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ARXIUS,
PAPERS I ANIVERSARIS
D

1

Els de la II i la III Exposició d’Art del Penedès són ben complets i catalogats a la Biblioteca Museu Balaguer de Vilanovba.

2

A l’Arxiu Diocesà de Barcelona hi ha una documentació mínima, bàsicament documents oficials, tot i que no defugim veure
aparèixer més documentació en aquest fons. Pel que fa a la biblioteca del Seminari de Barcelona, sembla que en principi sols hi
ha la seva biblioteca, és a dir, llibres impresos. Sobre Mn. Trens podeu veure: a cura de Sílvia Coll- Vinent, Manuel Trens, liturgista,
historiador i amant de l’art. Facultat de Filosofía. URL. Barcelona 2010.

3

És el cas de Manuel Milà i Fontanals, així ho podeu veure en els diversos estudis que s’acullen al volum a cura de Sílvia Coll-Vinent
i Isabel de Colmenares. El Llegat Milà i Fontanals a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. Ed. Facultat de Filosofia. URL
Barcelona 2011.

4

Enric Gallén i Dan Nosell Guimerà i el premi Nobel. Història d’una candidatura. Lleida 2011. Punctum, Grup d’estudi de la literatura del vuit-cents.

5

Epistolari Joan Coromines & Josep Puig i Cadafalch, Jordi Rubió, Pere Bohigas i Ramon Aramon. Fundació Pere Coromines. 2011.

6

En podeu veure una ressenya a la secció de llibres d’aquest mateix número.

2012

esprés de 35 anys de continuada labor, amb alts i baixos com a tot arreu, hi ha
moments que el nostre IEP sembla encara més farcit de feina a fer que de labor enllestida. La tasca
en els papers i els arxius és encara un dels temes en què cal treballar, i cada dia que passa semblen
aparèixer nous fons, a la vegada que es completen i milloren els nostres arxius i biblioteques, però
encara hi ha camins en els quals convé insistir, com el de la cohesió comarcal en la difusió d’edicions.
La incorporació del fons documental familiar de Ricard Fortuny al Centre de Documentació
de la Vinya i el Vi de Vinseum, que ja ha tornat a obrir portes, ara esperem que de forma definitiva,
al vilafranquí carrer de la Palma, ens va fer pensar que hi trobaríem la documentació completa de
la I Exposició d’Art del Penedès,1 justament ara que commemorem els vint-i-cinc anys de l’Ardhara
i recordem les tres exposicions que el van inspirar; però els papers que allí es conserven ha resultat
que són mínims, com a mínim pel que fa a aquesta temàtica. Havíem pensat que potser eren en el
fons documental de Mn. Manuel Trens, però encara desconeixem on se serva aquest, i malgrat tot
van sortint petits conjunts documentals, com podreu veure a les pàgines de l’exemplar que teniu a
les mans.2 En més d’una oportunitat encara es treballa en la catalogació de paperassa dels nostres
erudits,3 de forma i manera que encara esperem sorpreses.
Per a sorpresa joiosa, la troballa a les golfes de la casa del Portal del Pardo que ara acull el
Museu Apel·les Fenosa: un significat conjunt de documentació, hem de pensar que desconeguda,
sobre Àngel Guimerà. Volem creure que el seu estudi ens aportarà informació sobre nous aspectes de
la vida i obra de l’il·lustre vendrellenc, justament pocs mesos després de la publicació de l’excel·lent
estudi sobre Guimerà i el premi Nobel.4 En una feina que no s’atura, noves edicions –tot i que sovint
amb una distribució i promoció deficient- posen al nostre abast documentació inèdita de personalitats
penedesenques. És el cas de les cartes des de les quals podem resseguir la labor del vilafranquí Pere
Bohigas i Balaguer a l’Institut d’Estudis Catalans, intentat posar pau entre Joan Coromines i diversos
membres de la Secció Filològica.5 En aquesta línia de recerca i estudi de documentació inèdita no
podem deixar d’esmentar el magnífic treball de Jordi Roca Vernet en base a la documentació servada
a la biblioteca de la vilanovina Casa Papiol.6
Sap greu, però, que la difusió de les edicions sigui tan sovint minsa, així ens hem de
preguntar com és possible que no s’hagi donat la difusió que mereixia a l’estudi del sitgetà Joan

5

P O R T A L A D A

Sella7 sobre la col·lecció de menús del Dr. Thebussem conservats a la Biblioteca Balaguer? Un cas
semblant és el del preciós conte de gats de l’escultor Josep Cañas8 que voldríem haver vist presentat
arreu amb tots els honors i que hem conegut mercès a l’esforç del nostre llibrer. I posat a parlar de
penedesencs notables en edicions sense divulgaci, la poesia catalana de Manuel Milà en una edició
de butxaca9 per a consum de masses que no ha tingut cap mena de ressò a casa nostra, bona feina
d’Albert Mestres però poc rendiment.
Podem treballar amb sentit de comarca? Si aquest 2012 ha de passar a les cròniques com
el de la commemoració del cinquantenari de la mort del mestre vilanoví Eduard Toldrà, amb un
important conjunt d’actes a la capital del Garraf i a Barcelona, amb ressò a la premsa i als mitjans
especialitzats, com és que més enllà de Vilanova ens hem quedat a l'escapça? A finals de març es
publica la seva integral per a cobla10 i no se n’ha dit res fora del seu espai nadiu, com ha d’haver
passat també amb altres importants enregistraments anteriors,11 que ens haurien d’acostar a l’obra
del músic penedesenc més notable de la segona meitat del segle XX, tot sigui dit amb el millor
respecte per a Pau Casals que llavors laborava des de l’exili.
Entre les sorpreses joioses dels darrers mesos l’exposició “Catalunya 1400 El gòtic
internacional”: de març a juliol, hem pogut veure al MNAC barceloní, en una magnífica instal·lació
el retaule de Sant Jordi i la Mare de Déu de la vilafranquina església de Sant Francesc, al costat
d’algunes taules vilafranquines o de Penafel de Joan Mates, autor i obres de referència a casa
nostra que ara es retrobaven amb tant de reconeixement que el catàleg de la mostra es va exhaurir
abans que aquesta tanqués portes.
Tot plegat, referències diverses en perspectiva de futur, fent camí cap al mig segle del nostre
IEP. Si hi hem d’arribar, en quines condicions i com haurem d’entomar el futur immediat de la
cultura del Penedès és el tema de les XIII Jornades d’Estudis Penedesencs d’aquest octubre. Passat,
present i futur de la cultura al Penedès constitueixen una temàtica de reflexió que es planteja també
el mateix concepte d’arrelament. Aquest estiu hem observat en lectura de vacances la perspectiva
nordamericana del tema al darrer volum de l’escriptor Paul Auster,12 la reflexió sobre la seva
activitat vital ve marcada, entre altres aspectes, per haver residit a més de vint poblacions o indrets
diferents del seu país i d’Europa, tot plegat una perspectiva on l’arrelament, i en conseqüència la
identitat, no sembla pas una opció de futur.
7

En podeu veure una ressenya a la secció de llibres d’aquest mateix número.
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En podeu veure una ressenya a la secció de llibres d’aquest mateix número.
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En podeu veure una ressenya a la secció de llibres d’aquest mateix número.

10 Eduard Toldrà. Integral de l’obra per a cobla. Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. 2 CD. Columna Música.
11

A tall d’exemple: Eduard Toldrà Cançons. Maria Lluïsa Muntada, soprano i Josep Surinyac, piano. CD. La mà de Guido. 2011.
Toldrà; Manén, Oltra. Música catalana per a flauta i piano. CD. La mà de Guido, 2011.

2012

12 Paul Auster. Diari d’hivern. Ed. 62. Barcelona 2012.

ADDENDA. En relació amb l’estudi D’alguns <americanos> vilafranquins i els orígens de la Caixa d’Estalvis del Penedès
publicat al número 25 d’aquesta revista “del Penedès”, l’any passat, volem esmenar el que diem a les pàgines 18 i
20 en relació amb la casa que apareix a la fotografia de la pàgina 19 amb les inicials “M.T.” a la façana: aquestes no
corresponen a Miquel Torres sinó a Maria Torres Casals, nascuda a Sant Pere Molanta el 1858 o 1859, filla de Miquel
Torres Vendrell i Maria Casals Rovira, i casada amb Josep Surià Raventós. El seu casori no consta a Vilafranca; morí el 10
de juny de 1913 als 54 anys quan residia a l’esmentat immoble de la rambla de Nostra Senyora, 13. (Llibre d’òbits de la
parròquia de Santa Maria 1909-1931, foli 31v. inscripció núm. 40). Aquesta família va emparentar amb els Fortuny i la
casa esdevingué la del prohom doctor Ricard Fortuny, els seus fills en van fer finalment donació a Vinseum.

J.S.B
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COL·LABORACIONS

Pere Mas i Perera

UN ARTICLE I
UNA CARTA A L’ENTORN
DE MANUEL TRENS
RESUM
La col·laboració de la família Trens i del bon amic i professor Fontxo [Francesc] Blanch Canyelles ens ha permès accedir a una carta de Pere Mas i Perera (Vilafranca del Penedès 1901, Buenos Aires 1977) a Mn. Manuel Trens, justificada en part per l’aparició i tramesa de l’edició del
mític “Vilafranca, senyora vila”. Havíem donar a conèixer una primera carta de Mas a Trens1
del 1947, ja des de Buenos Aires i, pels detalls de la que ara publiquem, potser no n’hi va
haver gaires més, fins aquesta de 1964, abans de l’inici del treball de Mas sobre el topònim
de la seva vila nadiua que vam sintetitzar2 i que correspon ja al 1968. Tot plegat, amb un cert
caire d’homenatge a Mas i Perera, ara que en fa 35 de la seva mort a l’exili, de manera que
recollim també la ressenya sobre el llibre, publicada per Pere Mas a “Serra d’Or” i d’acord amb
el mecanoscrit original.
ABSTRACT

2012

The cooperation between the Trens family and our good friend and teacher Fontxo [Francesc]
Blanch Canyelles has granted us access to a letter written by Pere Mas i Perera (Vilafranca del
Penedès 1901, Buenos Aires 1977) and addressed to Rev. Manuel Trens, partly about the publication and forwarding of the legendary book: “Vilafranca, senyora vila”. We had previously
circulated an earlier letter written in 1947 by Mas to Trens, already from Buenos Aires and, in
view of the details published today, perhaps there were many other letters up to this one in
1964. All this happened before the start of Mas work on the place name of his native town,
which we summarised and which already corresponds to 1968. With this we are somewhat
paying an homage to Mas i Perera on the occasion of the 35th anniversary of his death in
exile. Therefore, we also include a review on the book, published by Pere Mas in “Serra d’Or”
magazine, based on the original typescript.
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1

Joan Solé Bordes "Evocació de Pere Grases en el seu centenari. Dues cartes des de l’exili a Mn. Trens." Revista Del Penedès, núm.
21. Tardor 2009.

2

Joan Solé i Bordes. Pere Mas i Perera, trenta anys absent. Una carta inèdita. Revista Del Penedès, núm. 16. Tardor 2007.
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Pere Mas i Perera
Avda Federico Lacroze 2534, C.
Buenos Aires
Buenos Aires,3 d’octubre del 1964.
Rvnd. Dr. Manuel Trens, pvre.,
Barcelona.

Estimat i enyorat mossèn Manuel:

Nosaltres tres estem bé de salut, gràcies a Déu.
Jo sóc auditor d’una fàbrica de motors diesel “Perkins”, que dirigeix un català. La meva
filla –que ja té trenta anys- és secretària, en anglès i castellà, del gerent de vendes d’una casa escandinava que exporta fruita. La tracta molt bé i guanya molt bon sou. Precisament, demà arribarà,
si Déu vol, dels Estats Units i el Canadà, on ha fet una estada de tres setmanes; la casa on treballa
li paga el passatge, com a gratificació extraordinària que, enguany, donà a cinc dels seus empleats.
Als meus 63 anys m’evadeixo de l’enyorament i de les meves preocupacions tot llegint i escrivint. Col·laboro en diverses revistes catalanes, sobretot a “Ressorgiment”, de Buenos Aires, fundat
el 1916. Un article meu sobre l’encíclica “Pacem in terris” em valgués la felicitació del Cardenal
Albareda. També tinc escrits alguns llibres, tots inèdits. Què hi vol fer! Sóc un lletraferit.
Dissimuli el meu silenci de tants anys. Tingui la certesa que és la inèrcia la seva causa
principal.
Amb ganes de saber de vostè i, amb afectuosos records de tots nosaltres, el saluda cordialment i li besa la mà el seu vell amic que l’admira i no l’oblida,
Pere Mas i Perera
* * * * *

2012

Sincerament, no sé pas com m’ha passat la darrera vintena d’anys (com qui no diu res)
sense cartejar-nos. No pas per això he deixat de seguir-lo, a través d‘”Acción”, de pensar-hi molt i
d’interessar-me per vostè. Crec que tot ve d’haver-me estat tornat, amb la indicació que no hi vivia,
un sobre meu, adreçat a la Via Laietana, que contenia un poema meu que duia per títol “Job”, premiat als Jocs Florals, de Montevideo, en 1949. Això em desorientà fins al punt que vaig donar per
dolenta aquella adreça i la vaig esborrar de la meva agenda. Després, absorbit pels quefers diaris i
per la rutina vaig anar deixant per a un altre dia d’escriure-li, i així ha anat passant el temps. Fa
alguns mesos, en un “Destino” vaig trobar una foto, en què es veia vostè junt amb uns francesos.
Però, ara no vull deixar passar l’avinentesa de reprendre el contacte perdut. Em sembla que
adreçant el sobre com he fet, al Seminari, aquesta carta li arribarà. Vull felicitar-lo de tot cor pel
magnífic llibre “Vilafranca, senyora vila”, que l’amic Pere Regull ha tingut la gentilesa de donar, per
a mi, a la meva neboda de cal Claret. Si la presentació és refinada, el text m’ha deixat amb la mel
a la boca, tant pel tema general com per aquella seva prosa tan amena. M’ha tocat el voraviu del
meu vilafranquinisme, una mica esmortit per la meva llarga absència, i m’ha situat espiritualment
a la nostra vila enyorada. Tant és així que no m’he pogut estar d’engiponar un comentari per a
“Serra d’or”. En sóc subscriptor i, per torna, l’amic Albert Manent, que llegeix els meus articles, va
insinuar-me, fa uns mesos, de col·laborar-hi. He tingut un bell pretext per trametre-li, per aquest
mateix correu. I, vostè, que, per a molt anys, pugui fer semblants obres.
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Pere Mas i Perera

