, l’explorador
d’Escuaín, però tan polèmic o més que ell. Quant menjàvem, semblava
passar ànsia i tenir presses, tot i que no era tan golafre com Pañella.
D’altra banda, era extremadament generós en correspondre els favors
que tan amablement ens feien els pastors.

El forjador
El 18 d’octubre de 1993, en el saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya, el President Jordi Pujol va fer la concessió
de les medalles commemoratives als forjadors de la història esportiva de Catalunya. En aquesta quarta edició vaig ser testimoni de la
conversa següent:
“-.Encara et fiques a les coves?- li va preguntar el molt Honorable
President a Canela, i ell va contestar:
-.No, no tinc temps
-.I què fas, doncs?- va insistir Jordi Pujol. I Canela li va respondre
a continuació:
-.Em dedico a treballar contra la crisi econòmica per tirar endavant la meva empresa.”
Jordi Pujol va fer mutis i tot seguit, i en presència de Joan Antoni
Samaranch, President del COI, va procedir a concedir-li la medalla
de Forjador de la història esportiva de Catalunya per la Federació
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Catalana d’Espeleologia, distinció que va compartir entre molts d’altres amb László Kubala i Stecz i Agustí Montal i Costa, per la Federació Catalana de Futbol.
D’aquesta manera, per mèrits propis, Ramon Canela i Font va passar a formar part de la galeria d’il·lustres apòstols de la nostra espeleologia. Ramon Canela i Font és una vella glòria de l’espeleologia
catalana: no n’hi ha cap dubte, i com a tal va ser guardonat pel President de la Generalitat de Catalunya.
Però la importància d’aquest acte no radica, al meu entendre, en
l’atorgament d’una medalla oficial, sinó al fet anterior que la Federació Catalana d’Espeleologia, a instàncies de Josep M. Miñarro, que
aleshores n’era el president, proposés Ramon Canela com a mereixedor d’aquella distinció, cosa que va significar el reconeixement definitiu per part de tota la comunitat espeleològica catalana després
de molts anys d’allunyament i d’oblit.
D’altra banda, la celebració conjunta del 40è Aniversari del Grup
d’Espeleologia i Escalada de Badalona (GEEB), del Centre Excursionista de Badalona i del Grup d’Espeleologia de Badalona, va ser
l’escenari no tan sols d’un acostament històric entre ambdues entitats, separades des de 1968, sinó també l’espai de reconeixement i
reconciliació entre el Centre Excursionista i Ramon Canela. No és
per casualitat que els artífexs d’aquella trobada van ser els veterans
Miquel Muñoz, Jaume Suñol i Sampere i Joan Estrada i Querol per
part del Centre Excursionista de Badalona, i de Francesc Miret i Pérez, Enric Porcel i qui signa aquest article pel Grup d’Espeleologia
de Badalona.
Els qui vam iniciar-nos en l’espeleologia a començament dels anys
setanta, sabem de les arrels profundes i el lligam històric del GEB
amb el Centre Excursionista de Badalona, i d’aquí la satisfacció que
ens va produir aquell retrobament.

Ramon Canela mostra la placa de Forjador de la Història de l’Esport Català al Palau de
la Generalitat , juntament amb el seu fill Àlex i J.M. Miñarro, de la Federació Catalana
d’Espeleologia, l’octubre de 1993. Fotografia: Francesc Alfambra

dedicar-los a l’espeleologia ha plogut molt. Segons diu ell mateix, el
que en un principi només era un instrument al servei de la seva afecció per les coves, es va anar convertint en una ocupació tan absorbent que va acabar per no deixar-li temps per a res més.
Ara Ramon Canela és tot un senyor empresari, prototipus i model
dels que s’han fet a si mateixos, pioner en la introducció del control
numèric i la tecnologia informàtica en els processos de fabricació
industrial d’eines de tall de precisió per màquines-eines i peces per
microfusió que exporta arreu del món. Amb la mateixa tenacitat i dedicació absoluta que va esmerçar a recórrer amb les seves xiruques
tots els massissos calcaris de Catalunya i dels Pirineus a la recerca i
exploració de cavitats subterrànies, ara fa prospeccions de mercats
internacionals des de les fires industrials dels països més avançats,
i viatja frenèticament a la recerca i al descobriment de nous clients
per oferir-los els seus productes industrials. Està casat amb Maria

L’empresari
Des que l’any 1967 Ramon Canela es compra un soldador elèctric i
decideix “plantar-se” pel seu compte per disposar de prou diners per
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Rosa Viñas, també veterana espeleòloga badalonina, tenen dues filles i un fill, cap dels quals, però, ha seguit l’afecció dels seus pares per
les coves. Per acabar només ens queda felicitar des d’aquí el nostre
company Ramon per la seva llarga i brillant trajectòria espeleològica, així com per la distinció de Forjador, tot esperant que engresqui
algun dels seus néts pel món subterrani, ja que al segle XXI encara hi
haurà molta feina a fer.

peréssim la Generalitat de Catalunya i s’implantessin els programes
d’immersió lingüística als programes d’ensenyament, tot assumint
el català com la llengua vehicular dins l’ensenyament públic.
En reconeixement d’aquesta tasca, cal esmentar que l’any 2005,
va ser declarat Membre d’Honor de la l’Associació Festa Nacional
dels Països Catalans, nascuda i radicada a Badalona, com a impulsor de la normalització lingüística dins la seva activitat econòmica.
El nomenament es va fer en un acte públic en el qual l’esmentada
Associació Festa Nacional em va confiar l’honor de fer l’exposició de
motius pels quals era mereixedor de tal distinció.
D’aquesta manera, també va donar molta vida als col·lectius que
l’envoltaven. La vida li ha donat la raó, i ara ja mort només podem reconèixer-li l’obra feta. Malgrat les asprors i els patiments de la seva
vida, el seu sacrifici ha pagat la pena, ja que l’èxit ha presidit el final
dels seus dies.
Estic convençut que Ramon ha mort satisfet i en pau, voltat per les
persones que més estimava. Satisfet i en pau de veure feliçment enllestida i acabada la seva obra vital. Què més pot demanar un home?
Ramon: s’han acabat els teus neguits i dèries! Descansa en pau que
els teus companys i amics portarem per sempre més el teu record i
memòria dins el cor.
El meu més sentit condol a la seva vídua, M. Rosa, filles Sílvia i Elisenda, fill Àlex, néts, nétes i resta de família. Que en pau descansi.

*Epíleg . Ramon Canela i Font (1938-2015)
Malauradament, el diumenge 20 de setembre de 2015 ens deixà el
company i amic Ramon Canela i Font, primer president i fundador del
Grup d’Espeleologia de Badalona. La seva sobtada mort ens ha trasbalsat. Una fallada cardíaca li va estroncar la vida. Els que vam tenir
el goig i el privilegi de conèixer Ramon Canela i compartir-hi complicitats sabem que l’èxit que va assolir en camps tan diversos com l’espeleologia, el catalanisme i el món dels negocis rau no solament en la
seva forta personalitat, el seu caràcter emprenedor i pioner, de treballador autodidacte, perfeccionista, exigent i apassionat, sinó sobretot
en un cor generós i en una gran capacitat de sacrifici. Com a visionari,
els seus ideals i conviccions eren absoluts i incontestables, cosa que
sovint provocava l’adhesió o el rebuig, però mai la indiferència.
Anar a contracorrent com va fer ell en vida no és precisament el
millor camí per assolir l’èxit social, com el que ell va aconseguir liderant projectes d’envergadura tan complexos i dispars com el món
dels negocis en el camp de la metal·lúrgia, les innovacions tecnològiques i les exportacions d’eines de tall de precisió; el catalanisme
independentista, patriòtic i resistent des dels anys de la còlera del
règim franquista, o bé com a pioner en les expedicions espeleològiques d’alt nivell a les elevades valls pirinenques en èpoques de gran
penúria econòmica i manca de mitjans tècnics per a l’exploració subterrània, en condicions climàtiques extremes, amb transports públics
tercermundistes de postguerra, etc.
Com a catalanista també va ser pioner a introduir la normalització lingüística del català a les seves empreses, molt abans que recu-
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POST MORTEM. RITUALS FUNERARIS DES DEL SEGLE XIX
FINS A MITJAN SEGLE XX
MONTSERRAT CARRERAS GARCÍA I MARGARIDA ABRAS I POU

A la tardor del 2013 el Museu de Badalona va produir l’exposició Post
mortem. Rituals funeraris des del segle XIX fins a mitjan segle XX, que va
mostrar i explicar aquests rituals mitjançant un repertori molt significatiu d’objectes i d’imatges que ens han llegat els nostres avantpassats i que reflecteixen com era el seu món i quina era la seva actitud
davant d’un fet tan transcendent com el final de la vida.
L’interès suscitat per la mostra i el seu contingut ha motivat que,
en aquest número de la revista Carrer dels Arbres, incloguem els textos i algunes imatges de l’exposició.

objectiu ajudar els supervivents a superar l’angoixa provocada per
la mort.
En aquest sentit, les religions han tingut un paper molt important, ja que han creat sistemes de creences en què la mort s’entén en
diàleg amb la vida, i han contribuït a alleugerir l’angoixa que provoca
el fet de saber-nos efímers. Així, el cristianisme, religió predominant
a Occident, concep la mort com un nou naixement, i per als creients,
no és altra cosa que el començament de la vida eterna.

Preparar-se per a la mort
Presentació

La certesa de la mort ha fet que moltes persones disposessin la seva
voluntat pensant en el moment en què ja no hi serien, sobretot pel
que fa al repartiment dels seus béns, cosa que es fa mitjançant l’acte
jurídic del testament, que també pot contenir actes de caràcter no
patrimonial, com el reconeixement de fills.
Una altra inquietud ha estat la de procurar-se un enterrament adequat. Per aquest motiu, es tenia present la previsió econòmica que
calia fer en vida, ja que l’enterrament comportava despeses considerables, com pagar la missa, la caixa o el transport, a més del nínxol.
En resposta a aquesta necessitat, a les primeres dècades del segle
XX, les companyies asseguradores van començar a oferir les assegurances de decessos, que de seguida van contractar moltes famílies i
que es van generalitzar a partir de la dècada del 1950.