2012

“VILAFRANCA, SENYORA VILA”, per Manuel Trens.- Edicions del Museu de Vilafranca3.
El meu il·lustre compatrici i bon amic el doctor Manuel Trens, prevere, acaba de [veure]
aplegats –i publicats en una edició luxosa- els treballs que, de fa una colla de temps, cada anys
per la Festa Major, ha vingut publicant a la premsa catòlica local –“Acció”, “Quaderns Mensuals
d’Acció” i “Acción”- i alguns inèdits, de factura recent.
Vet ací perquè aquest llibre magnífic, que he rebut no fa gaires dies –que Pau Boada ha il·
lustrat profusament, amb gust, i en el qual figura, també, un perfil de l’autor, degut a Josep Maria
de Togores,-, més que posar-nos davant una obra inèdita del preclar sacerdot vilafranquí, tal com
ens adverteixen els seus editors, ens ofereix el gaudi immens de rellegir la prosa amena i ben imatjada de mossèn Trens i de copsar, a través d’ella, l’humor fi que traspua.
En veritat, l’edició d’aquest recull és el millor mitjà de retre homenatge a aquest vilafranquí,
trasplantat anys ha a Barcelona, que tots sabem que ha tingut sempre la porta oberta a tots els seus
convilatans perquè tot temps ha estat sensible als esdeveniments i a les daleres de la nostra vila.
A bel ull, el subtítol “Una guia de Vilafranca per a perdre-s’hi” desorienta; fa creure al
lector que se les heurà amb una mena de “Baedeker”. I no és així. En el treball inicial –“Vilafranca,
senyora vila”-, l’autor ens introdueix en la vida vilafranquina i aclareix que, “per a tenir una idea
completa d’una vila”, cal regirar el caixó de les escombraries. Talment un prestidigitador, en treu
quadrets locals i retrats de vilafranquins, que constitueixen el rovell d’ou del llibre.
Perquè, tret dels dos primers passatges –“Vilafranca, senyora vila” i “La Festa Major”-,
que són d’intenció més aviat didàctica, tota la resta són evocacions d’indrets o de moments locals
o bé retrats de “personatges residuals” –que en diu ell-, que l’autor conegué o visqué en la seva
minyonia. D’aquí que el caràcter específic d’aquest volum de què parlo no sigui, generalment, el
d’un tractat amb indicacions per encaminar-nos per Vilafranca.
Tampoc no és un llibre de memòries; perquè, tot i que tot no és evocatiu, lluny de presentar-nos el passat –la seva vida vilatana- en relació amb ell i amb la seva vocació religiosa i fer-nos
confidència del seu jo interior –de les seves aficions, dels seus delers, dels seus sentiments-, és a dir:
de donar-nos dades autobiogràfiques, l’autor buida de visions pretèrites la seva retina i passa revista a la Vilafranca del seu temps, la qual copsà com a espectador. Ell –i la seva tonsura- no afloren
més que, d’una manera molt discreta, a través del seu estil. Això fa que sigui, en realitat, un llibre
de records, de recordació enyorosa, amb un cert deix de recança, dels temps en què mossèn Trens
encara vivia a casa nostra. És un gènere literari que ja tenia tradició entre els vilafranquins. Eduard
Vidal i Valenciano ens llegà “Jocs i joguines”; Pere Alegret i Vilaró, “Records de la infantesa”, i
Pere J. Girona, “Records d’estudi”. Mossèn Trens no fa més que seguir el corrent i eixamplar-ne la
perspectiva, reeixidament.
En el seu llibre podem destriar: els records panoràmics –“Els mirambells de la Porciúncula”,
“El pi de cal Xerranxa”, “Tertúlies d’altre temps”, “La Universitat sense llibres” i “Adéu Tívoli”-; els
de caire familiar –“Una absolta i una al·leluia” i “La cascada”- i els retrats pre-al·ludits: “Mossèn
Pere Verdaguer”, “El verenable mestre impressor”, “Capellà de monges i d’antiguitats”, “El Nap”,
“La Munda”, “El Perico”, “El Tonet gitano”, “El Fèlix dies”, “El Ramonet dels Farbalans”, “El
Janet”, “El Jaume cego”, “El Xemení”, “El clavetaire”, “El Pepitu Esteva”, “L’administrador de la
Puríssima” i “L’herbolari”.
Les persones que evoca mossèn Trens no són, és clar, de la talla d’aquelles que el senyor
Clausells pintà per a la “Galeria de vilafranquins il·lustres” –o per a la dels “distingits”-; tira més
3
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a ras, i ens descriu vilatans comuns, gent coneguda de tothom, “personatges –tal com ell diu- que,
amb el seu viure pintoresc, es passejaren trepitjant senyorialment la quadrícula de l’ordre social.
Personatges que, encasellats en una sola i preciosa qualitat, es trobaren situats lluny del ramat
humà”. Alguns d’ells han esdevingut per a molts de nosaltres, fins i tot llegenda, i formen la Vilafranca pintoresca.
Cadascuna d’aquestes estampes que ens dóna mossèn Trens té les qualitats d’una veritable
miniatura. S’hi endevina el treball d’artesà, per tal com, a fi de configurar les seves remembrances,
l’autor detalla minuciosament el medi ambient i els homes i, encara, tot passant, com aquell que no
diu res, esmenta noms –renoms- i retreu tics, qualitats o defectes que ajuden a afaiçonar la “vera
efígie” de l’un o de l’altre o bé a completar la visió local que presenta.
Em fa l’efecte que mossèn Trens degué esmerçar molts lleures en l’elaboració de cadascun
dels elements del seu llibre. Si, d’una banda, palesen unes dots d’observació molt acusades, la fidelitat amb què refà els ambients i l’atmosfera personal d’aquells que ha pamat revela, d’altra banda,
no tan sols bona memòria, sinó savoir faire, que vol dir paciència i traça. Perquè la creació literària
exigeix de deixar reposar allò que hom escriu de bones a primeres; anar-ho rellegint, de tant en tant,
per tal de descobrir-hi les falles, i anar-ho polint poc a poc. Tal és el secret del bon escriptor. André
Maurois explica que el secret de Paul Valéry i de Marcel Proust era fet de recerques pacients, de retocs
incessants i d’esforços continuats, per tal de trobar el mot que expressés exactament la idea, i que, tan
sols després de llargues recerques, l’artista adquireix experiència, és a dir: seguretat de mà i d’estil.
Però, aquest llibre de mossèn trens no és fet tan sols de mots ben triats i ben aplicats. Com
tot artista, ell hi ha posat –continguda, si voleu,- la seva emoció –que és ardor, bonhomia i, fins i
tot, pietat-; perquè, tal com afirma Alain, evocar és diferent de contar; d’antuvi, cal retrobar l’emoció, si hom vol retrobar l’objecte. I l’emoció és una altra qualitat que té “Vilafranca, senyora vila”.
Això explica perquè, tot resseguint aquestes evocacions i tot topant amb aquests personatges singulars, copsem, de mica en mica, tal com es proposa l’autor, “la vida íntima d’una vila, la
real, la seva combustió quotidiana”. I Vilafranca va emergint, talment el teló de fons inevitable.
Gràcies a això, descobrim una Vilafranca plàcida, tranquil·la i amable, encara no sacsejada pel
motor; una Vilafranca que, lentament, s’anava refent de les sotragades vuitcentistes i que es mirava el naixent Nou-cents amb aquella il·lusió primicera amb què els pares novells solen mirar-se
els nadons, satisfets, cofois d’haver-los dut al món, orgullosos de la realitat present; però, sense
pressentir-se l’esdevenidor, ni preocupant-se’n poc ni massa. Ben mirada, resulta una Vilafranca
ja esbravada, pretèrita; però, ben segur, ha fet molta companyia a mossèn Trens en el seu recer
barceloní i, potser, encara n’hi fa.
És tot fent aquestes giragonses que “Vilafranca, senyora vila” esdevé, per al lector, “una
guia de Vilafranca per a perdre-s’hi”.
Mossèn Manuel Trens –qui, tal com he dit en començar, de fa una bona pila d’anys, viu
fora de la nostra vila- ha pogut escriure aquest llibre precisament per aquesta raó. Jo diria que ens
ofereix a tots els vilafranquins un testimoni exquisit del seu enyorament, del seu doble enyor: el de
Vilafranca i el dels temps venturosos de la seva minyonia. I la distància ha anat depurant, als seus
ulls, la realitat quotidiana de la vila, tot sublimant, en el record, aquell passat inefable que tant el
sedueix. Així és com tot, fins el caixó de les escombraries, s’esterilitza, es neteja de llavors, per la
força de la idealització que genera el fet de no tenir a prop la terra natal estimada.
Per totes aquestes raons, “Vilafranca, senyora vila”, de mossèn Manuel Trens, resulta ésser
una introducció excel·lent a la vida íntima de Vilafranca, a la seva història menuda i sentimental.
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LA CNT AL PENEDÈS,
1910-1936
RESUM
Els dies 30, 31 d’octubre i 1 de novembre de 1910 va tenir lloc el congrés de la Confederació
Regional de Societats de Resistència Solidaritat Obrera, en què es va decidir crear la Confederació Nacional del Treball (CNT). Aquest es considera el congrés fundacional, tot i que el primer
congrés de la Confederació tindria lloc el setembre de 1911. La Solidaritat Obrera s’havia creat
dos anys abans, amb un esperit obert, tot i que hi dominaven els elements anarcosindicalistes. Com és sabut, la CNT va esdevenir el principal sindicat als Països Catalans i a Andalusia
fins a l’esclat de la Guerra Civil, l’any 1936. L’agost d’aquest any, amb el decret de sindicació
obligatòria a Catalunya, la seva hegemonia a Catalunya va ser discutida, per primera vegada,
pel sindicat socialista Unió General de Treballadors (UGT) i, després de la Guerra, la CNT ja no
aixecaria cap, malgrat la resistència heroica durant els primers anys del franquisme i una certa
revifalla durant els primers anys de la transició.
ABSTRACT
During the conference organised by the Regional Confederation of the Workers’ Solidarity Resistance, which was held on 30th, 31st October and 1st November 1910, it was decided to create the
National Work Confederation (CNT). This is considered to be the founding conference, although
the first conference of the Confederation was to take place in September 1911. The Workers’
Solidarity was created two years before with an open mind focus, although anarcho-syndicalists
predominated. The CNT became the main trade union in Catalan-speaking countries as well as in
Andalusia up to the outbreak of the Civil War in 1936. In August that year, under the Compulsory
Unionization Decree in Catalonia, CNT’s dominance in the country was put in jeopardy for the first
time by the General Union of Workers (UGT), the socialist union. After the war, CNT would never
recuperate its leadership despite the heroic resistance during the initial years of Franco’s dictatorship and a somewhat revival in the early years of democratic transition.
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a CNT recollia una llarga tradició de sindicalisme apolític i llibertari, estesa a Catalunya
des que l’any 1870 s’havia celebrat el Primer Congrés de la Federació de la Regió Espanyola de
l’AIT. Tot i la presència majoritària del sindicalisme llibertari, a la Solidaritat Obrera hi confluïren
també elements republicans i socialistes, encara que aquests darrers se n’acabaren desmarcant.
Cal recordar que, amb la reaparició dels anys 30, l’organització va acabar dominada per la FAI.
Podem coincidir o no en els objectius de la CNT, però no es pot negar l’evidència que va ser una
organització obrera que va determinar el curs de la història a Catalunya, sense la qual molts
dels drets que els treballadors i treballadores hem anat adquirint durant el segle XX no s’haurien
fet realitat: la lluita pel dret al descans dels obrers, la jornada de vuit hores, les condicions de
treball, les limitacions a elements contaminants per part de determinades indústries, l’adequació
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ARNABAT i MATA, Ramon, “La vaga general vilafranquina de 1911”, Miscel·lània Penedesenca, vol. XIV (Vilafranca, 1990), ps.
395-404; MAS I PERERA, Pere, Vilafranca del Penedès, Barcelona: Barcino, 1932, p.189; SOLER I BECERRO, Raimon, “Vilafranca del Penedès, 1901-1931: continuïtat i canvi a la capital del vi”, a ARNABAT MATA I VIDAL I PLA, JORDI, Història de
Vilafranca del Penedès, Vilafranca del Penedès: Edicions i propostes culturals Andana, SL, 2008, p. 361; http://www.veuobrera.
org/00finest/910assis.htm i http://www.veuobrera.org/00finest/911congr.htm.
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dels jornals a la productivitat, les millores salarials… eren als punts fundacionals de l’organització.
Uns drets que sembla que ara es tornen a posar en discussió.
El Penedès no va ser absent de la constitució de la CNT i les ratlles que segueixen volen
ser un homenatge a les persones que, en el marc d’aquesta organització, van lluitar per fer un món
millor. Per elles i les seves famílies, tot sovint oblidades, va aquest recordatori.
En el congrés de novembre de 1910 hi van participar representants de 119 societats. A
Vilafranca existia una Federació Local de Solidaritat Obrera, la qual tenia 529 afiliats i estava
composta pels següents sindicats: agricultors (150 afiliats), carreters (80), paletes, (60), peons de
magatzem (50), manobres (50), fusters (45), constructors de carruatges (40), barbers (16), rajolers
(15), serradors mecànics (13) i sabaters (10). Aquesta Federació va ser representada al congrés de
1910 per Isidre Claramunt (republicà federal, afiliat al Partit Republicà Radical) i Pere Junyent, per
la societat de pagesos, Ferran Menacho, de la societat de manobres “Fraternidad” i Josep Rovira
en representació de la Federació Local. De Sitges hi van assistir Joan Duran (militant del PSOE i
de la UGT) pels pagesos, Cristòfor Rosé pels pescadors i Salvador Tapdot pels manobres; en el cas
de Vilanova i la Geltrú, la representació va anar a càrrec de Joan Ferrer, per la Societat d’Oficis
Varis, que comptava aleshores amb 175 afiliats. L’any següent, en el primer congrés Confederal van
participar-hi Pere Llopart, de Vilafranca, pels pagesos, i Gabriel Valls per la Federació Local. Per
Vilanova, repeteia l’esmentat Joan Ferrer.1
De mica en mica, la CNT es va anar desenvolupant. Però l’impuls definitiu del sindicat es va
produir entre 1917 i 1919, moment de gran agitació popular atès el greu problema d’encariment
de les subsistències. La I Guerra Mundial va afavorir un moviment d’exportació cap als països
contendents i cap als països que aquests abastien abans del conflicte, el qual va tenir com a
contrapartida l’escassedat de productes a nivell intern i, consegüentment, l’encariment dels preus
de manera espectacular. Mentrestant, els salaris van mantenir-se estables, de manera que les classes
populars van perdre capacitat de poder adquisitiu. En aquest context, la Confederació Regional del
Treball va celebrar un congrés a Sants l’any 1918 en què hi participaren representants de 74.219
afilats de Catalunya. En aquest conclave es va decidir convocar un nou congrés Confederal, que
es va celebrar al Teatre de la Comèdia de Madrid l’any 1919, en el qual els afiliats del Principat
de la CNT van assolir la xifra de 428.631. Aquest va ser el moment de màxima esplendor del
sindicat anarcosindicalista. El Penedès no va quedar al marge d’aquesta onada expansiva i hem
comptabilitzat les següents organitzacions:
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Població