En el trànsit de la vida a la mort estem sols, però la mort és també un
fet que motiva comportaments socials, variables segons el lloc i el
moment històric.
Al llarg del temps, totes les societats han practicat una sèrie de
cerimònies o rituals vinculats a les diferents etapes de la vida (naixement, pubertat, aparellament...). La mort d’un membre del grup es
concreta en la cerimònia d’enterrament, destinada a acomiadar el
difunt però també a reafirmar, per darrera vegada, la seva pertinença
al grup.
Els rituals funeraris, que han anat modificant-se al llarg del temps,
han de guiar el difunt en el seu destí post mortem i reflecteixen l’afecte
més profund d’aquells que l’han conegut i estimat. També tenen per
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L’extremunció
El sagrament de l’extremunció consistia en la unció amb oli sagrat administrat in extremis pel capellà als fidels que es trobaven en imminent perill de mort. Fins el Concili Vaticà II (1962), s’administrava in
articulo mortis (a punt de morir). Actualment el sagrament es denomina canònicament unció dels malalts i es pot administrar més d’una
vegada, sempre que el malalt es trobi greu.

Viàtic, principi dels any 1950. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i fotògraf:
Josep Cortinas Suñol

Cementiri Vell, 1951. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i fotògraf: Josep
Cortinas Suñol
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L’anunci de la defunció

Per difondre la notícia també s’imprimien esqueles, que es
repartien casa per casa i s’enganxaven a les portes d’habitatges i comerços. Els familiars i amistats que vivien molt lluny
s’avisaven mitjançant telegrames o cartes. Si no podien assistir als funerals, aquests familiars o amics, solien contestar donant el condol mitjançant, també, un telegrama o una carta.
Quan en una casa hi havia un difunt, era costum deixar entreoberta la porta del carrer. Aquest també era un signe distintiu que
la gent reconeixia, i es feia perquè els assistents a l’acte d’acomiadament poguessin entrar sense fer soroll i no destorbar l’ànima
del difunt.

La defunció d’una persona s’havia de comunicar a familiars i coneguts. A les poblacions petites, s’anunciava a través dels veïns i, fins
a la primera meitat del segle XX, també es donava a conèixer mitjançant les campanes de l’església. Les campanes tornaven a sonar el
dia de la missa per anunciar l’acte religiós, just quinze minuts abans
que se celebrés, i encara es feia un tercer toc durant l’enterrament.
El toc era diferent en cada cas i també variava segons si el difunt
era un albat, una donzella o una persona adulta. La població reconeixia perfectament aquest codi i el sabia interpretar sense cap mena
de dificultat.

Àmbit de l’exposició dedicat a l’anunci de la defunció d’un familiar. Fotograf ia:M ont serrat
Carreras
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L’esquela
L’esquela era un avís fúnebre o mortuori, una nota amb un requadre
negre que es distribuïa entre les cases i els comerços del veïnat per
comunicar la mort d’una persona. Al segle XIX, amb l’aparició de la
premsa, les esqueles s’hi van començar a publicar. Gairebé sempre
ho feia la família del difunt i, al costat del seu nom, acostumaven a indicar la data i el lloc de l’enterrament i del funeral, així com els noms
de les persones que comunicaven la notícia.
El format tradicional inclou un requadre en negre que envolta el
contingut; una creu negra situada a la part superior, sovint centrada; el nom i cognoms del difunt, en lletra gran i negreta, col·locats
sota la creu, i la fórmula DEP (descansi en pau), QEPD (que en pau des-

cansi) o l’equivalent en llatí RIP (requiescat in pace). Sota el nom, també podien figurar-hi els títols nobiliaris, acadèmics i el càrrec professional del difunt, així com l’edat i la data de la defunció. A continuació, hi apareixen, per ordre d’importància, els noms de les persones
que comunicaven la defunció i, sovint, també una sol·licitud de pregària amb alguna fórmula del tipus ruegan una oración por su alma o
el tinguin present en les seves oracions. Finalment, s’indicava la data,
l’hora i el domicili de la vetlla, que normalment era la casa del difunt,
on quedaven convocats familiars, amics i veïns, i també s’informava
de l’església on se celebraria l’ofici religiós i del cementiri on tindria
lloc l’enterrament.

Esqueles 1943 i 1958. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
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Preparació i tractament del cos
Rentar el cadàver no satisfà únicament les exigències de la higiene i
correcció, sinó que equival, per a l’imaginari col·lectiu, a eliminar la
brutícia de la mort. Els rituals religiosos han tingut en compte aquest
simbolisme de purificació i atribueixen a la higiene funerària una influència en el destí de l’ànima del difunt.
La higiene del cadàver també era una forma d’eliminar els riscos
de contagi de la mort i d’establir la darrera relació amb el difunt, que
és tractat encara com una persona. També ajuda els supervivents a
atenuar el traumatisme per la pèrdua i a tranquil·litzar-se respecte a la pròpia mort. Amb els anys, aquest sentit de purificació s’ha
anat perdent.
El tractament del cos el feien els familiars, però en alguns casos
es contractava una dona que es dedicava específicament a la funció
d’amortallar, fins que, a partir de la segona meitat del segle XX, es va
generalitzar que aquesta tasca la fessin les funeràries, hàbit que s’ha
acabat imposant.
Com a mortalla s’utilitzava la millor indumentària de què disposava el difunt. A més, durant el segle XVIII, bona part del segle XIX i
fins ben entrat el XX, era costum amortallar els adults amb els hàbits
d’ordes monàstics, principalment amb el dels franciscans. Les criatures mortes, els albats, se solien vestir com el Nen Jesús, incloent-hi
l’atribut amb la bola del món i la creu al cim i, a més, algunes famílies
li dipositaven joguines. Si la difunta era una donzella, se la vestia com
la Verge Maria i se li feia portar un ram d’assutzenes.

Àmbit de l’exposició dedicat a la sala de vetlla. Fotografia: Montserrat Carreras

El mort era vetllat per familiars, amics i veïns, tant homes com
dones, i era costum menjar i beure alguna cosa per combatre la son.
La vetlla sembla que responia al desig d’evitar que els mals esperits
s’emportessin el cadàver. També es creia que els ciris encesos foragitaven el dimoni. La utilització de les sobres d’aquests ciris era considerada un mal presagi. Mentre el difunt estava de cos present, no
es podia encendre el foc per cuinar.
Un cop el difunt havia estat traslladat a l’església, la sala de vetlla
s’havia de purificar netejant-la, i en alguns casos es deixava tancada
durant un any. També hi havia qui obria de seguida les finestres i portes de la casa, sobretot les de l’habitació del finat, perquè en sortís
l’ànima ja que, en cas contrari, podia provocar la mort d’algun dels
presents a fi que la seva ànima li fes companyia.

La vetlla
Vetllar el difunt és un costum molt antic i arrelat, però vetllar-lo amb
persones pregant al seu voltant fins al mateix moment de l’enterrament és un costum específicament cristià. El mort es col·locava en
una de les habitacions principals de la casa i al costat del taüt s’hi
posaven quatre ciris que es deixaven encesos fins que el difunt era
traslladat a l’església.
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El taüt
El taüt normalment era de fusta, de
vegades noble, i durant molts anys,
el feia a mida el fuster de la població
sense que es dediqués exclusivament
al ram de la funerària ni en fos especialista. En alguns casos, també s’utilitzaven altres materials com l’acer i
el plom. Generalment es pintaven i
l’interior podia estar entapissat amb
roba. La forma més usual era la rectangular, però algunes vegades també podia ser hexagonal.
Els taüts de color blanc, símbol
de puresa i virginitat, estaven reservats als infants menors de 12 anys
i a les noies molt joves o donzelles.
Exteriorment podien tenir diversos
Àmbit de l’exposició on es mostren diferents models de caixes, finals dels anys 1920 i anys 1950, i fotografies post mortem,
principis del segle XX. Fotografia: Montserrat Carreras
ornaments, com una creu gravada o
col·locada a la tapa, guarniments fets
de ras, cintes de vellut amb brodats
Els serveis funeraris a Badalona
d’atzabeja o aplicacions de metall. L’interior es folrava amb percalina
La Casa de Caritat de Barcelona feia el servei de pompes fúnebres a
blanca, ras de cotó, sedalina i una coixinera de la mateixa classe. Alla ciutat de Barcelona i a d’altres poblacions com Badalona, i durant
gunes caixes també portaven les inicials del difunt. En tot cas, l’ornamolts anys, efectuà el servei en règim de monopoli. Pocs anys després
mentació i la qualitat dels materials depenien molt del nivell econòd’acabar la Guerra Civil es fundà a Badalona la primera empresa de
mic del difunt i de la família.
pompes fúnebres: Funerària de Badalona, que s’integrà a la Casa de
La caixa anava equipada amb una tapa que es deixava oberta duCaritat que oferia els serveis funeraris a Badalona i altres poblacions
rant la vetlla, ja fos totalment o parcialment, perquè es pogués veure
veïnes. A finals dels anys 1940 es constitueix Pompes Fúnebres de
almenys la meitat superior del cos. En altres casos, la tapa tenia un
Badalona, sense cap lligam amb la Casa de Caritat. A partir d’aquest
vidre que permetia veure el rostre.
moment, els serveis funeraris a Badalona deixaren de ser monopoAvançat el segle XIX, damunt del fèretre, es col·locaven flors o una
li de la Casa de Caritat i altres empreses del ram van poder prespetita corona molt austera feta de semprevives; però l’ús generalittar també els seus serveis. En aquests anys les funeràries eren tres:
zat de grans rams i corones no es donarà fins ben entrat el segle XX.
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Pompes Fúnebres de Badalona, Pompes Fúnebres La Moderna i la
Casa de Caritat.
A finals del segle XX, el 1995, les diverses funeràries de Badalona
es van unificar sota el nom de Pompes Fúnebres de Badalona, l’empresa que porta actualment el servei.

Capçaleres de seguicis fúnebres que es dirigeixen a l’església de Santa Maria, [195?].
Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas Suñol

Àmbit de l’exposició dedicat a la vetlla.
Fotografia: Montserrat Carreras
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La cerimònia a l’església
Després de la vetlla, tenia lloc la cerimònia litúrgica a l’església. El capellà, acompanyat dels escolans, anava
a la casa del difunt per acompanyar-lo
fins a l’església i cantava el Miserere.
Per anar cap el temple es formava un
seguici encapçalat pel mateix sacerdot i els escolans seguits de la carrossa funerària, el cap de dol, els homes
de la família, els amics i els veïns. Era
costum anar en rengles de dos o tres
persones. En els enterraments de persones riques i de sacerdots, presidia
l’acompanyament un capellà i a continuació es disposaven els familiars o
caps de dol. Les dones es quedaven al
domicili del difunt o bé rebien el difunt directament a l’església. Els infants no hi assistien, excepte si el difunt era un familiar molt directe.
A l’església, el difunt, dins el taüt,
es col·loca de cara a l’altar. En el cas
que el finat fos un sacerdot, se situava just al revés. Les dones i els
homes s’asseien separats, de cara
Exèquies del rector de Santa Maria, Antoni Briàs Miquel, 11 de març de 1949. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
a l’altar: les dones es col·locaven a
Fotògraf: Francesc Domingo
mà dreta i els homes a l’esquerra.
una cinta negra a la màniga esquerra i un botó negre o una cinta a la
Els familiars més propers ocupaven les primeres files.
solapa de la jaqueta i, en cas de dur corbata, era de color negre. Els
Els familiars havien d’anar vestits sòbriament i de color negre,
parents més llunyans podien portar vestits foscos.
símbol cromàtic del dolor des de l’època dels romans, en què el dol
El sacerdot o sacerdots que oficiaven la missa –en el cas de les faja s’expressava d’aquesta manera. Així, les dones no tan sols es comílies benestants, n’hi havia mes d’un–, així com els escolanets, anabrien amb grans mantellines negres, sinó que també anaven vestides
ven amb les vestidures o ornaments de color negre, específics per
d’aquest color i, si calia, es portaven la roba a tenyir. Els homes duien
als enterraments.
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D’esquerra a dreta, les dues primeres figures porten els ornaments litúrgics per a les exèquies i la missa funeral. Prevere: cobrecalze, sotana, amit, alba, estola, cíngol, maniple, casulla, segon quart del segle XX. Basílica de Santa Maria del Pi, Barcelona i MB (inv. 15008, 15009, 15010 i 15011). Bonet (verd), segon quart del segle XX. Basílica de Santa Maria del Pi,
Barcelona. Escolà: cota i roquet, segle XX. Basílica de Santa Maria del Pi, Barcelona. Col·lecció de la Congregació dels Dolors de Badalona. Les figures següents porten els ornaments
litúrgics de la processó cap a l’església: Diaca: bonet. MB (inv 15016), sotana, sobrepellís, dalmàtica, segle XX. MB (inv. 15012, 15013 i 15014). Escolà: cota i roquet, segle XX. MB
(inv. 15015). Creu processional utilitzada en els enterraments de la basílica del Pi, segle XX. Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. Fotografia: Francesca Garcia
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Processó funeral fins al
cementiri
Després de les exèquies, es traslladava el cos del difunt dins el taüt
des de l’església fins al cementiri.
A partir d’aquí, s’iniciava la processó funeral. Fins ben entrada
la segona meitat del segle XX, en
aquest seguici només hi participaven els homes, ja que les dones
no anaven al cementiri en el moment de l’enterrament. La processó tenia la mateixa disposició que
la que havia conduït el difunt del
domicili de la vetlla a l’església.
Mentre els cementiris van estar situats al costat de les esglésies, el cos del difunt dins del taüt
solia ser transportat per familiars
i amics, però a partir de mitjan segle XIX, en què els cementiris es
van construir en llocs allunyats
dels nuclis habitats, es van utilitzar carros tirats per cavalls, que
també es feien servir per anar de
la casa a l’església. A partir de mitjan segle XX, aquest mitjà va ser
substituït pel cotxe fúnebre.
Era costum que en els enterraments hi participessin les ploraneProcessó funeral a punt d’entrar al Cementiri Vell, [195?]. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas Suñol
res, que eren dones, de vegades
pagades, que expressaven, mitjançant plors, gestos i crits, el dolor per la mort del difunt. En els envariable de ploraneres que sovint ni tan sols coneixien el finat i que
terraments de persones benestants, sobretot, hi havia un nombre
l’acompanyaven a les portes de l’església i del cementiri.
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Enterrament d’un badaloní benestant amb acompanyament de les ploraneres pel carrer
del Temple i a l’entrada del Cementiri Vell, principis del segle XX. Museu de Badalona.
Arxiu d’Imatges. Col·lecció Roser Gusi Guixeras
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Les carrosses
A Barcelona el primer enterrament acompanyat per una carrossa es
va fer el 8 de maig del 1836, i a partir del 1853, per una Reial Ordre,
va quedar prohibida la conducció dels difunts a mà o a les espatlles.
Des de mitjan segle XIX fins a mitjan segle XX, hi ha hagut una
gran diversitat de carrosses funeràries. Les dimensions, formes i ornaments dels carruatges responen bàsicament al poder adquisitiu i
els gustos dels usuaris. El color blanc, símbol de puresa i virginitat,
s’utilitzava per a les carrosses que transportaven els fèretres dels infants i les donzelles.
Els carruatges de difunts amb teixits endolats i altres ornaments
més o menys luxosos podien anar arrossegats per un, dos o fins per
quatre cavalls, i acompanyats per un nombre de lacais que podia oscil·lar d’un a vuit, a més del conductor. També hi havia carruatges per
traslladar el seguici familiar fins al cementiri, que podien arribar a ser
molt luxosos.
El pas dels carruatges despertava la curiositat dels veïns, que quedaven expectants amb la comitiva fúnebre.

Carrossa fúnebre del servei de Pompes Fúnebres de Badalona, coneguda com
l’Estufa, retratada a la Plana, principis del anys 1950. PFB

L’enterrament
L’enterrament o inhumació és l’acte de dipositar el cadàver sota terra, en un nínxol o en un panteó, dins el cementiri. El cos amortallat ja hi arribava dipositat en el taüt per facilitar-ne la manipulació.
En casos d’indigents o quan les famílies eren pobres de solemnitat o
amb pocs recursos, els difunts s’enterraven a la fossa comuna. El lloc
depenia, doncs, de l’estatus social i econòmic del difunt.
El lloc de l’enterrament es marcava amb un símbol extern, com
una creu. Si l’enterrament es feia en un nínxol, s’hi podia posar una
làpida de pedra, encara que la majoria de famílies només tenien la
tomba emblanquinada amb una creu i la inscripció del nom del titular, pintades en negre. Algunes tombes tenen un epitafi, un text que

Carrossa de la Casa de Caritat de final dels anys 1920. AHBDN.
Fons Ajuntament de Badalona
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honra el difunt, normalment escrit sobre la làpida o placa. Tradicionalment s’escrivien en vers, però també se’n poden trobar en prosa.
Per norma general, pocs dies després de l’enterrament, un matí,
se celebrava el funeral, una missa dedicada a la memòria del difunt
on es repartien els recordatoris.

Vitrina amb recordatoris, primera meitat del segle XX. Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa. Fotografia: Montserrat Carreras

Enterrament al Cementiri Vell. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i fotògraf:
Josep Cortinas Suñol

69

Sumari
El cementiri
Els cementiris estaven vinculats a les parròquies i situats al costat de
les esglésies. El 1775, el rei Carles III va decretar que es traslladessin
a llocs allunyats dels nuclis urbans per motius d’espai i per problemes de salubritat. Era el moment de la Il·lustració, en què els criteris
basats en la ciència i la raó es començaven a posar per damunt de les
idees religioses.

La creació dels nous cementiris va permetre que es construïssin de
forma planificada, va facilitar el desenvolupament de l’arquitectura
funerària i va donar peu a una distinció més evident de les classes
socials, ja que els més rics es podien permetre grans panteons i
intervencions artístiques per senyalitzar les seves tombes.
A Catalunya, l’exemple més antic d’aquest tipus de cementiris és
el del Poblenou, a Barcelona,
construït a finals del segle
XVIII, destruït durant la guerra
del francès, i edificat novament
a partir del 1818. A Badalona
no va ser fins al 1834 que,
amb motiu d’una epidèmia de
còlera, es van començar a fer
els primers enterraments a
l’actual Cementiri Vell, que es
va escripturar el 1845 i ampliar
el 1883 amb el solar de darrere
la capella. A més, a partir
del 1879, hi havia un recinte
separat per enterrar-hi les
persones mortes fora de la religió catòlica. Aquest cementiri
va quedar obsolet ben aviat,
però la ciutat no en va poder
tenir un altre fins al 1927, en
què es va consagrar el Cementiri de Sant Pere o Nou, que és

el més utilitzat avui dia.

Cementiri Nou o de Sant Pere, 1928. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i fotògraf: Carles Nyssen
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Plantes i flors
La vegetació ajuda a magnificar les sepultures, a crear un espai de
repòs i a purificar l’aire. En el cementiri l’arquitectura i la vegetació
han de provocar sensació de calma i harmonia. Calia evitar el negre
en làpides, panteons i escultures, que es feien majoritàriament en
blanc o gris.
El color predominant havia de ser el verd, que dóna pau i és símbol
d’esperança i regeneració. Per això trobem arbres de fulla perenne –
sempre verda–, longeus, robustos, sense fruïts comestibles i alts com
el xiprer, que és símbol de dol i representa la unió del Cel i la Terra, el
desmai, el teix, la palmera, l’om, l’àlber, l’alzina i el roure.