Societat

Arboç, l’

Sociedad de Agricultores

Federats
125

Delegat
Comitè Nacional

Bisbal del Penedpès, la

Sociedad de Agricultores

180

Comitè Nacional

Sitges

Sociedad de Albañiles

105

Enric Almiñana

Sitges

Societat de Fusters

sd

Enric Almiñana

Sitges

Sociedad de Constructores de Calzado

sd

Pere Mariné

Sitges

Sociedad de Obreros Barberos

sd

Pere Mariné

Vendrell, el

Federación de Obreros Agricultores del Vendrell y su comarca

1.900

Magí Miró

Vilafranca del Penedès

Federación Local de Sociedades Obreras

1.000

Ramon Via

Vilanova i la Geltrú

Sociedad el Arte Fabril y Textil

1.100

Francesc Safons

Vilanova i la Geltrú

Sociedad Obrera de Cables Eléctricos

700

Francesc Safons

Vilanova i la Geltrú

Sindicato Único del Ramo de la Construcción

400

Francesc Safons

Vilanova i la Geltrú

Sociedad Obrera “La Emancipadora”

400

Francesc Safons

Vilanova i la Geltrú

Sociedad de Obreros Panaderos

35

Francesc Safons
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Com podem veure, respecte als moments inicials s’ha produït un canvi fonamental. La
major part ja són obrers pròpiament industrials, d’aquí la preeminència de Vilanova i la Geltrú,
amb una important filiació al tèxtil i a Pirelli (els constructors de cables elèctrics), una empresa on
treballaven unes 1.000 persones, de les quals 700 estaven afiliades al Sindicat. Tot i amb això, l’any
1919 encara trobem un bon grapat d’agricultors federats a la Confederació. Era un dels moments
àlgids de la represa de les mobilitzacions rabassaires i al Baix Penedès els pagesos es van adherir
majoritàriament a la CNT. Quatre anys més tard, aquesta hegemonia al camp passaria a la Unió de
Rabassaires.
Aquest creixement espectacular va espantar la burgesia catalana, la qual, en col·laboració
amb les autoritats -especialment conegut va ser el governador militar Severiano Martínez Anidova encetar una campanya de repressió contra els sindicats. És l’època coneguda com els anys del
pistolerisme, en què van morir més de 300 dirigients sindicals, entre els quals el més conegut fou
Salvador Seguí “El Noi del Sucre”. La repressió també es va abatre contra advocats laboralistes, que
defensaven els afiliats de la CNT com Francesc Layret, Josep Lastra i Josep Maria Seserres; Lluís
Companys va patir presó i desterrament a Maó, també a causa de la defensa que féu dels obrers
de la CNT. Aquest període culminà amb la Dictadura de Primo de Rivera, la qual es va gestar a la
Capitania General de Catalunya amb participació directa de la patronal catalana. La Dictadura va
il·legalitzar la CNT i en va reprimir qualsevol expressió.
Tanmateix, la central anarcosindicalista va subsistir en la clandestinitat o bé, en alguns
àmbits, aprofitant la tolerància que el règim va tenir amb la UGT, la qual va mantenir-hi, a més,
una actitud de col·laboració. Quan va caure el dictador i començava a ser evident que el règim
arribava a la seva fi, la reorganització confederal va ser un fet que es va produir amb una relativa
facilitat. Prova de la reorganització d’aquells moments fou la celebració del 1r de Maig a Vilafranca
l’any 1930 o l’aparició de la revista Estela, impulsada pels sectors anarcosindicalistes a Vilanova i
la Geltrú. En la ciutat industrial per excel·lència del Penedès la reorganització dels sindicats es va
produir a partir del març de 1930, quan en una reunió al Teatre Bosc es va escollir un nou Comitè
Local del Sindicat Únic i a partir del juliol es reorganitzaven les diferents seccions sindicals de la
CNT: els primers a fer-ho van ser els ferroviaris, el 12 d’agost es creava el Sindicat de Treballadors
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de l’empresa Griffi, el 12 d’octubre de 1930 es reorganitzaven els paletes i treballadors de la
construcció i el 16 del mateix mes ho feien els treballadors i treballadores de Pirelli. La capacitat
de mobilització del sindicat anarcosindicalista es va fer palesa amb la vaga que van dur a terme els
treballadors de l’empresa Materiales Hidráulicos Griffi SA, que va durar entre el 20 d’agost de 1930
i el 22 d’abril de 1931, ja proclamada la República, amb l’èxit sindical.2
Amb l’eclosió de la Primavera Republicana i èxits com els del Griffi, la reorganització de la
CNT va ser relativament fàcil. En el Tercer Congrés Confederal, celebrat a Madrid, hi participaren
129 delegats que representaven 291.150 federats i en el ple regional de sindicats celebrat l’agost
del mateix any, la xifra de federats a Catalunya havia arribat als 307.449. Tot i que no s’assolien
les xifres de 1919, al Penedès fou el moment de màxima esplendor de la CNT, amb una xifra no
inferior als 8.000 afiliats.
Població

1931

1932

1933

1936

Gelida

700

Santa Margarida i els Monjos

400

350

350

245

Vilafranca del Penedès

1.125

1.150

800

500

Sant Sadurní d’Anoia

800

400

400

El Vendrell

300

500

300

150

Sitges

800

600

600

4.000

3.000

2.100

1.536

Vilanova i la Geltrú
Vallcarca

800

Penedès

8.925

5.600

4.550

2.831

307.449

222.256

202.354

134.381

Catalunya

NOTA: pel 1931 he recollit la informació dels sindicats del Penedès assistents a les diferents reunions d’aquell any. La
filiació total de 1931 correspon a la del Ple Regional de Sindicats celebrat l’agost d’aquell any.
FONTS: Solidaridad Obrera (diversos números); VEGA, Eulàlia (2004), Entre revolució i reforma: la CNT a Catalunya
(1930-1936). Lleida: Pagès Editors, 2004; http://www.veuobrera.org/00finest/crono-cnt.htm.

2

MALLOFRÉ-ANGUERA, Joan Manuel (2002), La terra tremola: la llarga vaga del Griffi, 1930-1931. Vilanova i la Geltrú: Consell
Comarcal del Garraf-El Cep i la Nansa.

3

La Vanguardia, 9-1-1932 i 5-3-1933. La vaga va ser relatada amb detall per Solidaridad Obrera.

4

QUEROL I ROVIRA, Carles, “La vaga de Can Codorniu de 1931, dia a dia”, El 3 de Vuit, 7-3-2008 (es pot consultar a: http://carlesquerol.com/VAGACODORNIU.pdf).
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Però l’èxit inicial de la Confederació durant el 1931, basat en la lluita sindical al si de les
empreses, va portar la FAI a imposar a la Confederació una estratègia revolucionària que partia
de la intensificació de les vagues a tots els sectors econòmics i havia d’acabar amb els intents
de revolució. Al Penedès, per exemple, podem destacar la vaga a Can Codorniu, de Sant Sadurní
d’Anoia, que es va desenvolupar durant vint-i-cinc dies al mes d’agost; també es pot destacar
el llarg conflicte que els treballadors de la casa Fradera, que explotava una fàbrica de ciment
a Vallcarca (Sitges), van dur a terme al llarg de 1931, la qual va acabar amb acomiadaments i
que fins i tot va patir un intent de sabotatge.3 Van ser molts els conflictes que es van plantejar
a partir de l’estiu d’aquell any, tant al Penedès com, sobretot, a Barcelona, en una estratègia
que havia d’acabar amb una vaga general revolucionària.4
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L’agitació cenetista es va voler portar també al camp. Entre 1931 i 1933 es produeix el
punt àlgid de conflictivitat social al camp català, en el qual el Penedès jugà el paper d’epicentre.
La CNT va voler aprofitar la situació intentant construir una Federació Regional de Camperols,
al marge de la Unió de Rabassaires. Amb l’impuls del vilanoví Joan Arans, l’assemblea es va
celebrar a Vilafranca del Penedès, als locals del Sindicat Únic, entre el 8 i l’11 de setembre de
1932. Malgrat l’optimisme dels organitzadors -que deien tenir la representació de 25.000 pagesos,
cosa del tot exagerada-, la veritat és que hi van assistir poques delegacions: Vilanova i la Geltrú,
Barcelona, Igualada i el seu entorn, Capellades, Mataró, la delegació del Litoral, l’Hospitalet de
Llobregat, Navàs, Palafrugell, Llofriu, Torelló, Manlleu, Sant Sadurní d’Anoia, Sarral, Cervià,
Cabra del Camp, Vallmoll, Puigpelat, el Pla de Santa Maria, Arbeca, comarca del Vendrell, Valls,
Martorell, Badalona i Montblanc. L’organtizació afirmava que s’havien rebut “muchas adhesiones
de Sindicatos campesinos que excusaron su asistencia por tener los locales clausurados o falta de
medios económicos“, i tot seguit s’aclaria que a causa que al secretari se li havien traspaperat moltes
d’aquestes adhesions només es podia donar notícia de “Blanes, Reus, Sierra del Olmos, Tarrén y
Bupit [sic]”.5 Molt lluny del que representava la Unió de Rabassaires, que el 1932 tenia prop de
22.000 afiliats, que el 1933 estava representada en més de 200 localitats del Principat i que un any
després afirmava tenir 40.000 afiliats.
Entre els aixecaments insurreccionals resultat d’aquesta estratègia revolucionària cal fer
esment del de l’Alt Llobregat del gener de 1932, quan es va proclamar el comunisme llibertari,
i la insurrecció general que es va voler dur a terme el gener de 1933. Ambdós moviments van
acabar interferint, a causa de la repressió i la clausura dels sindicats, en la vida de les diferents
seccions de la CNT. A més, ja des de 1931 existia un corrent crític amb la FAI, encapçalat per Àngel
Pestaña, anomenat Trentisme (en referència a un manfifest signat per trenta militants de la CNT);
el mateix gener de 1933 els anomenats Sindicats d’Oposició també van signar un manifest crític
amb l’estratègia de la FAI. Tal com expressava Pere Pujol, sindicalista ferroviari de Vilanova, a
les pàgines de la revista Via Libre:6 “No hay más que dos formas fundamentales para construir la
organización obrera. La una consiste en organizar a los trabajadores como explotados solamente,
y la otra partiendo del principio de afinidad ideológica. A la primera se la llama organización
obrera de clase y a la segunda organización obrera de tendencia. La confusión en que actualmente
se halla la CNT tiene el origen precisamente al pretender transformarla en organismo de tendencia,
siendo por su composición orgánica de clase. Y en este forcejeo estamos y de él nos será imposible
desasirnos hasta que de una manera firme y categórica se declare que la CNT o bien se adscribe
a una ideología, o que en su seno serán respetados los ideales de todos sus componentes sin el
predominio de ninguno“.
Tot plegat es va saldar amb l’expulsió dels corrents crítics i dels sectors comunistes, que es
va produir al Ple extraordinari que la Confederació Regional del Treball de Catalunya va celebrar
el 1932, decisió que va ser ratificada al Ple de Delegats celebrat a Barcelona el març de 1933.
Entre la divisió sindical i la repressió continuada als sindicats, el suport a la CNT va baixar prop
d’un 40% a Catalunya, entre 1931 i 1933. Alguns sindicats afectes a la CNT, com els de Pirelli a
Vilanova, es van passar en bloc a la UGT. D’altres van romandre dins la disciplina cenetista, però
amb una activitat cada vegada més minvada. La repressió que es va abatre sobre les organitzacions
d’esquerres arran dels fets d’octubre de 1934 també va afectar la CNT a Catalunya, tot i no haver-hi
participat (sí que ho va fer a Astúries). Novament il·legalitzada, clausurats els seus locals, tancada
5

Solidaridad Obrera, 18-11-1932.

6

Edició del 14-7-1933.

LA CNT AL PENEDÈS, 1910-1936

2012

Solidaridad Obrera, es féu difícil recuperar el terreny perdut. El 1936, en el Congrés celebrat a
Saragossa el mes de maig el nombre de federats procedents de Catalunya havia passat a 134.381. El
Penedès havia perdut més del 50% dels afiliats de 1931 i només comptava en aquella data amb uns
2.800 efectius. I això que en el Congrés de Saragossa es va donar la mà estesa als antics camarades
expulsats. Tot i amb això, n’hi va haver que ja no van tornar, com els Sindicats d’Oposició de
Sabadell que es van acabar adherint a la UGT, i d’altres van retornar a la disciplina Confederal més
tard, durant la Guerra Civil.
Al cap de pocs mesos del congrés de Saragossa, els militars espanyols es van revoltar
contra la República. A Barcelona, el 19 de juliol de 1936 triomfava una revolució llibertària, que
segurament és el principal element que ha contribuït al mite posterior de la CNT.
Això, però, és una altra història.

17

Jaume Baltà i Moner

jbaltam@teleline.es

ELS ALTRES VILAFRANQUINS (III)

EL DR. FERRAN CALVET I
PRATS (1903-1988).
UN PASSEIG PELS INICIS
DE LA BIOQUÍMICA
CATALANA
RESUM

Recorregut complet per la vida i l’obra d’aquest científic penedesenc amb una important labor
pedagògica, amb reconeguts treballs científics i diversos volums editats.
ABSTRACT
A thorough review of this Penedès scientist’s life and work who developed a significant educational
task with notorious scientific surveys and several published works.
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scriure sobre la vida del Dr. Ferran Calvet ha estat una tasca d’allò més gratificant.
Primerament, per la proximitat científica en la seva persona i en segon lloc per la senzilla raó que
durant l’any que vaig cursar el tercer curs dels estudis de la Llicenciatura en Ciències Biològiques
em vaig fer un fart d’estudiar bioquímica resseguint els apunts dels professors de torn o bé el text
de referència, el “Lehninger”, obra traduïda pels Drs. F. Calvet i Jorge Bozal. Autors que en aquells
moments ni de ben lluny sabia qui eren, i encara menys em podia arribar a pensar que algun dia
podia escriure sobre la vida d’un ells.
En aquesta ocasió també ens trobem davant d’un altre d’aquests genis de la ciència química
que ha donat Vilafranca i del qual poc o quasi res s’ ha parlat o escrit a casa nostra. A grans trets,
per tal de fer un tast, podem dir que a través del seu temps ens podem endinsar en els inicis de la
química orgànica a Catalunya i l’Estat espanyol, passant pels difícils anys de la postguerra civil
quan foren depurats els principals representats de la ciència universitària, així com el renovament,
no sense penes i fatigues, de l’estructura científica universitària, que permeté a molts metges,
biòlegs, químics… de casa nostra l’aproximació, de manera particular en aquest cas, als estudis de
bioquímica.
L’any 1962, i dins la reestructuració universitària, es dotà a la Facultat de Químiques
per primer cop d’una càtedra de Bioquímica, essent-ne nomenat director el Dr. F. Calvet, que
posteriorment, des del 1969, professà a la nova Facultat de Química de la Diagonal de Barcelona, on
continuà en les seves inicials línies d’investigació sobre enzims fins a la seva jubilació l’any 1980.
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L’any 1983 la Fundació Anthropos li va retre un homenatge amb motiu de celebrar els seus
80 anys, i es publicà l’any següent en la revista Anthropos un extens monogràfic sobre la seva
biografia científica, la seva extensa obra, i sobre aspectes humans de la seva persona. Més tard,
l’any 2005 el professor Ricardo Gurriarán Rodríguez va publicar un treball, fruit de la seva tesi
doctoral, amb el títol “Ciencia e conciencia na Universidade de Santiago (1900-1940). Do influxo
institucionista e a JAE á depuracioón do profesorado”1 on reivindica la figura humana i científica
del nostre convilatà de manera molt extensa i detallada. En base a aquests treballs i auxiliant-nos
en diversos articles publicats sobre l’evolució de la bioquímica a les Universitats espanyoles, hem
intentat fer una actualització de la seva biobibliografia. Òbviament, per entendre millor la seva
contribució hem de retrobar l’estat d’aquesta disciplina científica a l’època que li va tocar viure
al Dr. F. Calvet, alhora que arribar-nos fins el seu estat a hores d’ara. Avui, la bioquímica es una
eina fonamental per esbrinar els coneixements biomèdics que ens permeten entendre cada cop
millor el concepte de “vida”, les causes més íntimes i secretes de les seves múltiples alteracions, les
innombrables patologies, així com també els seus remeis.
Sense cap mena de dubte el Dr. F. Calvet és un altre d’aquests vilafranquins, amb mèrits
suficients i reconeguts, que es mereixeria ser recordat de manera constant en la nostra vida
quotidiana donant el seu nom a alguna plaça o carrer de la nostra vila.

La impossibilitat d’explicar el fet de la “vida” va fer que molts homes que practicaven la
“filosofia de la vida” seguissin la teoria del vitalisme defensant que la força vital que posseeixen
tots els sers vius no venia determinada per paràmetres físics o de caire mecanicista, alhora que les
substàncies orgàniques produïdes pels sers vius no podien ser sintetitzades a partir de materials
inorgànics. Els metges catalans del XVIII van estar molt influenciats per aquesta doctrina, per la
seva proximitat a la Universitat de Montpeller. La medicina era un art i la pràctica de la clínica era
del tot empírica. Enfornt del vitalisme, l’animisme, el neovitalisme... alguns metges professaven
l’organicisme o materialisme, seguint les escoles de París i d’Anglaterra, defensant que l’origen de
la malaltia es trobava en l'òrgan i en tot els cos, cultivant la fisiologia, l’anatomia patològica... en
definitiva, cercaven la lesió anatòmica concreta pròpia de la malaltia.
La teoria del vitalisme va patir una forta sotragada amb l’esdeveniment de la síntesi en
el laboratori, l’any 1828, per part de F. Wöhler (1800-1882), de la urea, un compost típicament
orgànic. El pronunciament en un breu període de temps, de les revolucionàries idees de la teoria
cel·lular de T. Schwann (1810-1882) i de J. Schleiden (1804-1881) -tots els ser vius estan constituïts
per cèl·lules o per productes secretats per les esmentades cèl·lules- i ampliada per R. Virchow
(1821-1902) -tota cèl·lula s’ha originat a partir d’una altra cèl·lula -, de l'evolució de les espècies
de Ch. Darwin (1809-1882), de les experiències de L. Pasteur (1822-1895) sobre la reproducció
dels microorganismes unicel·lulars, dels estudis sobre la fermentació tant alcohòlica com butírica
i làctica... van obrir les portes a les experiències que tractaven d’explicar “por medios químicos
problemas de la naturaleza animal”.2 Així apareix l’anomenada química orgànica, que volia
“representar las moléculas orgánicas por fórmulas empíricas”.3
1

Servizo de Publicacións da USC.

2

Historia de la Bioquímica.1977. p. 33.

3

Historia… p. 35.
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Certament, moltes de les substàncies orgàniques que nosaltres coneixem a hores d’ara
es coneixien des de l’antigor, com l’alcohol, que els àrabs obtenien per destil·lació, o bé el sucre,
la glucosa, aïllada per Andreas Marggraf l’any 1747 a partir de suc de raïm, gràcies a la seva
cristal·lització, però eren considerades més pròpies de l’alquímia, obtingudes a base de processos
físics, però desconeixien completament la seva composició.
La divulgació de la química moderna o quantitativa d’Antoine Laurent de Lavoisier (17431794) s’esdevingué a Catalunya a finals dels XVIII i principis del XIX, també via Montpeller, i
va tenir uns representants prou capaços com el Dr. Francesc Carbonell i Bravo (1768-1837) o el
tarragoní Antoni de Martí i Franquès (1750-1832). La química moderna s’aplicà en un principi
a resoldre problemes de la indústria tèxtil relacionats amb els tints, amb la producció de vins, la
seva conservació i detecció de les adulteracions, també problemes relacionats amb la medicina,
com les anàlisis minerals de les aigües termals o la preparació de fòrmules magistrals per part
dels apotecaris. L’Escola de Química, amb una càtedra de Química aplicada a les arts per part de la
Junta de Comerç de Barcelona, fou creada l’any 1804, i després de la Guerra dels Francès tornà a la
seva activitat l’any 1814. De manera que aquesta nova ciència va prendre el seu propi lloc, sota la
direcció de Josep Roure i Estrada (1787-1860) a partir de 1824. L’Escola de Química portà els nous
descobriments de la química com la il·luminació amb gas a partir del carbó de pedra.
La reforma dels ensenyaments universitaris l’any 1841, l’anomenat Pla Pidal, va comportar
la creació de la primera càtedra de Química Pura, a la Facultat de Filosofia secció de Ciències,
regentada per Joan Agell i Torrents (1809-1868), que es dedicà de manera preferent als fenòmens
elèctrics, al qual succeí Francesc Domènech i Maranges (1820-1904). Per la seva banda i de manera
totalment independent, l’Escola de Química de la Junta de Comerç, de l’any 1851, es convertiria en
l’Escola Industrial.
Els estudis i coneixements de la química de mitjans del XVIII a Catalunya podem dir que
eren principalment d’aplicació industrial i no d’investigació pura. Aquests se seguien realitzant fora
de les nostres fronteres i se centraven en el descobriment i classificació de nous elements químics
(J.J. Berzelius (1779-1848) ) o en l’enunciat de les principals i bàsiques lleis que regeixen la química
(A. Avogadro [1776-1856]). Pel que fa a la química orgànica, podem dir que els seus orígens estan
lligats a Justus von Liebig (1803-1873), que en la seva joventut havia assimilat els coneixement
de l’ escola química francesa, que estudià les molècules orgàniques i va arribar a la conclusió de
que “la filosofía de la química permite sacar de este trabajo la conclusión de considerar no sólo
probable sino seguro que se obtendrán fuera del organismo, en nuestros laboratorios, todas las
materias orgánicas. Se producirán artificialmente azúcar, salicina, morfina. No sabemos todavía el
modo de lograr este resultado final porque desconocemos los precursores de los que resultan estas
materias, conocimiento que se irá adquiriendo...”.4 Els estudis de Liebig van obrir el camí a altres
molts investigadors com Augustus Laurent (1807-1853), Charles Gerhardt (1816-1856), Friedrich
August Kekulé (1828-1896) i Stanislao Cannizzaro (1826-1910), que van fer aportacions importants
en el camp de la química orgànica. Aquesta es va desenvolupar de manera prodigiosa en el darrer
quart del segle XIX a Alemanya, gràcies al fet que els estudis d’investigació de la química orgànica
es portaven en les mateixos laboratoris de les fàbriques.
“...diferenciándolas por sus fórmulas elementales establecidas por métodos
de afinados, pero planteándose ya establecer entre ellas caracteres analógicos y
4
20

Historia... p. 30.

E L D R . F E R R A N C A LV E T I P R AT S ( 1 9 0 3 - 1 9 8 8 ) . U N PA S S E I G P E L S I N I C I S D E L A B I O Q U Í M I C A

La reforma centralista, uniformitzadora i renovadora dels coneixements universitaris
inherents a la Ley Moyano, 1857, comportà la remodelació de l’estructura universitària dividintse aquesta formació en lletres i ciències. A Barcelona, a banda de la Facultat de Medecina i de
Farmàcia, es van crear la Facultat de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, i la Facultat de Literatura
i Filosofia. Pel que fa a la llicenciatura en ciències, hi havia un total de 14 assignatures, entre
les quals trobàvem la Química General, la Química Orgànica i la Química Inorgànica. La primera
assignatura estava a càrrec del ja esmentat Dr. Joan Agell i les altres dues de Miguel Maisterra. Hem
d’entendre que els coneixements de química orgànica havien de ser molt minsos i elementals, ja
que resseguint el Manual de Química General con aplicación á la industria y con especialidad á la
agricultura, 1880, d’Antonio Casares Rodríguez (1812-1888), catedràtic de Química a la Universitat
de Santiago, ens podem adonar que els coneixements de química orgànica uns quants anys desprès
eren realment molt bàsics, sense existir una classificació clara de les propietats o forma d’obtenir
els elements. Es coneixìa la fórmula d’alguns àcids orgànics, la glucosa, els alcohols, els èsters, la
glicerina... i poca cosa més.
La irrupció del krausisme en la societat espanyola, amb la seva defensa de la llibertat
de càtedra i un ensenyament independent del dogmatisme religiós, intentà portar una renovació
del pensament intel·lectual i científic, abocà la societat espanyola a la revolució de 1868, a la
promulgació de la Constitució de 1869, i a la instauració de la I República. Malauradament, amb el
nou govern centralista i monàrquic d’Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) i la derogació de
la llibertat de càtedra; de tot aquell moviment tan sols en restà la Institución de Libre Enseñanza,
1873, impulsada per Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) i cofundada per Laureano Calderón
Arana (1847-1894), el qual s'hagé d'exiliar arran sels successos polítics de 1876. Tanmateix,
l’esperit d’aquesta institució fou transmès a la “Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, creada l’ any 190, que afavorí en gran manera l’intercanvi d’estudiants i professors,
l’establiment de beques, viatges d’estudis a l’estranger...
A l’Estat espanyol no serà fins a l’any 1886, amb la modernització dels plans d’estudis de
la Facultat de Ciències, que es van incloure els primers estudis de “Química Biológica e Historia
Crítica de la Farmacia” a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Madrid, com a estudis
de doctorat, sent-ne nomenat com a primer catedràtic responsable el ja esmentat L. Calderón,
farmacèutic de formació, que havia professat a la càtedra de Química Orgànica de la Facultat de
Farmàcia de Santiago de Compostela. Tanmateix, la seva especialització era la cristal·lografia. El
va substituir en la càtedra José Rodríguez Carracido (1856-1928), també de formació farmacèutic,
fins l’any 1926, ja com a catedràtic de Química Orgànica de la Universitat Central de Madrid,
evolucionant els estudis de la càtedra cap a estudis més propis de la química biològica, potenciantse els treballs sobre “sustancias albuminoides, colesterol y ácidos biliares, además del análisis

5

Historia... p. 33.

6
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diferenciales, inquiriri la posibilidad de obtenerlas in vitro, y en fin, distinguir las
que componen los animales y vegetales y el ambiente inorgánico...”5
“... establecer fórmulas empíricas exactas de los compuestos carbonados; por
el intento de distinguir en ellas grupos funcionales responsables de sus propiedades
químicas; y en fin, por la tentativa de distinguir conjuntos de moléculas que,
aunque con distintas funciones, parezcan derivar todas de un mismo radical.....”6
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espectral, la crioscopía, la fermentación glicerólica y la inhibición fisiológica”.7 Publicà nombrosos
articles de caire completament bioquímic com “La fermentación alcohólica de la glicerina”
(1904); “Proceso químico de la formación del glóbulo rojo” (1911); “Síntesis bioquímica” (1917),
“Filogenia de la molécula albuminoidea” (1920)... El laboratori de Química Orgànica de la Facultat
de Farmàcia a l'entorn l’any 1910 va quedar integrat en la Junta para la Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (J.A.E.) participant-hi en ell també el catedràtic Antonio Madinaveitia.
Dos dels deixebles del Dr. JR. Carracido, Obdulio Fernández Rodríguez (1883-1982) i José Giral
Pereira (1879-1962), van seguir els seus passos. El primer d’ells com a catedràtic de Química
Orgànica a Granada i el segon a Salamanca. Tanmateix, O. Fernández va optar l’any 1914 per anar
a Madrid a regentar la càtedra d’Anàlisis de Medicaments Orgànics i J. Giral succeí el seu mestre
l’any 1927. Les línies d’investigació de Giral es varen fonamentar principalment en l'“análisis
orgánico funcional, isomería en compuestos orgánicos, compuestos nitrogenados (hidroxilaminas,
cianuros...) y posteriormente en fermentos”. 8
A banda d’aquests primers desdibuixats camins de la bioquímica espanyola, cal esmentar
que de manera paral·lela a la càtedra de Química Biològica regentada per L. Calderón, a principis del
segle XX, a Madrid coexistien el Laboratorio de Fisiología General de la Junta para la Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), i el Laboratorio de Fisiología Vegetal del Jardín
Botánico de Madrid. El primer, i gràcies a la seva direcció, des d’un principi a mans de Juan Negrín
López, vingut de la seva estada a Leipzig, assegurava un nivell de les línies d’investigació diverses,
entre les quals trobem, 1920, “la obtención de concentrados de vitamina A; las caseínas comerciales
en las dietas avitaminósicas; valoración de la hormona córtico-adrenal; el contenido de ácido láctico
y fósforo en el músculo de rata con avitaminosis A, B1 y C; la deshidrogenación de ácidos grasos
por distintos órganos animales; el metabolismo del corazón aislado de mamífero...,9 així com sobre
“azúcar en la sangre, hormonas de las cápsulas suprarrenales”...10. D’aquest laboratori van sortir
estudiants de renom mundial com Severo Ochoa de Albonoz (1905-1993), que seria premi Nobel
l’any 1959; Blas Cabrera Sánchez, Francisco José García Valdecasas Santamaría (1906-2005)... Si
bé en un principi els treballs estaven en la línia de la fisiologia, posteriorment van anar agafant
un caire més bioquímic.11 Pel que fa al laboratori de Fisiologia Vegetal, els estudis que es van
portar a terme van ser molt diversos –pressió osmòtica, acidesa del sòl, pigments vegetals, enzims
vegetals...-, sense existir unes línies d’investigació definides per la manca de personal investigador
dedicat en exclusivitat.
Tot i que era usual que els catedràtics d’aquella època no fessin recerca, limitant-se a
reproduir en els textos les novetats forànies, el salt qualitatiu i quantitatiu del coneixement i
divulgació pedagògica de la química orgànica els darrers anys del XIX fou molt important. Així
es pot observar en el llibre Elementos de Química General y Descriptiva, 1903, del Dr. Eugenio
Mascareñas i Hernàndez (1853-1934), catedrátic de química de la Universitat de Barcelona i
considerat un dels introductors de la taula periòdica a Espanya; en aquest volum ofereix una
exposició molt àmplia de la química orgànica amb la seva classificació, nomenclatura, isometries,
7

Apuntes sobre la bioquímica en España. José C. Illana Rubio. An. Quim. 2009. 105(3), p. 311.