Entrada al Cementiri Vell, final dels anys 1920. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges

Cementiri Vell, diada de Tots Sants, 1951. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons
i fotògraf: Josep Cortinas Suñol

Cementiri Vell, 2013. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fotografia: Antonio
Guillén Pastrana
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Pel que fa a les flors, les més representatives són els crisantems,
les semprevives, les violetes, les roselles, els pensaments, els narcisos
i els lliris. Excepte les roses, no es posaven plantes espinoses perquè
simbolitzen el dolor.
La fragància més emprada és la del xiprer, perquè és suau, i també
la de l’eucaliptus. Prop de les tombes, s’hi col·loca romaní, farigola,
sempreviva o sàlvia.

El banquet funerari
Després de l’enterrament s’acostumava a celebrar un banquet d’exèquies o funerari. La família havia d’oferir un dinar als acompanyants,
en el qual es retrobaven els familiars i els amics més propers, i això
permetia reconstruir la cohesió de la comunitat. A l’àpat també hi
era present el capellà, que seia al cap de taula, i al seu costat s’hi
col·locaven els caps de dol i els familiars més propers. Homes i dones
seien separats als dos costats de la taula. Aquest costum es va anar
perdent i durant els anys 1940 i 1950 ja només es feia quan hi havia
familiars de fora.
Durant l’àpat es parlava poc i en veu baixa. El menjar era senzill,
normalment arròs o escudella, i no es consumia mai carn d’aus, que
podien evocar l’ànima del difunt, que sempre es representava dotada d’ales. A Badalona l’expressió fer l’arròs indicava que algú s’havia
mort i anar a un arròs era assistir a un enterrament. Per postres se
servia fruita seca, com avellanes, nous i ametlles, però mai dolços ni
fruita fresca. Si era època d’abstinència, es menjava peix o bacallà.

El període de dol
El dol és la mostra externa dels sentiments de pena davant la pèrdua
d’un ésser estimat, i comença immediatament després de la mort.
L’endolat dóna a conèixer la seva situació mitjançant signes distintius, com l’ús del color negre en la indumentària, la reclusió a casa i
l’acatament de fortes prohibicions.

Venda de flors a la porta del Cementiri Vell el dia de Tots Sants de 1951. Museu de
Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas Suñol
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Retrats de la família Trias Tresseras, de dol per la mort de la mare, aproximadament cap a 1912. Les imatges, preses en anys diferents, permeten veure com es mantenia el dol. Col·lecció de
Pepita Padrós Martí
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Àmbit de l’exposició. D’esquerra a dreta: brusa i faldilla de dol, finals del segle XIX. MB (inv. 6809 i 6810). Donació Mercè Poch. Ombrel· la de dol, primera meitat segle XX. CDMT
(inv. 21844). Levita de llana, finals del segle XIX. CDMT (inv. 11803). Vestit d’estiu d’home amb braçal de dol, mitjan segle XX. CDMT (inv. 12453). Vestit de dol de dona, per mudar,
primer quart del segle XX. MB (inv. 14289). Donació germans Llucià Valls. Dos vestits i un vestit jaqueta de dol, de dona, 1956. Col·lecció Esther Espejo del Pino. Paraigua de dona,
de dol, dècada de 1930. MB (inv. 13719). Donació Esther Espejo del Pino. Fotografia Francesca Garcia
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De fet, el dol paralitzava o alterava molts costums i s’abandonaven moltes activitats de la vida quotidiana, com per exemple, sortir
al teatre, escoltar la ràdio, anar a ballar o al cine, etc. També estava
mal vist cantar. En definitiva, s’apartava de la vida diària qualsevol
distracció o diversió, i en el cas que estigués previst celebrar-se un
casament, quedava postergat, com a mínim, un any. Durant el període de dol, la família, en les comunicacions per carta, feia servir paper i sobres amb un ribet negre. També era habitual que, els primers
temps, es rebessin moltes visites.
Per als familiars més directes, el dol estricte durava dos anys o
fins i tot tres. La majoria de famílies havien de portar la roba a tenyir,
tot i que hi havia moltes botigues que oferien roba de dol o fins i tot
tenien una secció especial. En el cas de les dones, al tercer any s’iniciava el que s’anomenava el mig dol, amb la introducció de roba de
vestir blanca, grisa o morada, però hi havia algunes vídues que vestien de negre la resta de la seva vida. També joies i altres elements,
com els ventalls, havien de ser de color negre durant el període
de dol.
Després de la mort d’un familiar, era habitual visitar sovint la seva
tomba i deixar-hi records, com petites figures religioses, flors, dedicatòries autògrafes o quadrets amb el retrat del difunt amb cabells
d’un familiar proper.

pensaments o semprevives. A Badalona, fins a l’any 1936, els portants del Sant Crist anaven al cementiri a les 4 de la tarda, hi feien
una processó i es paraven a resar davant les tombes dels difunts les
famílies dels quals ho haguessin encarregat. També a les 4, les campanes de Santa Maria començaven a tocar a morts i ho feien cada
hora durant tota la tarda i l’endemà. En aquesta data, dia dels Morts,
es deien misses dedicades als difunts i a les cases s’encenien espelmes o llànties en record de les seves ànimes.

El culte als morts

La tradició popular també dedicava als morts la nit de Tots Sants,
amb la castanyada, un costum que es remunta al segle XVIII. A banda de castanyes i moniatos, productes de la temporada, es menjaven
panellets, en el que es pot interpretar com la recreació d’un àpat funerari, i si aquell any s’havia mort algú a la casa, se li reservava una
ració, que no es podia menjar ningú per molta gana que es passés.
Mentre es torraven les castanyes es resava en memòria dels difunts
de la família i després s’explicaven contes de por relacionats amb els
morts. Seguint aquesta idea, entorn de Tots Sants, es representava
l’obra teatral El convidado de piedra, i més endavant, Don Juan Tenorio,
en què, al final, un difunt es presenta a sopar amb el protagonista.

Cartell d’una funció de Don Juan Tenorio, 1947. Col·lecció de Pepita Vives Beltran

El calendari cristià dedica als difunts el primer de novembre, Tots
Sants, i l’endemà, dia dels Morts. La primera festivitat es va establir
el 13 de maig de l’any 610, en què nombroses relíquies de màrtirs
van ser traslladades al Panteó de Roma, transformat en temple cristià. Ja al segle IX, el papa Gregori IV va canviar la data al primer de
novembre, un moment de tardor, més associat a la mort. Pel que fa al
dels Morts, té l’origen a l’any 600 en la regla monàstica de Sant Isidor,
però no es va difondre fins al segle XI a través de l’orde benedictí.
La tarda de Tots Sants es destinava a anar al cementiri a visitar
les tombes dels familiars difunts i a portar-hi flors, com crisantems,
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Escena de l’obra Don Juan Tenorio, que va representar per Tots Sants la Companyia del Círculo Artístico Español (L’Era), grup dels casats, a principis dels anys 1950. L’actor Jeroni
Vives Suñol, primer per la dreta, en el paper de Don Juan. Col·lecció de Pepita Vives Beltran
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EL GRUP ESTROP I LA NOVA CANÇÓ
EULÀLIA JOANPERE ESPARZA1

Els inicis
Avui, quan potser ja s’ha dit tot sobre la Nova Cançó; quan, amb motiu de diversos aniversaris sobre el tema, s’han editat llibres, discos
compactes o dels altres, o quan els cantants consagrats han celebrat,
o celebren, concerts commemoratius dels seus inicis dins la cançó
catalana; en aquests moments, parlar del Grup Estrop podria resultar un anacronisme. Però si ara fa 50 anys que un grup de badalonins
va contribuir a la petita història de la ciutat, no sembla desaforat
intentar que recordin (alguns) o coneguin (alguns altres) la contribució d’aquest grup a la normalització de la cançó al nostre país.

Posant fil a l’agulla
L’any 1963, a l’Orfeó, les primeres actuacions dels Setze Jutges causen un impacte extraordinari. A la tertúlia dels diumenges al migdia,
a la seva sala se’n parla, però no d’una manera passiva, sinó pensant
de posar fil a l’agulla ben aviat per contribuir a l’expansió de les
cançons en català, i es creu necessari que al si de l’entitat també
surtin cantants que les divulguin.
Antoni Mongay, Jacint Dunyó, Joan Argenté, Josep Gual, Màrius
Sampere i el senyor Jaume Mas i Arenas comencen a parlar-ne. Ben
aviat els Setze Jutges actuen a l’Orfeó i després de la seva actuació tot va més de pressa. En Màrius aglutina papers, compon música,
escriu lletres, guanya adeptes, descobreix cantants, esdevé per
dret propi director del grup i comença un treball intensíssim i sense
aturador. Es comença a perfilar la labor del grup.

Fragment d’un cartell de l’actuació a Berga al març de 1964. Col·lecció Eulàlia Joanpere
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El simbolisme del nom
Una mescla d’estils i veus

El mateix nom d’estrop és ja ben prometedor. Els del grup són, doncs,
l’estri que arrossega alguna cosa que solca l’aigua, l’instrument
que ajuda a un moviment. Aquest moviment és el de fer un lloc a
la cançó catalana.

Em permeto transcriure alguns fragments de la crítica que el periodista local Vicente Ventura va escriure al setmanari La Voz de Badalona del 19 de juliol de 1963 sobre la primera actuació del grup. “[...]
El amplio local del ‘Orfeó Badaloní’ no dio aforo suficiente para la
gran afluencia de público. Se barajó lo sarcástico con lo trágico, lo ingenuo con lo picaresco, lo positivo con la ilusión, la voz con el gesto,
la poesía, el sentimiento, el arte... [...] Una mezcla de estilos y voces
[...] Así, con auténtico espíritu juvenil y perfecto compañerismo, se
pisa terreno firme. Sin profesionalismos agotadores. Dándolo todo,
con alegría. ‘Grup Estrop’, optimismo y arte.”