8

Apuntes... p. 311.

9

Los laboratorios de la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas (J.A.E.) y la Residencia de Estudiantes
(1912-1939). Josep L. Barona. Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2007, vol. LIX, nº 2, julio-diciembre,
pp. 87-114.

10 Apuntes... p. 311.
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Introducción y desarrollo de la Biología experimental en España entre 1868 y 1936. Luís Alfredo Baratas Diaz. 1997. p. 258.
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propietats, estats naturals, extracció, derivats dels diferents hidrocarburs tant saturats com
insaturats; alcohols, èsters, aldehids, cetones, fermentacions, sucres i polisacàrids, amines, amides,
els hidrocarburs aromàtics... Tot i això, hi havia veus prou crítiques que són un testimoni de la
veritable situació a les aules i laboratoris de la universitat.
“Las prácticas de laboratorio estaban prescritas como obligatorias para las asignaturas
de orgánica, inorgánica y análisis en general, pero como denunciaba Ferrán Degrie
en 1911, éstas no se hacían y `ni aún en el doctorado aparecen los estudios de
Síntesis química... Eduardo Victoria achacaba la ausencia de trabajo experimental
a la falta de locales y material para realizar adecuadamente este labor.... El gobierno
pareció tomar tomar en serio las recomendaciones y en diciembre de 1922 publicó
un decreto que modificaba el plan de estudios de Química en las dacultades de
Ciencias... Pocos años después Enrique Molas denunciaba amargamente la situación
de las nuevas materias instauradas en el plan del 22, para las que apenas hubo...´
locales y se dieron (las prácticas) de prestado en otros laboratorios...Los nuevos
laboratorios de la universidad Central no fueron inagurados hasta 1928, seis años
después de la publicación del decreto.”12
En conclusió, podem esmentar que pels volts de 1920 els coneixements de química orgànica
a casa nostra, a nivell universitari, a les Facultats de Ciències, eren de caire bàsic però les línies de
recerca més avançades estaven centrades a Madrid i aquestes anaven a remolc de les línies mestres
que es portaven a l’estranger a nivell d’Alemanya, Anglaterra i els Estats Units.
Encara faltarien unes dècades a Catalunya i a Espanya per tal que “la ciencia experimental
básica que abonaría el camino hacia el estudio del metabolismo celular..., la acumulación progresiva
y exponencial de datos empíricos sobre las reacciones intracelulares y el influjo extracelular de
la acción dinámica de los múltiples biocatalizadores" crées "un cuerpo de doctrina basado en una
concepción teórica global e integradora, objetivo último de la bioquímica”13

L’ENGINYERIA QUÍMICA I LA QUÍMICA ORGÀNICA A
CATALUNYA A PRINCIPIS DEL XX

12 Ingenieria Química en España: los orígenes (1850-1936) (II). Angel Toca. Historia de la Química. An. Quim. 2007, 103 (3), 59-66.
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Pel que fa a l’estat de la química orgànica dins l’enginyeria química, podem comentar que a
Espanya, a l'igual que a la resta d’Europa, a mitjans del XIX els temaris que s’impartien als químics en
les escoles d’enginyeria industrial estaven molt relacionats amb les indústries químiques, limitantse els seus estudis a “un curso de Química General, otro de Análisis Químico y dos de Química
Industrial”, de manera que gairebé no adquirien coneixements de química els enginyers que sortien
d’aquestes escoles. A finals del XIX i principis del XX es van introduir importants canvis en els
plans d’estudi de les escoles industrials i es van començar a impartir cursos d’Anàlisis Químiques,
Electroquímica, Electrometal·lúgia, Química Industrial... a més de fer pràctiques en laboratoris ben
dotats. La formació que rebien els enginyers i els perits químics era en aquells moments “mucho
mejor que la de cualquier licenciado recibía en las facultades de Ciencias de la època.”14

13 Reseña: Historia de la Bioquímica. Consideración Histórico-Crítica de la Bioquímica desde la teoría de los nivels biológicos de
integración de Faustino Cordón, 1997. Javier S. Manzana. Llull, 23. p. 796.
14 Dos profesiones para un solo contenido. La Introducción de la ingeniería química en España durante el primer franquismo.
Angel Toca. Dynamis. Acta Hisp.Med.Sci.Hist.Illus. 2006, 26, pp. 253-285.
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A Barcelona, en concret, La Mancomunitat de Catalunya juntament amb la Diputació de
Barcelona, per tal millorar la formació pràctica dels enginyers, va endegar el projecte de les Escoles
de la Universitat Industrial, i es creà l’any 1913 el Laboratori d’Estudis Superiors de Química,
adscrit a l’Escola Industrial iconstituït per tota una sèrie de laboratoris destinats a l’anàlisi química
orgànica, inorgànica, biològica i fins i tot a la síntesi química. L’ any 1915 aquest laboratori va acollir
l’Institut de Química Aplicada, i l’any 1917 la “Escuela de Directores de Industrias Químicas”. El seu
conjunt abastava 1.700 metres quadrats i permetia el treball de més de 60 alumnes. Malauradament
l’ any 1925, després del cop d’Estat de Miguel Primo de Rivera, va tancar portes a causa de la
desaparició de la Mancomunitat.
“El trabajo en el laboratorio tenia gran importancia, destinando a él cuatro horas
diarias y realizando todo tipo de manipulaciones, desde la síntesis orgánica e
inorgánica hasta el análisis... Su importancia queda reflejada en las sucesivas
exposiciones que al finalizar el curso realizaban en la propia escuela... destacando
aquellos destinados a la síntesis y extracción de productos orgánicos...”15
Des de la vessant privada cal esmentar el Laboratori de l’Ebre, i més tard Institut Químic
de Sarria (IQS) dirigit pel químic Eduard Victòria, que se centrà sobretot en les necessitats de la
indústria catalana.
Els coneixements i experiències de recerca a nivell de l’enginyeria tècnica en química
orgànica podem dir, sense equivocar-nos, que a principis del XX eren del tot bàsics i amb unes
possibilitats de treball de laboratori molt superiors a les que oferia la Facultat de Ciències, però la
seva línia de treball estava encarada completament a satisfer les necessitats de la indústria del país,
no existint en absolut investigació pura.

LA QUÍMICA ORGÀNICA A LES FACULTATS DE MEDICINA
I DE FARMÀCIA A CATALUNYA

2012

Pel que fa les facultats de Medicina i de Farmàcia, els coneixements de la química orgànica
eren prou diferents. Pel que fa a les primeres, podem comentar que el pla d’estudis de 1845
contemplava una assignatura de Física i Química Mèdica, a càrrec del Dr. Pere Terrada, fill de
Vilafranca, i una altra de Fisiologia e Higiene Privada, a càrrec del Dr. Joan Ribot i Ferret (18071851). La consulta del text Lecciones de Fisiología dadas en la Cátedra por el Doctor Juan Ribot y
Ferrer, editat l’any 184816 ens permet constatar el desconeixement quasi absolut de les substàncies
concretes d’origen orgànic, excepte quan es fa referència a l’orina, malgrat l’extens índex on
es parla “Del mecanismo de la digestión”, de “quimificación. Humores gástricos”, “Excreciones
digestivas que se hacen por la boca”, i les 557 pàgines que té l’obra.
“La orina es un líquido de color de limón, sabor salado y olor específico; su peso
es un poco mayor que el del agua, y es algo ácida puesto que enrogece los colores
azules de los vegetales. Segun los químicos, los elementos constitutivos de la orina
son: agua, urea, material animal, ácido úrico, otro ácido que alternativamente se
ha dicho fosfórico, acético o láctico, hidrocloratos de sosa y amoníaco, fosfatos de
sosa y de amoníaco, cal y magnesia, fosfatos de potasa y de sosa y, según Barcelius,
sílice y lactate de amoníaco. Cuando la orina se deja por algun tiempo en reposo,
15 Ingenieria Química en ... (II). Angel Toca. Historia de la Química. An. Quim. 2007, 103 (3), pp. 59-66.
16 Hem consultat la tercera edició “corregida y adecuada al programa presentado al Gobierno”.
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se deposita en las paredes del vaso un sedimento amarillo que es el ácido úrico, el
cual después de alguns horas se descompone y se convierte en amoníaco”17
Tot i els canvis en els plans d’estudis de 1857 i la introducció de l’ús del microscopi en
assignatures com l’Anatomia i l’aparició de noves assignatures en les següents dècades, caldrà
esperar fins la creació de l’Institut de Fisiologia a càrrec de la Mancomunitat de Catalunya,
l’any 1920, per trobar treballs emmarcats dins la química orgànica. Aquest Institut de Fisiologia
agrupava de manera oficial i reconeguda un grup de recerca mèdica que funcionava des de l’any
1912 dins la Societat de Biologia de Barcelona de l’Institut d’Estudis Catalans. Al llarg dels anys
que es va publicar, a la revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia18 van veure la llum
nombrosos articles –el 8,24 per cent19 del total- sobre química biològica o el que anomenaríem
avui bioquímica. L’ànima de l’Institut de Fisiologia fou el Dr. August Pi i Sunyer (1879-1965), que
treballà en línies d’investigació molt concretes relacionades amb el metabolisme dels glúcids, “la
determinació del glucògen i l’alliberament d’aquesta substància si es fa una lligadura vascular del
fetge[...] També la hiperglucèmia provocada per l’anestèsia i la importància de l’asfíxia[...], estudis
directes i molt primerencs sobre la insulina i àdhuc alguna aportació sobre la insulina[...]. També
el paper del metil-glioxal en la glucosilisi”.20 Tota aquesta feina se’n va anar en orris l’any 1939.
Molts dels seus membres21 es van exiliar i van treballar posteriorment a Mèxic, Veneçuela i els
EEUU22.
Respecte a la Facultat de Farmàcia a Barcelona, a finals del XIX s’impartien les assignatures
de química inorgànica a càrrec del Dr. Federico Tremols Borrel (1831-1900) i de química orgànica
a càrrec del Dr. Julián Casaña y Leonardo, que arribà a ser rector, destacant pel seu empeny en
finalitzar les obres de l’edifici de la Universitat i per iniciar les obres de la Facultat de Medicina
en el que seria l’Hospital Clínic. Molt possiblement la no existència de línies d’investigació en la
química orgànica / biològica tingui la seva explicació en la impossibilitat física de desenvolupar
aquests treballs per la manca de laboratoris adequats. Cal pensar que fins a l’any 1943 la Facultat
de Farmàcia no va tenir una Facultat pròpia,23 alhora que fins l’any 1956 no es constituí la Real
Acadèmia de Farmacia de Barcelona.
Resumint, podem dir que a principis del XX la química biològica estava copada pels metges
a Catalunya havent-hi unes línies de investigació prou ambicioses centralitzades totes elles entorn
la Societat de Biologia i l’Institut de Fisiologia, on, a banda de la ciència, també l’esperit catalanista
hi estava present.

17 Lecciones de Fisiologia dadas en la cátedra por el Doctor D. Juan Ribot y Ferrer..., 1848. p.393.
18 La revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913-1934). Juan Riera Palmero; Luis Riera Climent. Actes d’Història de
la Ciència i de la Tècnica. Nova Època/Volum 1 (1)/2008, p. 395-400.
19 La revista Treballs... p. 397.
21 Jordi Folch i Pi (1911-1979) va treballa a Harvard com a professor en a bioquímica del cervell. Els germans Cèsar (1905-1997) i
Jaume (1903-2000) Pi-Sunyer i Bajo van a anar a Mèxic a treballar per la indústria farmacèutica; Rossend Carrasco i Formiguera
(1892-1990) treballà sobre la diabetis a Veneçuela, Leandre Cervera i Astor (1891-1964) treballà sobre les hormones,... Vegeu
L’Institut de Fisiologia. Contribució als centenaris de la Facultat de medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona (1906) i de l’Institut
d’Estudis Catalans (1907). Institut d’Estudis Catalans. 2007.

2012

20 Historia de la Facultat de de Medicina de Barcelona 1843-1985, Jacint Corbella. pp. 219-220.

22 L’Institut de Fisiologia....
23 La Facultat de Farmàcia. Avatars d’ un projecte universitari. M. Dolors Gaspar García. 2008.
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EL JOVE FERRAN CALVET I PRATS
Ferran Calvet i Prats va veure la llum el dia 22 de gener de 190324 al principal 2ª del
número 22 del carrer Vall del Castell de Vilafranca. El seu pare, Francisco Calvet Aldomar, era
originari de la població castellana d’Almansa i es dedicava professionalment a la subcontractació
d’obres públiques. La seva mare, Francisca Prats Raspall, era del Pla del Penedès però els seus
orígens es trobaven a la població tarragonina de Porrera.
Després de cursar primeres lletres a Vilafranca, i els estudis secundaris a la població de
Reus,25 començà a cursar, 1919, els estudis de Químiques a la Facultat de Ciències a la Universitat
de Barcelona. Durant aquests anys també va estudiar música, decantant-se de manera preferent
pel piano, instrument que també tocava la seva germana gran, la Maria Dolors (1907-1988).26
D’acord amb el pla d’estudis vigent des de l’any 1880, va estudiar durant els dos primers cursos les
assignatures comunes a les tres seccions (Naturals, Físiques i Químiques), per després cursar els dos
cursos específics de la seva especialitat27.
1r any: Anàlisi Matemàtica. Geometria. Química General. Mineralogia i Botànica.
2n any: Anàlisis Matemàtica. Geometria. Analítica. Ampliació de Física. Zoologia i Dibuix.
3r any: Química Inorgànica. Pràctiques de Química Inorgànica. Pràctiques d’Ampliació de
Física.
4t any: Química Orgànica. Pràctiques de Química Orgànica. Cosmografia i Física del Globus.
L’any 1923 obtingué el títol de llicenciat en Ciències Químiques. Entre els diferents
professors que el van influenciar de manera positiva en la seva formació cal senyalar el Dr.
Antonio Garcia Banús (1888-1955), catedràtic de Química Orgànica, de reconeguda capacitat
docent i investigadora, i el Dr. Eugeni Mascareñas i Hernàndez (1853-1934), catedràtic de Química
Inorgànica, figura també de reconegut mèrit docent en ser un dels primers professors a introduir
la taula periòdica de Mendeléiev en els textos docents, defensant la utilitat de la periodicitat dels
elements químics.