ELS COMPONENTS DEL GRUP
Cantants de casa nostra
Beth, Alexandre, Eulàlia, Maria-Teresa, Núria, Rosa-Maria, Jacint,
Francesc, Nice, Pere, Plajúval, Ramon, Rayen, Ruben, Andreu (que
serà l’únic que seguirà cantant). Així i per aquest ordre ens anunciem els cantants del grup. Un grup de badalonins tots ben diferents,
com es fa palès només tenint en compte, per exemple, que l’Elisabeth és una adolescent, que en Mas i Arenas és avi i que Jacint és
pare de família nombrosa. Només hi ha un estropista no badaloní:
l’Enric Larreula.

Programa de la primera actuació, 1963. Col·lecció Eulàlia Joanpere

Programa de la primera actuació, 1963. Col·lecció Eulàlia Joanpere
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LES CANÇONS
De Jacques Brel a poetes
badalonins guardonats
En els inicis, la cançó catalana
es veu influenciada pels millors
cantautors francesos (Georges
Brassens, Leo Ferré o el belgafrancès Jacques Brel) i el Grup
Estrop també s’hi sent atret, sobretot per Brel. En unes memorables traduccions, els poetes del grup
recreen alguns dels seus temes.
Perquè aquests poetes tenen veu
dintre de l’espai de la poesia del
país: el nostre director i més prolífic lletrista estarà avalat amb el
premi Carles Riba, Joan Argenté posseeix el Salvat-Papasseit,
Josep Gual i Lloberas ha estat premi
Mossèn Alcover, Carme Oller premi
Ribes i Carreres per citar només alguns dels màxims guardons aconseguits. D’altra banda, també hi havia
Enric Flò, que en aquell moment
encara no tenia premis.

Els cantautors
Qui sap versificar, escriu lletres.
Programa del primer aniversari del grup, 1964. Col·lecció Eulàlia Joanpere
Qui sap compondre, crea melodies. Qui sap cantar, interpreta cançons. Qui sap tocar la guitarra
També ritmes d’actualitat
s’acompanya i acompanya els cantants que no saben fer-ho. TamEl Grup tendeix a la popularització de la cançó, a portar-la, potser,
bé hi ha qui, a més de cantar temes d’altres, canta les seves pròpies
cap a ritmes i melodies que la facin no solament cançó, és a dir alguna
composicions: són els cantautors. Això sí, tots entregats en un
cosa que es canta, sinó també ballable. És clar que això només es pot
intent clar de dignificació de la cançó com a mitjà artístic d’expressió.
dir en línies generals, perquè si alguna cosa caracteritza aquest grup
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és precisament la diversitat, la seva rica diversitat, que s’estén des
de les cançons crítiques o les humorístiques fins als estrictes i còmics
ballables, tot passant per les cançons més pròximes a la pura cançó.

LES ACTUACIONS
Tres anys d’intensa activitat per terres catalanes
A partir de la presentació a la sala de l’Orfeó Badaloní, comencen a
ser freqüents les actuacions. El grup és sol·licitat en moltes de les
manifestacions artístiques que se celebren per terres catalanes en
l’àmbit de la Nova Cançó, bé sigui al complet bé algun dels seus membres. En els primers temps, en locals reduïts d’associacions artístiques, culturals o religioses, de manera gairebé amistosa. Més endavant, als grans teatres i locals públics de Barcelona (no tan sols al
Teatre Romea o al Teatre Barcelona o al Fòrum Vergés, sinó també
al mateix Palau de la Música Catalana). No hi ha pràcticament xou o
festival, en directe o per la ràdio, en què el nom del Grup Estrop no hi
figuri. I cal tenir en compte que la censura no ens retalli, cosa que sol
passar segons les condicions del moment i del lloc. Es dóna el cas que
una cançó pot ser radiada però no cantada en públic. O que pugui ser
cantada en una població determinada i no es pugui cantar en una altra. La censura la patim tots, autors i intèrprets de la cançó catalana.

Èxit de públic i crítica
El públic acut a les diverses actuacions amb entusiasme. Es tracta
d’un públic entregat i fidel que valora per sobre de tot la novetat i la
qualitat de pioners de la cançó catalana dels components del grup,
encara que això compensarà cada vegada menys, mentre que la crítica, a cada nova actuació, exigeix més l’arrodoniment de la realització. Perquè, encara que no estigui molt bé dir-ho, com a espectacle,
les actuacions del grup eren molt reeixides.

La incorporació del “conjunt”
L’arrodoniment es produeix amb la incorporació al grup d’un “conjunt”, com es deia en aquell moment, format per cinc xicots, també

Cartell amb motiu del primer aniversari del programa Radioscope, 1965. Col·lecció
Eulàlia Joanpere
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de Badalona, que acompanyen algunes de les cançons de ritmes més
actuals. Miquel Boix, Frederic Xifré, Jaume Riera, Josep Agüera i
Pere Capellas en són els components.
Es pot dir que som el primer grup de la cançó catalana que actua
acompanyat d’un “conjunt”.

Discos a la vista
El 1964 i el 1965 seran els anys de projecció del grup. Edigsa, la primera editora dedicada totalment als discs de la cançó catalana s’interessa pel Grup Estrop i l’Eulàlia es la primera persona del grup a
firmar un contracte amb l’editora musical i a enregistrar un disc que
aconsegueix una crítica molt favorable i ens eleva la moral. Un segon
disc, l’enregistra l’any 1965. Un component del “conjunt”, en Pere
Capelles, també té contactes amb l’editora per a un possible enregistrament. Malauradament, mai es durà a terme perquè, a finals
de 1964, en Pere mor víctima d’un accident. Aquest fet afecta molt
el grup.

L’emoció de cantar al Palau de la Música
L’aparició del primer disc reforça les actuacions del grup i, d’altra
banda, també la participació en solitari o en companyia amb un altre
membre del grup en molts recitals. Així, arribarà l’emocionant moment de cantar al Palau davant d’un públic que l’omple a vessar, i el
nom d’Eulàlia, del Grup Estrop, figurarà al costat dels de Raimon, Josep M. Espinàs, Maria Cinta i d’altres emblemàtics de la nova cançó.

El GRUP ESTROP, UN GRUP EFÍMER?
A l’ombra dels Setze Jutges
El grup es va diluint a poc a poc en un cúmul de circumstàncies. No es
pot oblidar, com ja he dit, que té un predecessor en el grup barceloní
Setze Jutges. Encara que difícilment s’hi pot comparar, no deixen de
ser el grup del cap i casal i la fama se l’emporten ells.
El Grup, per la seva idiosincràsia, potser no acaba de quadrar en

Cartell de l’actuació al Centre Parroquial Sant Josep de Badalona. Col·lecció Eulàlia
Joanpere
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els esquemes del moment i es manté en una llibertat de moviments
que, sense voler, facilita una certa marginació.

La professionalització
Es comença a imposar el concepte de professionalisme entre els intèrprets de la Nova Cançó. Els amateurs cada vegada tindran menys
poder de convocatòria.
Aquests fets, sumats a motius personals, sentimentals, de feina,
etc. dels components del grup, podrien ser els arguments vàlids de
la seva desaparició a finals del 1966 i del desconeixement posterior.
Tot això dit sense cap mena de recança, ans al contrari, procurant
ser objectius.

Els estropistes, cantants d’un temps, d’un País
I què en queda del grup? Uns quants programes, unes quantes crítiques, un parell de discs... No! Els estropistes considerem que durant
vora de quatre anys vam col·laborar a posar les bases necessàries
per a la consolidació definitiva de la cançó catalana, que no hauria
estat el que va ser, i és, sense aquella tasca entusiasta, esforçada,
difícil i important de tot un grapat de cantants d’un temps, d’un País. I
entre tots ells, també, el badaloní Grup Estrop.
Nota
1. Cantautora del Grup Estrop
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EL GRUP ESTROP DE BADALONA
ENRIC LARREULA VIDAL1

EL GRUP ESTROP DE BADALONA
Tal com Josep Gual ja va explicar en article publicat a Carrer dels
Arbres el març de 1981, el Grup Estrop va néixer de la iniciativa
d’una colla de lletraferits i persones vinculades al món de la resistència cultural de principis dels seixanta, amb la idea de crear
un grup de cançó catalana a Badalona, a imitació de l’incipient
moviment de recuperació que havien engegat Raimon i Els Setze
Jutges. La idea es va gestar al voltant de les classes de català que
el periodista, historiador i cooperativista Jacint Dunyó impartia
a l’Orfeó Badaloní. Els principals impulsors en van ser el ja citat
Jacint Dunyó; també el mateix Josep Gual, poeta i aleshores president de l’Orfeó Badaloní; l’aleshores president del Cor de Marina, Antoni Mongay; Jaume Mas Arenas; i els lletristes i poetes
Carme Oller, Joan Argenté i Màrius Sampere.
El nom Grup Estrop, que va suggerir Jacint Dunyó, semblava
apropiat per a una ciutat com Badalona, ja que l’estrop és un estri mariner de corda que serveix per arrossegar la xarxa plena de
peixos cap a sorra seca, una de les activitats econòmiques més
importants de Badalona al segle XIX i els primers decennis del
segle XX.
Màrius Sampere, que va ser el director i compositor del Grup,
va impulsar la idea, aleshores original, que, a més a més de cantar les cançons, es formés també un grup musical.
El Grup Estrop va debutar a l’escenari de l’Orfeó Badaloní el
dia 14 de juliol de 1963.

Sala d’actes del Cor de Marina. Arxiu d’ Imatges. Museu de Badalona. Col·lecció Cor de Marina,
[195?]
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CANTANTS, AUTORS, MÚSICS I COL·LABORADORS DEL GRUP
ESTROP
Maria del Carme Oller Giralt. Poetessa, era qui feia de presentadora del grup a l’inici de cadascuna de les actuacions en públic.
Rosa Maria (Rosa Maria) i Elisabeth (Beth) Aldabó Arnau. La Rosa
Maria, igual que altres persones que es van vincular al grup, anava a
les classes de guitarra que la professora Rosa Lloret feia a Badalona,
i es pot dir que es passava el dia cantant les cançons franceses de
moda. L’esposa de Jacint Dunyó anava a pentinar-se a la perruqueria
de cals Aldabó, i en veure l’afició a cantar de la Rosa Maria i la seva
germana Elisabeth, els va comentar que a l’Orfeó estaven intentant
engegar un grup de cançó i els va proposar de participar-hi. Va ser
així com les dues germanes es van vincular al Grup.
Ramon Arozamena Vives (Alexandre). Havia coincidit amb Màrius
Sampere l’any 1962 com a col·laboradors del desaparegut setmanari local La Voz de Badalona. En Màrius va saber que en Ramon tocava la guitarra i li va proposar de participar en un grup de cançó que
s’havia engegat. Ho va acceptar, i va agafar el nom artístic d’Alexandre perquè li agradava molt pel significat que té en grec de triomfador. Va començar acompanyant la Beth a la guitarra, i després cantant algunes de les cançons d’en Màrius, generalment iròniques, com
El fotògraf.
Enric Flò Codina. Era llicenciat en Econòmiques, però li agradava
molt la poesia i n’escrivia. Va arribar al grup de la mà de l’Eulàlia. Va
escriure les lletres d’algunes cançons.
Anicet Matamala Giralt (Nice). Es va incorporar al Grup des de l’inici, juntament amb Josep Vidal. Tenia una veu de baríton molt bona, i
interpretava amb molta força les cançons que cantava.
Joaquim Valls Pla (Plajúval). Plajúval era un rapsode, amic d’en
Màrius, que recitava de forma apassionada, gairebé histriònica.
Va arribar a interpretar la cançó mig cantada, mig recitada, Aixeca’t negre. Era un clar exponent de la diversitat que es donava en el
Grup Estrop.

M. del Carme. Col·lecció M. del
Carme Oller

Rosa M. Col·lecció Rosa M. Aldabó
Plajúval. AHBDN. La Voz de Badalona, 22.3. 1963. Foto Antoni Capella

Nice. Col·lecció Núria Batllori
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Maria Teresa Padrós Cuyàs (Maria Teresa). A començament dels anys
seixanta, la Maria Teresa va conèixer l’Eulàlia en unes vacances a Eivissa. Malgrat que totes dues eren de Badalona, mai no havien coincidit abans. Els agradava cantar i viatjaven amb la guitarra, i això va
fer que acabessin cantant juntes, fins i tot pels carrers d’Eivissa. Un
cop a Badalona, es van continuar veient i cantant cançons en català i
castellà, i fent actuacions en festes escolars, alguna festa de Nadal o
al mateix Museu de Badalona. La Maria Teresa coneixia persones de
l’Orfeó, i hi va anar a fer una prova.
Eulàlia Joanpere Esparza (Eulàlia). Va arribar al Grup per la Maria
Teresa i va començar cantant-hi a duo amb ella. Era l’any 1963. Però
de seguida va començar a interpretar cançons pròpies en solitari
acompanyant-se amb la guitarra. Ho feia molt bé, i va enregistrar
dos discs amb la discogràfica Edigsa. Va participar en recitals de la
Nova Cançó en molts indrets de Catalunya, en actuacions del grup o
bé ella sola. L’any 1966 va deixar el Grup per motius personals.
Consol Lozano Moreno. Era el consol i ajut logístic incansable del
Grup, els acompanyava a tot arreu i organitzava trobades i actuacions.
Enric Larreula Vidal (Enric). Era l’únic barceloní del Grup. L’estiu de
1963 passava uns dies a Viladrau. S’havia comprat una guitarra i amb
quatre acords que havia après feia cançons. Allà va conèixer les germanes Aldabó i en Josep Agüera, que hi havien pujat un cap de setmana. Ells li van parlar del grup de Badalona i el van convidar a assistir-hi. Es va incorporar al grup interpretant-hi les cançons que ell
mateix componia.
Jaume Mas Arenas. Va ser un dels impulsors del grup, i tot i que ja
tenia més de vuitanta anys, també va participar-hi cantant les seves
pròpies lletres, acompanyades al piano per Puig. Lluís Serrahima,
que el va sentir, li va proposar d’incorporar-se als Setze Jutges, però
Jaume Mas va preferir cantar amb el Grup Estrop, i així ho va fer fins
que el grup es va dissoldre.

M. Teresa en una actuació a les
Termes del Museu de Badalona.
AHBDN. Revista de Badalona 7.1.
1963. Foto Antoni Capella
Enric. Col·lecció Enric Larreula

Eulàlia. Col·lecció Eulàlia Joanpere
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Ramon Muns i Andreu (Andreu). Amb el nom artístic d’Andreu va debutar amb el grup al Cor de Marina de la Rambla de Badalona, el 18
de novembre de 1964 –el mateix vespre que l’Enric Larreula–. Va
actuar amb el grup durant 3 anys, llevat dels estius, en què ho feia al
Bar Carabela, que la seva família tenia a Tossa de Mar. En desfer-se
el Grup Estrop, va ser l’únic dels cantants que es va fer cantautor
professional. Va actuar durant 15 anys per bona part d’Europa i va
publicar-hi uns quants discos. Es retirà professionalment de la música l’any 1982.
Núria Orriols Gibert (Núria). Treballava com a mestra a l’escola Minguella, i estava acabant la carrera de música i piano. Coneixia la Rosa
Maria Aldabó i, com a ella, també li agradava la cançó francesa i molt
poc el que sonava en aquell moment a la ràdio. La Rosa Maria li va
parlar del grup i la hi va presentar. En Màrius li va proposar d’acompanyar al piano el rapsode Plajúval. Així ho va fer, però sota la influència de les cançons de Remei Margarit també va engrescar-se a
tocar la guitarra. Va musicar textos de Màrius Sampere i de Carme
Oller.
Francesc Padrós Galera (Francesc). En Ciscu, com tothom li deia, va
entrar al Grup Estrop acompanyant la Núria, ja eren amics. Li agradava molt cantar i tenia molt bona veu. Va començar cantant cançons de
Raimon, però de seguida va ampliar el repertori amb altres cançons
d’en Màrius Sampere.
Ramon Prat Gelma (Ramon). Li agradava molt cantar i ja ho feia a la
massa coral de l’Orfeó Badaloní. Alhora era un entusiasta del moviment de l’anomenada Nova Cançó. Va assistir a una de les primeres
actuacions del Grup Estrop i, convençut de la importància d’aquella
iniciativa cultural, va presentar-s’hi per participar-hi. Hi va ser molt
ben rebut. Era uns deu anys més gran que la majoria dels nois i noies
que hi cantaven, i com que treballava com a representant i anava
amb corbata, tots li deien amicalment el burgès.

Ramon. Col·lecció Núria Orriols

Andreu al programa Radioscope,
de Ràdio Barcelona dirigit per Salvador Escamilla, 13.1.1965. Col·lecció Ramon Muns
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ELS MÚSICS DEL CONJUNT
Josep Agüera Arcas (Ruben). També com a alumne de les classes de
guitarra de Rosa Lloret, i amic de la Rosa Maria, va estar al cas de la
creació del grup, i com a bon guitarrista que era, s’hi va incorporar de
seguida com a músic del conjunt tocant el baix elèctric, acompanyant
alguns dels qui cantaven i cantant també alguna cançó.
Frederic Xifré Lleal (Fede) Sense gaires coneixements teòrics de
música, però amb un bon i adequat sentit del ritme, va ser el primer
bateria del grup de rock badaloní dels anys 60, Los Thunders. Posteriorment, amb el seu amic Miquel Boix, va entrar a formar part del
conjunt musical que acompanyava el Grup Estrop.
Miquel Boix Casas (Miquel). Estudiava Enginyeria Industrial. Era molt
aficionat a tocar la guitarra i es trobava sovint amb Frederic Xifré i
Joan Carpa per tocar junts. Ja hem dit que, amb en Fede, va entrar
en contacte amb el Grup Estrop i aviat s’hi va integrar com a membre del conjunt musical.
Jaume Riera Montfort (Raien). Des de molt jove havia estudiat música i piano. Als 14 anys ja va formar part d’un petit conjunt musical,
el grup es va desfer aviat, però de seguida en va muntar un altre, el
grup Jaros, que va actuar de manera pràcticament professional durant tres anys, i en el qual també tocava i cantava Pere Capellas. En
Jaume i en Pere Capellas van entrar a formar part del Grup Estrop
com a músics, tot i que en Jaume també va cantar alguna cançó d’en
Màrius.
Pere Capellas Teruel (Pere). Ja hem dit que abans de la seva incorporació al Grup Estrop, en Pere cantava i tocava la guitarra solista
en un grup on en Jaume Riera tocava el piano. En Pere havia iniciat
contactes per fer algun enregistrament amb l’editorial Edigsa, però
no hi va ser a temps. El dia 19 de novembre de 1964, un accident de
circulació va acabar amb la seva vida. Va salvar la de la seva promesa
traient-la de sota les rodes d’un tramvia a Barcelona, però ell hi va
morir. Si l’ambulància no hagués trigat tant a arribar potser s’hauria
salvat. Aquesta tragèdia va caure com un cop de mall damunt dels
companys del grup, els quals van imprimir un recordatori amb frases

de comiat de cadascú. Davant la sospita que se’l volia enterrar amb
el taüt embolcallat amb la bandera catalana, les policies municipal i
governativa van fer un seguiment i un control total i absolut del sepeli per evitar “incidents”.
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Fede. Col·lecció Frederic Xifré