2012

Amb el seu recent títol de llicenciat a la butxaca i sols amb 20 anys, va intentar introduirse en un primer moment en l’Institut de Fisiologia, que depenia de la Societat de Biologia adscrita
al Institut d’Estudis Catalans, però creiem que, malgrat la seva compartida ideologia política, no
devia trobar-hi el seu lloc científicament, per una banda perquè no era metge i per l’altraperquè
volia treballar en temes relacionats amb la síntesi de química orgànica pura, de manera que va
marxar a Madrid per tal de poder treballar en el “Laboratorio de Fisiología General de la Junta para
la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas”, amb la intenció de poder-se doctorar allí o
bé obtenir una beca per poder marxar a l’estranger. Tanmateix, la seva espera va ser recompensada
el 1923 en ser-li atorgada per part de la Real Académia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de Madrid una beca del Ramsay Memorial Fellowship Trust de Londres, a la Universitat d'Oxford,
on va poder treballar sota la direcció científica del Dr. F. D. Chattaway (1861-1944), màxima
autoritat anglesa en la síntesis orgànica a principis del XX, i amb qui va establir una relació
molt cordial –el Dr. F. D. Chattaway va perdre el seu únic fill durant la Gran Guerra–, publicant
24 Registre Civil de Vilafranca del Penedès corresponent al dia 23 de gener de 1903.
25 La Química a la Universitat de Barcelona. Joaquim Sales. 2011. 160 pp.
26 Tingué una reconeguda activitat com a concertista de piano i violí. Es dedicà durant molts anys a l’ ensenyament de la música.
Compositora de peçes de piano i de sardanes. L’ escola de música municipal de Vilafranca del Penedès porta el seu nom. Des de
l’ any 2009 es convoca un premi musical amb el seu nom.
27 La Química a la Universitat de Barcelona. Joaquim Sales. 2011. 301 pp.
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diversos articles de recerca de síntesi orgànica sobre la condensació entre els aldehits i els fenols
al Journal of the Chemical Society. La base científica d’aquests treballs era de millorar l’obtenció
de la baquelita, el primer polímer, plàstic sintètic, termoestable obtingut, 1907. Tasques que li van
servir per redactar la seva tesi doctoral sobre el mateix tema, amb la qual obtingué el títol de Doctor
of Philosophy in Chemistry a la Universitat d’Oxford. En aquest punt cal remarcar que aquell any
1923 també va guanyar la beca Antonio de Gimbernat,28 oferta per l’Ajuntament de Barcelona,
dotada econòmicament per tal de poder cursar el doctorat o bé ampliar estudis durant un any a
l’estranger.
Finalitzada la seva estada a la Universitat d’Oxford, el 1928, va tornar a Barcelona i va
començar a treballar com a professor auxiliar temporal, 1928-1929, de Química Tècnica i Química
Teòrica, càtedres que ostentava també el seu antic professor el Dr. A. García Banús. L’any 1929 va
revalidar el títol de doctor en Ciències Químiques a la Universitat de Madrid gràcies als treballs
realitzats a Oxford. Aquest mateix any, mercès a una beca de l’Institut Rockefeller, va poder marxar
durant quasi divuit mesos a treballar amb el Dr. Heinrich Otto Wieland (1877-1957), especialista en
alcaloïdes i premi Nobel de Química l’any 1927 pels seus estudis sobre la composició química dels
àcids biliars, a la Universitat de Munich. Allí va estar investigant sobre les estructures químiques
d’alcaloides com l’estricnina i la vomicina, components químics amb poderoa acció hipercontractiva
muscular i que es troben de manera natural a la nou vomica (Strychnos nux vòmica L.), labor que
li va permetre publicar diversos treballs sobre la seva estructura química.

EL DR. F. CALVET CATEDRÀTIC

28 La Vanguardia, 2 d’octubre de 1923. La Vanguardia, 4 d’agost de 1932.
29 Molt interesant el treball Ciencia e conciencia na Universidade de Santiago (1900-1940), treball realitzat per Ricardo Gurriarán.
Universidad de Santiago de Compostela, 2006. 763 pp.
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L’any 1930 el jove Dr. F. Calvet, amb 27 anys d’edat, es presenta a les oposicions a la
Càtedra de Química Orgànica i Bioquímica de la Universitat de Santiago de Compostela (USC)
que es trobava vacant. La Facultat de Ciències de la Universitat de Santiago de Compostela
havia estat creada l’any 1922 i es trobava en plena fase de consolidació tant pedagògica com a
nivell d’investigació,29 per això era punt d’inici de molts joves doctors formats a l’estranger amb
aspiracions pedagògiques i d’investigació. Tanmateix, a la seva arribada es trobà, com ell mateix
comenta, amb unes deficiències molts grans: “No existia en el recinto facultativo, un solo local que
pudiera realmente considerarse como un laboratorio químico, y las escasas instalaciones de que se
disponian eran absoletas e inservibles para un elemental labor pedagógico [...]. Sin embargo, con mi
pequeña experiencia investigadora y docente[...]. y el entusiamo que, desde un principio me prodigó
un distinguido grupo reducido de estudiantes[...] se consiguió, en un tiempo relativamente corto,
culminar el montaje de un modesto laboratorio para pácticas de los alumnos, así como de otro,
de menos tamaño, destinado a los trabajos de investigación, en los que se inició la realización de
experimentos de Síntesis Orgánica sencillos [...]. .30
“A partir de 1926 la vida económica de la Universidad se desarrolla pujante y vigorosa.
Se adquiere material científico[...], se atienden los cuantiosos gastos originados por la
construcción de la Residencia de Estudiantes y se mejoran las condiciones de los edificios
universitarios.”31

30 Ciencia e ... p. 435.
31 Ciencia e ... p. 364.
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Ferran Calvet quan va obtenir el grau de doctor en a
Universitat d'Oxford el 1928.
De Arthropos, p. 6

2012

De Ciencia e
conciencia na Universidade, P. 396
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La seva tasca com a professor i investigador a la USC32 ha estat valorada de manera molt
positivament pels estudiosos de la història de la ciència a Galícia, ja que de manera immediata
publicà al Boletín de la USC, diversos articles científics signats conjuntament amb el premi Nobel,
el Dr. H.O. Wieland, la qual cosa donà un gran prestigi tant nacional com internacional a la Secció
de Química de la Facultat de Ciències de la USC com al mateix Boletín de la USC.
El seu bon fer en pro de la ciència a la USC queda ben palès no tan sols per les esmentades
publicacions sinó per molts altres aspectes científics, pedagògics i fins i tot de caire molt personal.
Científicament, era un home amb un esperit inquiet, que aconseguí que els petits laboratoris
donessin un difícil –en haver de treballar en petites dosis i un nivell de contaminació quasi zeroi especialitzat“servicio experimental de semimicroanálisis elemental orgánico, que fue utilizado
profusamente por varias cátedras de Orgánica y algunas industrias de toda España, provocando una
felicitación oficial por parte de la Junta Directiva de la SEFyQ editora de los famosos Anales”.33
Pedagògicament, es preocupava en gran manera que els seus alumnes milloressin la seva formació
personal mitjançant accions formatives que es realitzaven dins i fora de la USC. A banda d’impartir
les classes de química orgànica a la Facultat de Ciències, també impartia l’assignatura de “Química
para Médicos” a la Facultat de Medecina. L’any 1932 fins i tot va invitar el seu antic mestre, el Dr.
A. García Banús, per impartir un curset. També participà de manera molt activa en la creació de
la Biblioteca de la Facultat de Ciències, alhora que fou l’iniciador de les anomenades conferències
científiques a la mateixa Facultat. Igualment, ens consta la seva personal defensa dins el claustre de
la USC de la prioritat d’invertir els diners disponibles en edicions originals d’investigació tan generals
com locals, envers la reedició de traduccions de textos ja editats. La seva personal preocupació per
tal de poder oferir als seus alumnes el millor d’ell el portà a no oblidar la seva personal formació
com a científic. Així, el trobem durant els curs de 1936-1937 a la Universitat d’Estocolm sota
la direcció del Dr. Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin (1873-1964), director del Institut
de Bioquímica de la Universitat d’Estocolm, especialitzat en l’estudi del contingut vitamínic dels
vegetals, sobretot de la protovitamina A, i els enzims de la fermentació del sucre. També, treballà
en l’aïllament del coenzim adenosindinucleòtid (ADN), biomolècula molt important en la respiració
cel·lular. A partir d’aquesta experiència podem dir que el Dr. F. Calvet va entrar de ple en el terreny
de la bioquímica moderna.
L’objectiu final del Dr. F. Calvet, de tot aquest esforç científic i pedagògic, era formar un
equip de treball capaç de portar endavant investigacions de nivell a partir dels alumnes que sortien
de la pròpia Facultat: “Se fueron seleccionando algunos muchachos[...] que más adelante habían
de ser mis colaboradores, iniciándoles en el estudio personal de definidos problemas de Síntesis
Orgánica, de los que se esperaba condujeran a la confección de trabajos originales de investigación
publicables, y a la elaboración de sus respectivas tesis doctorales...”34
Com a persona, el Dr. F. Calvet també va deixar una profunda empremta entre els estudiants,
professorat i altres que el van conèixer. El seu tarannà proper feia que fos un pioner, segons
els seus propis alumnes “en cuanto a las relaciones que entablastes entre maestro y alumnos,
acortando la distancia habitual en la época...”35. Era normal que els alumnes i companys del
laboratori anessin a fer un cafetó a casa seva, o veure’l fent “footing” acompanyat per alumnes
seus. Fins i tot la seva vestimenta era prou més universitària, vestint jerseis de vius colors. El
32 A partir d’ara Universitat de Santiago de Compostela
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33 Ciencia e ... p. 443.
34 Ciencia e... p. 446.
35 Internet. Consello da Cultura Galega. Fernando Calvet Prats. Ciencia e ... p. 571.
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Dr. Calvet introduí el rugby a la USC, després de haver-lo practicat a Oxford. S'hi arribaren a
formar dos equips –el de Ciències i el de Medicina– dels quals era l’entrenador. També, fou un dels
principals promotors de l’associacionisme universitari esportiu, que quallaria l’any 1934 en el Club
Universitario Compostelano. D’acord amb el record del seu deixeble Lluís Villafranca, va aconseguir
establir un espai de convivència i confiança entre els seus alumnes i el seu professor: "Eramos una
gran familia, un grupo que se compenetraba perfectamente, con un entusiasmo por el trabajo y un
profundo sentido de la responsabilidad que a todos nos atañia, como seguidores de los trabajos que
nos planteaban, sin que por esto se perdiese esa compenetración, esa alegría de sentirse juntos, que
es difícil poderla olvidar”36.
El Dr. F. Calvet, segons l’opinió d’algun dels seus amics íntims, era un home que “ama y
conoce las artes, la estricta disciplina de la ciencia no le impide[...], recorrer los agradables senderos
de las bellas artes las que conoce y práctica. Pintura y música, sobre todo esta última, que la
ejercía con la maestria y buen gusto de un destacado profesiona[...], que cuando un hombre posee
una poderosa mentalidad científica aureolada con una cultura humanista y mundana[...], en sus
aficiones musicales aparece su carácter[...], amor a lo popular[...], además de su decidida tendencia
a la música sinfónica y a las bellas canciones catalanas, disfruta extraordinariamente con las
músicas y letras de las zarzuelas decomonónicas de ambiente madrileño y barriobajero.37
Pel que fa a la seva ideologia política, el Dr. Calvet era un home que estimava la seva terra i
sentia en clau catalana, la qual cosa feia que entengués a la perfecció el sentir nacionalista de molts
companys seus de la USC i estudiants que participaven de manera activa en el Consello Galego de
Galeuzca o en el Seminario de Estudios Galegos. Sembla que també va participar en “la redacció de
l’estatut de la Universitat i de Galicia”38.
L’any 1932, en una entrevista que li feien a la revista Nós, deixava ben clar el seu pensament:
“Pra min Galicia é unha nacion perfectamente definida. Pois ben, pra mim a Universidade ten de
sere o eisponente cultural desta nacionalidade. No intre pareceríame ben darlle unha organizazon
análoga á que agora ten a Universidade de Barcelona.”39 Aquest respecte a la llengua i a la nació
gallega va fer que en alguna ocasió fins i tot parlés i escrivís algun article en gallec: “Hablé la
dulce, pero también recia y viril lengua de ese viril pueblo de emigrantes, digno de mejor suerte. No
fui insensible a la saudosa voz de sus poetas.” 40 Tanmateix, i a banda de celebrar el Sant Jordi i
de sentir-se català, o d’haver participat en fets més compromesos com va ser la defensa –amb la
seva signatura en un document de denúncia– dels comdemnats a mort pels successos ocasionats
per la revolta d’Astúries, instigada per les esquerres l’any 1934, mai manifestà ni defensà les seves
opinions liberals, nacionalistes moderades i antifeixistes a la USC durant la seva activitat docent.

1936. EXPULSIÓ DEL DR. CALVET DE LA UNIVERSITAT
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

2012

Entre les diferents amistats que tenia el Dr. F. Calvet cal fer un punt i a part en el metge i
empresari gallec Ramon Obella Vidal (1898-1951), que l'estiu de 1936 es va decidir tirar endavant
36 Ciencia e ... p. 44.
37 Anthropos. Boletin de Información y Documentación. Fernando Calvet Prats. 1984. Núm. 35. p. 11.
38 La Química a la Universitat de Barcelona. Joaquim Sales. 2011. p. 160.
39 Ciencia e... p. 574.
40 Ciencia e... p. 574.
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un projecte industrial pioner a Espanya basant-se en investigacions biomèdiques: el Laboratori
Bioquímic Miguel Servet. El Dr. F. Calvet va ser designat responsable científic de tot aquest projecte.
Un cop acabat el curs acadèmic de 1935-1936, es vatraslladar a la ciutat de Vigo en companyia de
la seva família –la seva muller Elena Quer Huet, familiarment Nelly, (¿-1993) i la seva filla, Núria
Calvet Quer- per tal de tirar endavant el projecte anteriorment esmentat. En aquest decorat es
van trobar amb l’aixecament militar del juliol. L’èxit de la revolta militar, amb l’ajut d’autoritats
i personatges afins als colpistes, va tenir repercussions molt ràpides per al nostre biografiat. Així,
el 17 d’agost es publicà en el “Boletín Oficial de la Província de La Coruña” la seva expulsió
provisional de la USC. En el seu expedient de depuració del 19 de desembre del mateix any –ecollint
molt possiblement informacions de les autoritats universitàries i de persones envejoses– se l’acusa
de “Catalanista y antimilitarista, por sus ideas separatistas distinguia siempre a los alumnos
galleguistas, nacionalistas, vascos y catalanistas. Desafecto al Movimiento Nacional”, en altres
informes s’afegeix: “Admirador y proselitista de Azaña hasta en la propia Cátedra. Actualmente
huido por temor a merecidas y duras sanciones. Cuando los sucesos de octubre de 1934 llegó a
vestir de luto por la pena que le produce el aplastamiento de la revolución y lo manifestava”.
Davant l’agreujament de la situació –durant la seva estada a Vigo va residir a l’Hotel Universal
i va haver de patir un registre nocturn- i a causa del fet que els esdeveniments polítics i militars
s’allargaven, va optar per marxar a Estocolm. El 18 de setembre va agafar un vaixell, juntament amb la
seva família, des de La Corunya cap Hamburg, des d'on es traslladà fins a Estocolm en tren.

Davant la intolerància de pensament i la mentida poc podia fer el nostre jove Dr. F. Calvet.
L’expedient depurador provisional inicial contra ell s’esdevingué definitiu: “Sancionado por la
Autoridad Militar de La Coruña y procede imponerle suspensión indefinida de empleo y sueldo.”
La seva irregular situació a Estocolm, tot i tenir la consideració de becari, el va obligar a posarse en contacte amb les autoritats republicanes responsables d’educació, obtenir la confirmació de
la seva situació de becari i regularitzar la seva situació com a docent per seguir tenint recursos
econòmics. Fins i tot va tenir accessos reconeguts pel govern republicà en l’escalafó de catedràtics.
Tot i la definitiva sanció imposada per la Autoritat Militar de La Corunya -“Teniendo en cuenta
los datos que arroja el expediente y además que el Sr. Calvet, según noticias particulares salió de
España despues del Movimiento y continua en el extranjero [...], la Comisión propone la separación
definitiva del servicio y la inhabilitación para cargos directivos de confianza”41-, el març de 1937
el Dr. F. Calvet va comunicar-se amb les autoritats militars de La Corunya descarregant-se de tots
els càrrecs que se li imputaven.
Malgrat aquestes notícies desagradables, el Dr. F. Calvet va seguir la seva activitat científica
traslladant-se el darrer trimestre de 1837 a Edimburg, on va ser contractat com a coprofessor per
a classes pràctiques a la Facultat de Medicina. Allí va col·laborar amb el reconegut professor
George Barger (1878-1939) que l’any 1927 havia sintetitzat l’hormona tiroidea i era especialista
en alcaloides i compostos nitrogenats simples d’importància biològica, a més de ser un home molt
sensibilitzat amb tota la temàtica de la repressió dels professors universitaris per motiu d’ideologia
política.42

2012

LA REPRESSIÓ

41 Ciencia e ... p. 689.
42 L’ any 1933 va escriure a Karl Freudenberg, conegut professor de química alemany, la seva perperxitat per l’expulsió dels professors jueus dels seus llocs de treball. Interesant el llibre Los Científicos de Hitler. Ciencia, guerra y el pacto con el diablo. John
Cornwell. 2003. p. 137.
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Tota vegada que la República Espanyola, en previsió del curs acadèmic 1937/1938, va
requerir la presentació de tots els funcionaris al seu lloc, el Dr. F. Calvet va sol·licitar una pròrroga
de la seva estada. Tanmateix, davant la negativa a la seva sol·licitud de renovació de residència a
l’estranger o el seu trasllat a alguna Universitat de la República, va optar per no presentar-se a la
“Sección de Universidades de este Ministerio”, de forma que va ser apartat de manera automàtica
per la República del quadre docent en actiu a la vegada que “incurría en las sanciones previstas en
el Artículo 171 de la vigente Ley de Instrucción Pública”43, que encara pertanyia a la llei Moyano de
1857, per abandonar de manera voluntària el seu destí. La situació del Dr. F. Calvet era prou difícil:
la família a Barcelona, sense les seves amistats i tota la tasca professional a la USC i perseguit tant
per les autoritats republicanes com per les franquistes. Les dues alternatives possibles eren l’exili
i començar de nou com molts altres científics espanyols o intentar negociar amb les “autoridades
nacionales” el seu retorn amb unes mínimes garanties sobre la seva seguretat personal i la de la
seva família.
Finalment, i sospesant la situació bèl·lica, les garanties obtingudes per les “autoridades
nacionales” i les possibilitats d’ajut dels seus amics per poder seguir la seva tasca investigadora, el
van portar a tornar a Galícia el 23 d’abril de 1938, via Lisboa i Salamanca. Òbviament, en arribar
a Vigo va estar detingut i empresonat a la presó de Tui. Sortosament, la seva estada a la presó va
ser curta, tan sols vint-i-un dies, gràcies als favors de l’alcalde de la ciutat, Francisco Meis,44 que
havia estat alumne seu a la USC. Ja en llibertat, tot i que s’havia de presentar periòdicament a la
comissaria de la Corunya, va veure com tots els seus amics es van abocar en el seu ajut i va tornar
a col·laborar professionalment en els Laboratoris Miguel Servet.
Immediatament va demanar revisió de la seva causa. Va ser el 3 de juny de 1939, però la
revisió li fou denegada amb data 11 de desembre del mateix 1939. Ho intentà de nou el mes de febrer
de 1940, però també sense èxit. Tot al contrari, fou sancionat pel “tribunal de Responsabilidades
Políticas de La Coruña” amb una forta multa, 10.000 pessetes de llavors, i la inhabilitació absoluta
durant vuit anys, i també el no poder residir a menys de 200 quilòmetres de Santiago. L’estiu de
1941 ho tornà a intentar per tercera vegada, amb l’ajut de coneguts que signaren certificacions
de descàrrec, però també sense èxit. L’any 1942 hi tornà a insistir, però també li fou denegada la
revisió, i va haver d’esperar fins a l’any 1944 per obtenir “que se levante la sanción de separación
definitiva del servicio impuesta al Dr. D. Fernando Calvet Prats por orden del 25 de septiembre
de 1937... sea traslado a otra Universidad y que se le imponga la sanción de inhabilitación para
ejercer cargos de mando y de confianza.”45

LABORATORIS ZELTIA. LA GRAN AVENTURA.

2012

Durant l’any llarg que el Dr. F. Calvet va estar a l’estranger el Laboratorio Miguel Servet
va seguir funcionant, establint-se fins i tot una xarxa de distribució dels diferents medicaments
elaborats pel “territorio liberado”.46 Tanmateix, el projecte del Laboratorio Miguel Servet, un
cop incorporat de nou el Dr. F. Calvet a la direcció científica, se'n va anar en orris possiblement
per diferències conceptuals entre els diferents socis. L’any 1939, Ramon Obella -juntament amb
43 Ciencia e ... p. 690. També podeu veure el magnífic article Represión franquista del profesorado universitario. Marc Baldó Lacomba. Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 14 (2011), 31-51 pp.
44 Obella Vidal, investigador, empresario e galeguista. Ricardo Gurriarán Rodríguez. 2009. p. 104.
45 Ciencia e ... p. 699.
46 Obella Vidal... p.102.
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2012

els germans José i Antonio Fernández López, amb importants influències al nivell més alt del
Movimiento Nacional per les seves importants activitats agroramaderes, i altres socis- va llançar el
projecte de Zeltia, amb un capital social inicial de dos milions de pessetes. El Dr. F. Calvet també
n’era soci, però d’una manera testimonial.
L’estructura i la base científica del projecte era veritablement formidable, i pensada a
gran escala. L’èxit del projecte és prou notori encara a hores d’ara en ser un laboratori reconegut
mundialment per les seves aportacions originals en investigació biomèdica. La part científica estava
sota la direcció del Dr. F. Calvet que era el responsable de cercar el personal adient, mentre que
José Fernández s’encarregava de la part comercial-mercantil. La importància del valor afegit tècnic
que aportava el Dr. F. Calvet al projecte era tan gran que l’any 1940 quan se’l condemnà a restar a
més de 200 quilòmetres de distància de Santiago de Compostela, la direcció provincial de Sanitat,
a instàncies de la demanda d’informació del Governador Civil provincial, va convertir el tema en
un afer nacional en contestar-li “insustituible al citado Sr. Calvet al frente de dichos laboratorios,
ya que el referido señor posee varios métodos secretos para la obtención de diversos preparados
de utilidad terapéutica indiscutible, con lo que se emanciparía España de la costosa e inevitable
importación [...], repercutiendo inmediatamente en la economía española”.47
Durant la seva direcció científica i tècnica, Zeltia es convertí en un centre de refugi per a
molts científics que es trobaven inhabilitats. Entre tots els que van col·laborar aquests primers any
cal assenyalar Miguel Catalán Sañudo (1894-1957), reconegut mundialment pels seus estudis en
espectografia, i Faustino Cordón Bonet (1909-1999), que esdevindria amb els anys una reconeguda
figura mundial per les seves investigacions en immunologia, enzimatologia... Aquest darrer sempre
reconeixeria que el seu mestre fou el Dr. F. Calvet, “de quien me honro de haber recibido sus
enseñanzas durante cuatro años de íntima relación, para mi decisivos”.48
Aquests primers anys, la inventiva de la direcció científica va fer possible l’obtenció de
les matèries primeres per produir els productes farmacèutics. A partir de les despulles dels animals
sacrificats s’obtenien extractes hepàtics, aminoàcids, sals, insulines, vitamines... de diferents vegetals,
vitamines, fungicides... Entre els diferents fàrmacs d’aquesta etapa podem citar el “Purpuripan”,
la primera matèria del qual s’extreia del fong paràsit de sègol nomenat sègol cornut (Claviceps
purpurea), molt freqüent a Galícia amb propietats abortives i per ajudar a tallar les hemorràgies
post-part; l’efedrina, d’origen vegetal, amb propietats broncodilatadores, i la insulina, hormona
anabòlica que estimula la glucòlisi, d’origen animal. Un dels èxits més importants, sota la direcció
personal del Dr. F. Calvet, va ser la síntesi del DDT l’any 1944, podent-lo fins i tot comercialitzar
en el mercat interior espanyol sota la marca ZZ.
El bon tarannà personal del Dr. F. Calvet va fer possible molts dels èxits aconseguits. Ell
mateix va cridar Miguel Catalán per tal que col·laborés a Zeltia en el tema de la valoració de
vitamines, fabricació de pomades “para curar heridas graves a base de sulfamidas, de León, y
vitaminas mías: lo primero sirve para desinfectar y lo segundo para cicatrizar”.49 “Miguel se ocupó
de temas como: saponificación del aceite de pescado, análisis de muestras de concentrado de aceite,
determinación de caroteno y vitamina A en la sangre, cálculo de las unidades de vitamina por
gramo de sustancia, valoración de sulfamida en sangre, determinación de vitamina C”.50

48 Fernando Calvet Prats, un hombre de ciencia clásico. Faustino Cordón. El País, 21 de junio de 1988.
49 Miguel Catalán. Su obra y su mundo. José Manuel Sanchez Ron. 1994. pp. 329-340.
50 Miguel Catalán... pp. 329-340.
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Tot i els èxits aconseguits a la jove empresa Zeltia, el Dr. F. Calvet havia de trobar a faltar
la investigació científica pura, sense finalitats econòmiques i de resultats immediats, i també la
pedagogia ja que a finals de 1944 va deixar Zeltia per reincorporar-se a l’ensenyament universitari
a la Universitat de Salamanca.

LA SEVA REINCORPORACIÓ A LA VIDA UNIVERSITÀRIA,
PERÒ LLUNY DE LA NOVA CIÈNCIA ESPANYOLA
Tot i que, com molts altres científics espanyols, el Dr. F. Calvet va patir una “marginación
absoluta, esto es, el exilio interior”51, finalment i gràcies a les gestions personals de l’advocat i
humanista Luís Legaz Lacambra (1906-1980), rector en aquells moments de la USC, davant el
ministre d’Educació Nacional José Ibáñez Martín (1896-1969) va ser viable “la posibilidad de su
nombramiento para Salamanca, como lugar más próximo a sus actividades en Vigo (compatible en
época de vacaciones con las académicas) y, al mismo tiempo como medio definitivo de afincar a
Ribas52 en Santiago, haciéndole olvidar definitivamente la posibilidad de un retorno a Salamanca”53,
de manera que el Dr. F. Calvet va ser nomenat catedràtic de Química Orgànica i Bioquímica a la
Facultat de Ciències de la Universitat de Salamanca.
Malgrat aquest nomenament, la veritat és que el doctor vilafranquí seguia resultant quasi
transparent per a la nova ciència espanyola sorgida d’ençà l’ any 1938 quan la Junta Técnica
de Estado va refundar “la cultura y la ciencia española”54 a base de suprimir la Junta para
Ampliación de Estudios” i transferir-ls al Instituto de España. L’any 1939, Llei del 24 de novembre,
es donà la forma definitiva a aquest projecte del règim franquista creant-se el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, CSIC. Aquesta nova institució, en la qual s’integraven laboratoris i
locals pentanyents a la Junta para Ampliación de Estudios, estava formada per diferents patronats
que, a la vegada, estaven constituïts per diferents centres d’investigació o instituts. El personal
adscrit al CSIC venia determinat pel personal adscrit als diferents instituts en qüestió. El CSIC estava
sota la protecció del “Jefe del Estado” i presidit pel ministre d’Educació, en aquell moment pel ja
esmentat José Ibáñez Martín. Entre els diferents patronats existents hi havia l’anomenat Alfonso
el Sabio que agrupava les Ciències físiques, químiques i matemàtiques. Aquesta superinstitució,
també supervisava les sol·licituds i trasllats del catedràtics. Òbviament, foren uns anys on els
mèrits d’afinitat al Movimiento Nacional anaven per davant dels científics. Les càtedres de Madrid,
Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela, Saragossa... eren del tot inabastables per a un catedràtic
expedientat.
La lectura de les memòries del CSIC, en particular la part que pertany al patronat Alfonso
el Sabio, d’ençà el retorn del Dr. F. Calvet a la docència universitària -1945-1947-, ens mostra que