Miquel. Museu de Badalona.
Fotografia Lluís Andú
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Mig segle després... any actual 2015
Cinquanta anys són molts anys, tant en la història moderna d’aquest
país com encara més en la història personal de cadascú. Passat aquest
temps, podríem preguntar-nos què va fer (o desfer...) cadascuna de
les persones que hi va participar, oi? Vejam, vejam...
Impulsors, lletristes i/o poetes
Jacint Dunyó Clarà, que va ser un dels principals impulsors inicials
del grup, va continuar la seva tasca com a periodista, historiador i
cooperativista, relacionat amb el Centre Excursionista de Badalona
i molt vinculat a l’Orfeó Badaloní. Va ser un gran col·laborador del
Museu de Badalona, ja que ja abans de la seva creació havia participat en les excavacions arqueològiques de la ciutat. Cofundador i
col·laborador de la revista Carrer dels Arbres. A la seva mort, ocorreguda l’any 1982, es va crear una menció amb el seu nom que s’atorga
a persones destacades en l’àmbit cultural.
Enric Flò Codina. Es va casar amb l’Eulàlia i es va dedicar a la seva
professió d’economista. Va ser regidor de l’Ajuntament de Badalona.
Mai no va deixar la poesia, que va formar part de la seva vida. Va editar dos llibres de poemes i va guanyar diversos premis i guardons.
Va ser comissari de les exposicions que el grup d’artistes plàstics Camins de Llum va realitzar a Catalunya i Luxemburg. Va morir el 2014.
Maria del Carme Oller Giralt. Va continuar els seus estudis de pintura, i des de llavors ençà ha participat en diverses exposicions i té
obra seva a la Comunitat Europea i als Estats Units. També ha continuat escrivint i publicant poesia. En cadascuna de les dues vessants
artístiques ha aconseguit molts premis i guardons, entre els quals, el
recent Premi de pintura menció honorífica del Reial Cercle Artístic
de Barcelona, de 2013. Part de la seva obra poètica ha estat traduïda a l’italià i al portuguès. Actualment és membre del grup de Belles
Arts del Museu de Badalona, membre del grup Drac-Arts Contemporànies de Badalona, i membre del Reial Cercle Artístic de Barcelona.

Eulàlia i Enric Flò.
Col·lecció Eulàlia Joanpere

Jacint Dunyó, 23.4.1964. Col·lecció Núria Esteve

89

Beth i Pere en una actuació.
Museu de Badalona

Sumari
Josep Gual Lloberes. Va continuar vinculat a la poesia i als moviments culturals i polítics de la ciutat. Molt marcat per la guerra civil,
va escriure diversos poemes sobre aquest conflicte. Teresa Rebull va
musicar i cantar alguns d’aquests temes. “Paisatge de l’Ebre” va ser
classificada per Manuel Vázquez Montalbán com una de els cançons
més emocionats de els inspirades per la guerra civil. Des del 1979
fins al 2003, Josep Gual va publicar uns quants llibres de poesia. Va
guanyar el premi de poesia Mossèn Alcover. Al desembre de 2005,
l’editorial Proa va publicar les seva Poesia Completa. Va morir el 24
d’octubre de 2005.
Joan Argenté Artigal. Va anar exercint la seva professió d’advocat,
que va saber combinar amb la passió per les lletres i la creació artística en general. Va escriure, i també va traduir, tant poesia com teatre. Va publicar diversos llibres de poemes. Va guanyar els premis
Joan Salvat Papasseit, de poesia el 1960; el Carles Riba, també de
poesia, l’any 1975, i el Josep Maria de Sagarra, de traducció teatral,
el 1981. Lligat com estava al món cultural badaloní, va escriure articles, participar en programes de ràdio i organitzar exposicions de
pintura. L’any 2006 la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu
de Sant Jordi. Va morir el 6 d’agost de 2015.
Màrius Sampere Passarell. Va ser el director pacient i ànima del Grup
Estrop des del seu origen. Pràcticament totes les cançons del grup
eren seves, lletra i música. L’any 1963 va guanyar el premi de poesia Carles Riba, amb el recull “L’home i el límit”. Això va representar
un gran estímul, tant per a ell com per als altres membres del Grup
Estrop. Aquest èxit inicial, Màrius Sampere l’ha mantingut al llarg
de la seva vida, durant la qual ha anat acumulant premis i guardons,
com el de Mestre en Gai Saber, l’any 1972, als Jocs Florals de Zuric
(Suïssa), i una gran quantitat d’altres premis i publicacions fins al dia
d’avui. Està considerat un dels poetes més destacats i notables de la
seva generació. Per això, l’any 1999 la Generalitat de Catalunya també li va concedir la Creu de Sant Jordi. I la ciutat de Santa Coloma de
Gramenet va instaurar, l’any 2005, el Premi Internacional de Poesia
Màrius Sampere en honor a la seva trajectòria. Finalment, el conjunt

de la seva obra ha estat reconeguda i valorada pels seus companys
escriptors: l’any 2010 va rebre de mans de l’Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana el X Premi Jaume Fuster.
Enric Larreula Vidal. Seria un cas a part, ja que escrivia i componia
les seves pròpies cançons.

Joan Argenté. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons Joan Argenté Artigal

Josep Gual. Museu de Badalona.
Arxiu d’imatges
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Cantants, autors, i col·laboradors del Grup Estrop
Joaquim Valls (Plajúval). Al cap d’un temps, Joaquim Valls es va instal·lar a Holanda, i tot i algun contacte esporàdic amb el grup en alguna de les seves visites a Badalona, podem dir que se li ha perdut el
contacte.
Elisabeth Aldabó Arnau (Beth). Va estudiar perruqueria i estètica i
es va fer càrrec fins a la seva jubilació de la perruqueria que tenien
a casa seva. Va continuar cantant a la Coral Gavina, de Badalona,
fins que es va dissoldre, i encara ho va continuar fent amb el grup
Moixiganga fins fa ben poc. Ara, igual que la seva germana Rosa Maria, porta una vida cultural activa, i diu que canta a casa, amb la família i els amics, sempre que pot.
Rosa Maria Aldabó Arnau (Rosa Maria). En acabar els estudis de magisteri va iniciar filosofia i lletres, però no ho va acabar. Va viure en diferents llocs, fins a muntar un parvulari a Barcelona, on influenciada
per Rosa Sensat, tot es feia en català. Va viure a València. De retorn
a Badalona, va treballar a l’escola Artur Martorell, on va retrobar-se
amb la Núria. Després, va treballar a l’escola Sagrada Família de Barcelona fins que es va jubilar. Ja hem dit que porta una vida cultural
molt activa i, de família de cantaires, canta sempre i tant com pot.
Ramon Arozamena Vives (Alexandre). Segons ell diu, va ser segrestat durant un any i mig per l’exèrcit
franquista per anar a fer el soldat a
Melilla a defensar les fronteres de
la Pàtria. En tornar de tan meritori destí, es va guanyar la vida com
a analista i programador d’ordinadors, i va anar treballant en quatre
empreses distintes fins a la seva jubilació. Ha continuat cantant, i els
darrers vint anys ha estat vinculat
com a cantaire a la Coral Gavina dels Alexandre. Museu de Badalona.
Fotografia Lluís Andú
Pares Carmelites.

Anicet Matamala Giralt (Nice). Va acabar essent enginyer mecànic.
Va portar un negoci de fabricació d’aigua destil·lada. També va tenir
una bugaderia al carrer de Sant Francesc, que posteriorment va esdevenir un negoci de confecció de pell, que portava juntament amb
la seva muller. Va morir l’any 1987, quan només tenia 42 anys.
Eulàlia Joanpere Esparza (Eulàlia). Era la més coneguda del Grup
Estrop, i fins i tot la volien fitxar Els Setze Jutges, però no ho va
acceptar. Ja hem dit que durant l’existència del grup, havia enregistrat dos discos EP (Edigsa). Després es va casar amb l’Enric Flò. Durant molts anys i fins a la jubilació, va treballar com
a mestra a l’escola Pere Vergés, de Badalona. Al llarg de la seva
vida ha mantingut el contacte amb el món teatral i musical.
Enric Larreula Vidal. Va continuar cantant pel seu cantó fins que amb
Albert Feliu, Montserrat Cantó i Rosa Maria Leria van formar un nou
grup, que Salvador Escamilla va batejar amb el nom Elles i Ells i que
va actuar de forma intensa durant un any. Després va fer recitals en
solitari fins al 1967, en què va deixar de cantar. Però va continuar escrivint. L’any 1969 Òmnium Cultural li va proposar de fer classes de
català en una escola d’un barri que creixia a l’impuls de la immigració. Atrapat en la defensa de la llengua, ja no va deixar aquesta feina.
Als 35 anys es va posar a estudiar filologia catalana i va acabar com a
professor a la UAB fins a la jubilació. Ha publicat més d’un centenar
de llibres per a infants, joves o adults, de contes, novel·les, poemes
o assaig.
Ramon Muns i Andreu (Andreu). Va treballar, des del 1982 fins a la
seva jubilació, als serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona i després al departament de publicacions. L’any 1999 es doctorà en Filosofia i Ciències de l’Educació a la Universitat de Barcelona, amb una
tesi doctoral sobre la crítica sociopolítica d’Albert Camus –El pensament d’Albert Camus: un camí filosòfic i d’acció cívica vàlid per al segle
XXI– Ramon Muns pertany a la Societat Catalana de Filosofia des
de l’any 1999. Ha publicat algun llibre (Amazon Kindle i altres), ha
col·laborat en revistes (Revista de Catalunya, Anthropos, Col.loquis de
Filosofia de Vic, etc.), i ha donat conferències i xerrades. L’any 2001
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va publicar amb Atzavara (01), un CD remasteritzat amb la major
part dels seus enregistraments en vinil, amb el títol de Volum I, 19731981, que guanyà la votació popular al Millor Disc Català de l’Any
2001, entre més de 80 CD publicats aquell any. Encara avui dia, continua actuant en actes culturals i de reivindicació social.
Francesc Padrós Galera (Francesc). En Ciscu i la Núria Orriols es van
casar. Tots dos van participar en el primer Congrés de Cultura Catalana. Ell fou membre cofundador de l’Associació de Veïns del Centre. Va
treballar a la indústria metal·lúrgia i va ser director de compres i apoderat d’una important indústria de Badalona. Va morir al desembre de
2005. “Tornaré, sé que hauré de tornar pels camins de la vida...” justament aquesta cançó de Màrius Sampere, que Francesc va fer seva i
cantava sovint, va sonar en el moment del seu comiat.
Núria Orriols Gibert (Núria). Després de deixar l’escola Minguella,
va entrar a treballar a l’escola Artur Martorell, primer com a mestra
i després com a directora, i membre del CEPEPC. Tot i que jubilada,
encara hi és coneguda com la Núria de música. Toca el piano i acompanya ocasionalment els concerts a les escoles dels seus néts. Porta
una vida cultural molt activa i continua assistint a cursos d’Humanitats a l’Escola de la Dona.
Maria Teresa Padrós Cuyàs (Maria Teresa). Havia començat al grup
fent duo amb l’Eulàlia. Aviat va deixar el grup. Temps després, va
muntar una llar d’infants on va treballar fins que es va jubilar. La llar
d’infants encara existeix.
Ramon Prat Gelma (Ramon). La desaparició del grup va coincidir amb
un canvi de feina. Va passar de ser representant a entrar a treballar en una empresa de material sanitari per a obres, i s’hi va jubilar.
Malgrat que la feina el va absorbir completament, encara va cantar
durant un temps a l’Orfeó Badaloní, però en no poder seguir les exigències de les classes i assajos, ho va deixar. Manté encara tant com
pot el contacte amb l’actualitat musical i catalana.

anomenades multinacionals, en el departament de compres i logística fins que es va jubilar. Però mai no va deixar la música, va formar
part d’una coral, en va dirigir una altra, va instrumentalitzar un vodevil per a un grup de teatre i va compondre la música d’una obra de
teatre infantil, feines que en podríem dir professionals dins la música. Actualment el piano de casa continua essent el seu amic fidel i
entranyable.
Frederic Xifré Lleal (Fede). Va treballar a la indústria química i va
ser director tècnic en una multinacional del sector alimentari. Posteriorment ha mantingut activitats en el sector de les antiguitats,
sobretot del període de l’art déco. Actualment es dedica a restaurar
motos antigues. No ha mantingut cap més activitat musical.
Miquel Boix Casas (Miquel). Va casar-se amb la germana d’un altre dels
components del grup, l’Anicet Matamala. Després d’acabar els estudis, va treballar en projectes d’esterilització d’hospitals, també va treballar a la Mobba, i finalment, va muntar una empresa d’enginyeria de
control de processos, STM Enginyers, des d’on ha col·laborat en estudis d’investigació per a la Generalitat. Tot i que continua agradant-li la
música, sobretot de jazz, ja no ha tornat a tocar la guitarra.
Josep Agüera Arcas (Ruben). D’aquest gran guitarrista que era, i
acompanyant dels qui cantaven, se’n sap poca cosa. Però sabem que
va viatjar molt fins que es va instal·lar als Estats Units d’Amèrica,
i que ha acabat essent un metge oftalmòleg molt important en un
hospital vinculat a la Universitat de Colúmbia.
Nota final
Aquests som els que érem i som els que som... o que encara som, o hi
som. Ens han passat més de cinquanta anys, Déu n’hi do! Però ens hem
tornat a mirar als ulls i, malgrat el xàfec d’anyades que ens ha caigut a
sobre, ens hem reconegut i ens ha agradat retrobar-nos. I hem rigut de
recordar coses i situacions... Com si, al capdavall, cinquanta anys fossin, si fa o no fa, una bufada.2
El Grup Estrop va durar poc, és cert, però també duren poc els colors dels núvols a la posta i n’hi ha que són espectaculars. En tot cas,

I els músics del Grup Estrop
Jaume Riera Montfort (Raien). Va treballar en una companyia de les
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Homenatge al Grup Estrop, 19 de novembre de 2015, al Museu de Badalona. Museu de Badalona. Fotografia Lluís Andú
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recte. La trobada es va organitzar des del Museu de Badalona com a agraïment per
la donació feta pels membres del Grup d’un conjunt d’enregistraments que s’havien
recuperat i que es van reunir en un CD recopilatori que es pot adquirir a la botiga
del Museu.
La recuperació i remasterització digital de les cintes va començar de la mà dels
estropistes Ramon Muns, Jaume Riera, Núria Orriols i Eulàlia Joanpere que van tenir la iniciativa de proposar que el material sonor del Grup Estrop fos lliurat al Museu de Badalona. Alhora es va decidir que Joan Vidal Costa faria l’edició d’un CD,
per garantir la millor conservació i difusió de les cançons que fa més de cinquanta
anys un grup de joves badalonins cantaven per terres catalanes, en uns moments
històrics en què cantar en públic en català encara representava un crit de revolta i
un desig de llibertat.
Pel que fa al material sonor que es va poder recuperar, procedeix de dues fonts
diferents. D’una banda, d’unes cintes de magnetòfon Ingra de rodet obert, que contenien algunes de les cançons del grup, enregistrades a finals del 1964 a l’estudi Leman de Fotografia, de Màrius Sampere, i a les golfes del Cor de Marina. Al cap de
trenta anys aquestes cintes van ser “reconstruïdes” per Enric Flò, Xavier Coderch i
Ramon Muns. Se’n van fer alguns CD copiats de manera casolana que es van repartir entre els membres del Grup Estrop que, al cap de trenta anys, van retrobar-se.
Però la idea inicial de tornar a cantar plegats no va reeixir. Tanmateix, aquest retrobament el van aprofitar les Edicions del Pont del Petroli de Badalona, d’acord amb
els membres del grup presents en aquell moment, per fer-ne un vídeo com a regal
a Josep Gual, a qui es retia homenatge aquells dies.
D’altra banda hi ha la recuperació i remasterització de les cintes que el Grup Estrop va enregistrar l’11 de desembre de 1964 als estudis de Ràdio Miramar. La idea
d’aquest enregistrament va sortir d’una conversa entre alguns membres del grup
i Joan Vidal i Costa, llavors tècnic de so de Ràdio Miramar de Badalona. L’emissora
-que havia estat fundada pel seu avi, Joan Vidal i Prat, amb el nom de Ràdio Badalona EAJ 39- va cedir els estudis de manera desinteressada. D’aquell enregistrament
se’n van fer algunes còpies en cassette que el pas del temps va mig espatllar. L’original-màster de la cinta magnetofònica va quedar guardat als arxius de l’emissora
fins que, anys mes tard, quan Ràdio Miramar EAJ-39 va tancar, tot aquell material
que estava a punt d’anar a les escombraries va ser trobat a la Torre Mena per Antonio Martínez, que havia estat locutor de l’emissora i conegut pels badalonins per

nosaltres érem espectaculars perquè, naturalment, érem un espectacle. Divers, si es vol, perquè diverses érem les persones que ens hi
vam aplegar. Com una colla de pollets amatents a la lloca, nosaltres
ens vam aplegar al voltant de qui en sabia més, de qui podia més, al
voltant d’en Màrius Sampere i Passarell, de la seva força i de la seva
empenta.
Vull dir que en Màrius va fer unes cançons precioses. I si no fos
perquè les coses van anar com van anar, moltes de les cançons d’en
Màrius haurien pogut esdevenir molt conegudes, que tothom sap i
tothom canta perquè sempre les ha sentides cantar. Però no va anar
així, i va ser una llàstima.
Quedem-nos, doncs, amb la importància que van tenir en el moment concret, ja fa tant de temps, en què van ser escrites i cantades. I van ser importants perquè, més enllà de la gràcia que tenien
les músiques i els textos, en l’època en què pujàvem als escenaris per
cantar-les, les notes també eren crits i les paraules també eren esperança. Perquè darrere de cada cançó, i de qui la cantava, també hi havia el poble que l’escoltava. Un poble si voleu emmudit, que tot d’una
cantava, i un poble, malgrat ell ensordit, que tot d’una escoltava, perquè feia molts anys que tenia ganes d’escoltar. D’una manera o altra,
nosaltres, amb la nostra petitesa, també érem una petita esquerda
en una gàbia de pedra. Una llengua continguda que salta la resclosa.
Una esperança recuperada que et mira als ulls i somriu i canta i sap
i vol i diu... o no diu encara perquè no pot, però que tothom escolta i
interpreta el silenci com si ho haguessis dit tot.
El Grup Estrop va ser l’alegria de ser i la complicitat de voler ser.
Aquesta va ser la seva importància.
Notes
1. Escriptor, membre del Grup Estrop
2. El Grup Estrop es va retrobar en un escenari al Museu de Badalona, després
de gairebé 50 anys sense tornar-se a reunir públicament, el dia 19 de novembre
de 2015. Al llarg d’aquest acte, es va rememorar la història del grup i es van poder
escoltar algunes de les seves cançons, tant enregistrades com interpretades en di-
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haver estat un actor destacat del món teatral badaloní. Antonio Martínez va lliurar
aquest material enregistrat a Estanis Alcover, que anys abans havia estat el director de Revista de Badalona, però que llavors treballava a l’emissora. L’Estanis Alcover el va guardar durant uns anys, però, per evitar que el pas del temps el destruís,
va creure que calia fer-ne una remasterització digital. Per aquest motiu es va posar
en contacte amb Joan Vidal i Costa, el qual, amb molta cura, va poder remasteritzar digitalment aquells enregistraments i fer que les cançons poguessin ser reproduïdes, fins i tot millor de com sonaven el 1964.
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