2012

51 El exilio interior de Miguel Catalán. Article estret de El exilio cultural de la Guerra Civil, 1936-1939. José Manuel Sánchez Ron.
9 pp.
52 Ignacio Ribas Marqués (1901-1996) va ser el director técnic dels Laboratorios Miguel Servet durant la primera etapa i catedràtic a
Salamanca fins a l’any 1940. Després va anar a València. Era un home també molt brillant científicament però va estar represaliat
i apartat de la primera línia de la investigació i la docència. No va aconseguir la càtedra de química orgànica a la Universitat
Complutense de Madrid, havent-se de comformar amb la càtedra de la USC. Era una manera de fer-los la guitza, ja que se'ls
desplaçava de llocs coneguts on tenien amistats i possibilitats de continuar els contactes abans d’estar sotmesos als processos
de repressió política. Tanmateix, va quedar incorporat al CSIC a l’estar a la càtedra de química orgànica de la USC portant una
activitat científica durant aquests anys. Activitat que ni de bon tros es pot comparar amb la realitzada pel Dr. F. Calvet uns anys
abans si seguim les temàtiques dels treballs i conferències.
53 Ciencia e ... p.700.
54 Decreto de 19 de mayo de 1938.
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55 Catedràtic de Química Orgànica a Sevilla l’ any 1935 i a Madrid des de l’any 1942.
56 Catedràtic de Química Biològica a Barcelona des de l’any 1934.
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a l’institut Alonso Barba, amb les seves corresponents seccions d’investigació –Madrid, Barcelona,
Sevilla i Santiago de Compostela– existien línies d’investigació, publicació de treballs a les revistes
nacionals especialitzades i direcció de tesis doctorals dins les anomenades “seccciones de química
orgánica”. A Madrid la investigación de la química orgànica estava centralitzada en el Dr. Manuel
Lora Tamayo Martín (1904-2002),55 home afí a la dictadura franquista i que va tenir importants
responsabilitats dins el CSIC. Pel que fa a Barcelona, estava sota la supervisió del Dr. José Pascual
Vila (1895-1979),56 reconegut defensor d’una societat catòlica i tradicional, deixeble també del Dr.
A. García Banús i del Dr. H. Wieland, que dirigia des d’un principi la Secció de Química Orgànica
corresponent. Fruit de la seva posició, l’any 1955 fou designat president de la delegació a Barcelona
del Patronato Juan de la Cierva. Pel que fa a la subsecció de química orgànica de la USC, ens
trobem aquests anys al Dr. I. Ribas Marqués. La lectura de la temàtica dels treballs ens mostra sense
cap mena de dubte el buit que es va fer al CSIC al renom i la qualitat científica del Dr. F. Calvet.
Seguia practicant-se per part de les autoritats, i molt possiblement per alguns “personajillos” de l’
anomenada nova ciència, el forçat “exilio interior”.
Tot i el que diem, ens consta que l’any 1945, malgrat que no es publicà en les esmentades
memòries en l’apartat “Trabajos de los pensionados en el extranjero”, el Dr. F. Calvet va gaudir
d’una beca de quatre mesos per part del CSIC per assistir a un congrés als Estats Units, i que va
aprofitar aquest viatge per contactar amb diversos científics amics seus exiliats57, i també per
visitar “distintas universidades, laboratorios e instalaciones fabriles, especialmente las principales
dedicadas a la industria farmacéutica”.58
Malgrat el desitjat retorn a la vida universitària, durant aquest període de temps només
podem constatar el discurs “La presencia de una nueva proteinasa de origen pancreático en muestras
comerciales de insulina” en la inauguració del curs acadèmic 1945-1946. El viatge als Estats Units
li va permetre observar els nous camps d’investigació i els ràpids avenços experimentats dins la
química orgànica biològica, així com la necessitat que tenia de tornar als EEUU, a la vegada que
li van mostrar la pèrdua de temps que era continuar a la càtedra de Salamanca si volia posar-se
al dia. Així, primerament i durant els anys 1947-1949, va treballar gràcies a una beca de la Junta
de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores durant sis mesos a Nova York, al
Brooklyn Polytechnic Institute, on va aprendre a utilitzar la microscopia electrònica per a l’estudi de
l’estructura íntima de les nucleoproteïnes. Després, com a membre investigador tipus postdoctoral
-Research Fellow- va estar a la Universitat de Nova York, en concret a l’University College of
Medecine –on coincidí en el mateix laboratori amb el també científic espanyol a l’exili Severo
Ochoa–, i estudià amb el Dr. Alfred Marshak el metabolisme de les cèl·lules hepàtiques utilitzant
tècniques innovadores com la de marcadors radioactius com el fòsfor. Els treballs originals foren
publicats a revistes de prestigi internacional com Nature o el Journal of Cell and Comparative
Physiologie.
Encara estant als EEUU, juliol de 1848, i a causa d’haver-se aprovat la seva sol·licitud de
concurs de trasllat, va ser traslladat a la Universitat d'Oviedo. Prengué possessió de la mateixa en
el Consolat espanyol de Nova York.59 Tanmateix, i sense haver impartit cap classe de docència a la

57 Gonzalo Guarriarán Gurriarán (1904-1975). Ricardo Gurriarán Rodríguez. 2005. p. 243.
58 Anthropos. Boletin de Información y Documentación. Fernando Calvet Prats. 1984. Núm. 35. p. 6.
59 La Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo (Estudio Histórico). Siro Arribas Jimeno. 1984. p. 47.
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Universitat d'Oviedo, per la O.M. del 4 d’octubre de 1948, va quedar destinat com a professor agregat
a la Universitat de Barcelona, a la Càtedra de Química Orgànica i Bioquímica. Molt possiblement,
i malgrat tots els inconvenients existents, havia de pensar que anar a Barcelona seria el millor i si
més no podria, amb el temps, anar llimant els prejudicis envers la seva persona i gaudir de l’ajut
d’alguns dels seus amics i coneguts.

A BARCELONA VEIEN PASSAR ELS GRANS
DESCOBRIMENTS CIENTÍFICS DE LA QUÍMICA BIOLÒGICA
A ESCALA INTERNACIONAL

2012

Un cop instal·lat a Barcelona, pels volts de 1950 amb la seva família, es va encarregar
de professar un curs de bioquímica per als doctorats. Tanmateix, podem denotar una minva molt
important en la seva tasca investigadora i publicista fins a l’any 1955, destacant solament la
publicació el 1950 del text Síntesis Orgánicas, realitzat amb la col·laboració del seu amic F.
Cordón. Creiem que foren aquests uns anys perduts científicament, tot i la col·laboració que va
tenir amb els laboratoris farmacèutics Peuya (1951-1978), ja que en aquells moments “les càtedres
eren monolítiques, els camps científics eren com monopolis, els patrons d’aquests monopolis eren
inassequibles...”.60
La seva inestable situació com a professor agregat va poder estabilitzar-se definitivament
l’any 1952 en permutar, i no sense dificultats, la plaça que tenia a Oviedo per la que tenia a
Barcelona en propietat el catedràtic José Manuel Pertierra Pertierra (1903-2000), encara que era
de Química Tècnica, en propietat. El programa de Química Tècnica estava prou lluny de les línies
d’investigació que volia el Dr. F. Calvet, fonamentant-se en “procediments emprats pràcticament
per realitzar en la indústria les operacions generals de laboratori. Aplicació immediata a casos
concrets de les indústries més importants. Preliminars. Control de fabricació. Preu de cost, i el seu
càlcul. Operacions generals, comprenent: calefacció, refrigeració, divisió, classificació i selecció,
barreja i amassament, filtració, evaporació, destil·lació i dessecació. Mecanismes per a serveis
generals i materials de construcció”.61 El coneixement i la pràctica de les operacions bàsiques en
química marcà de manera preferent el temari de l’assignatura durant alguns anys. El y 1954 el Dr.
F. Calvet va preparar la visita del professor Barnett. F. Dodge, cap del Departament d’Enginyeria
Química de la Universitat de Yale, per impartir un curs sobre les bases de l’Enginyeria Química.
Malgrat el seu continu interès per la bioquímica –publicà l’any 1956 el text Bioquímica
para médicos, químicos y farmacéuticos- va actualitzar els mètodes de treball dins les possibilitats
de mitjans que tenia disponibles, de tal manera que en els seus alumnes -segons el mateix professor
Dodge en un article sobre l’ensenyament de l'enginyeria química a Espanya- “el trabajo a lo largo del
segundo semestre se parecía bastante al que desarollaban sus alumnos americanos”.62 Va intentar
“ligar la investigación de la cátedra a los Institutos del CSIC”63 però no van tenir èxits totes les seves
gestions. Tanmateix, l’any 1963, aconseguí per a la seva càtedra les assignatures de Fisioquímica
dels Processos Industrials, Química Industrial, Enginyeria Química. Metal·lúrgica, Microbiologia i
60 Anthropos. Boletin de Información y Documentación. Fernando Calvet Prats. 1984. Núm. 35. p. 7.
61 De la Tècnica Química a la Química Tècnica i l’Ingenyeria Química a la Universitat de Barcelona. Claudi Mans i Teixido. p. 504.
62 Dos profesiones para un sólo cometido. La introducción de la ingenieria química en España durante el primer franquismo. Angel
Toca. Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 2006, 26. p. 277.
63 Dos profesiones ... p. 279.
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Fermentacions Industrials, totes elles pertanyents al programa del Doctorat Industrial. També va
col·laborar amb el Dr. Antonio Rius Miró (1890-1973) –home aquest ben conegut del ja esmentat
J. M. Albareda així com de l’industrial Juan Abelló Pascual, propietari dels laboratoris Abelló, que
tenia també grans influències dins el règim franquista–, catedràtic de Química Tècnica a Madrid en
la redacció del text, 1955, Operaciones básicas de la ingeniería química.
La cada cop més tolerant relació del règim –no hem d’oblidar l’efecte Ochoa envers el
reviscolar de la bioquímica a Espanya després de la concessió a aquest del Premi Nobel l’any
1956– amb els professors represaliats, així com el tarannà del Dr. F. Calvet, van fer possible la
seva incorporació al CSIC. Així, per primer cop en la memòria anual del CSIC de 1955-1957 ens
queda constància de tres treballs d’investigació que portà a terme el Dr. F. Cavet, juntament amb
J. Martín Esteve, en el Laboratori de Química Tècnica, però que pertanyen completament al camp
de la bioquímica. Igualment l’any 1954, l’alumna de doctorat Maria Queraltó finalitzà la primera
tesi doctoral dirigida pel Dr. F. Calvet a Barcelona, sota el titol “Secreción de fósforo durante la
absorción de azúcares”. Certament, a partir d’aquestes dates podem dir que la posició del Dr. F.
Calvet a la Universitat i al CSIC s’havia normalitzat.
Durant aquest impàs científic -1948-1955-, la química biològica –la bioquímica– havia
fet passos de gegant. El Cicle de Krebs, postulat l’ any 1937, anava encaixant totes les seves
peces gràcies a les descobertes parcials de diversos investigadors. La síntesi proteica començava
a ser desxifrada (1952-1954). Watson y Crik van postular l’any 1953 el model estructural de la
molècula de la vida: l'ADN. Es perfeccionaven les noves tècniques per treballar amb la microscopia
electrònica. A poc a poc, el secret de la vida s’anava explicant. Una nova etapa començava. Calia
preparar nous equips humans per a aquest futur que trucava a la porta.

La concessió al Dr. Severo Ochoa del Premi Nobel de Fisiologia i Medecina l’any 1959,
fet públic el 16 d’octubre d’aquell any, per la seva contribució al descobriment de la polinucleòtid
fosforilasa, enzim fonamental per desxifrar la clau genètica, va marcar un abans i un després per a
la bioquímica espanyola. De manera immediata a la concessió del Premi Nobel al Dr. S. Ochoa, el
29 de desembre el Secretari General del CSIC des de la seva fundació, José María Albareda Herrera
(1902-1966), membre de l’Opus Dei, va nomenar S. Ochoa Conseller d’Honor de la institució.
La bona sintonia existent entre el Dr. Alberto Sols Garcia (1917-1989), de formació
mèdica, que acabava de tornar d’una estada d’estudis als EEUU i s’havia incorporat al CSIC, i J.
M. Albareda, va recolzar la bioquímica espanyola i va fer possible l’organització l’any 1961 d’una
primera trobada dels diversos científics espanyols que treballaven en aquesta matèria, comptant
amb la presència del Dr. S. Ochoa com a president. Entre els invitats també hi és comptat el Dr.
F. Calvet, que en l’apartat de “Comunicaciones varias” va presentar el treball Sobre tripsina y
alfaquimotripsina: acciones esterásica y desmolásica; inhibiciones de sus actividades proteolíticas
por fármacos y detergentes. L’èxit d’aquesta primera reunió va deixar clar la importància de crear
càtedres de bioquímica a les facultats de Medicina i a les altres facultats de Ciències i va portar els
organitzadors a convocar una nova trobada de bioquímics espanyols a Santiago de Compostela
l’any 1963, de l'1 al 3 d’agost, però en un format més de Congrés científic que de reunió, a
instàncies del mateix Dr. S. Ochoa.

2012

L’EFECTE OCHOA EN LA CIÈNCIA ESPANYOLA.
EL DR. F. CALVET CONSOLIDA LA SEVA POSICIÓ
EN LA BIOQUÍMICA ESPANYOLA.
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També en aquesta ocasió el Dr. F. Calvet fou invitat però denotant-se un canvi molt important
cap a la seva persona. El mateix Dr. A. Sols va enviar una carta al Dr. F. Calvet reconeixent la seva
pionera obra: “Por último, y no menos importante, quiero que sepa que estamos preparando la
organización de una Sociedad Española de Bioquímica. Estoy seguro de que Ud. querrá participar
activamente en la constitución de la Sociedad. Le adjunto un resumen de un proyecto de reglamento
que se discutirá en Santiago. Ud. Es el decano de los bioquímicos en España. No dude en aconsejar
o criticar lo que le parezca oportuno...”.64 El Dr. F. Calvet va ser nomenat president de la III
Sessió de Comunicacions, presentades el dia 2 d’agost. Igualment, el darrer dia d’aquesta II trobada
de bioquímics es va constituir la Sociedad Espanyola de Bioquímica (SEB), i es va nomenar la
seva junta directiva. El Dr. F. Calvet en va ser designat vicepresident. Era el reconeixement de la
comunitat científica, de companys i amb caràcter oficiós, a la seva vàlua personal i a la seva tasca.
El Dr. F. Calvet tenia llavors 60 anys.
El mateix any 1963 va ser nomenat acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Farmacia
de Barcelona.
La creació de la SEB era fruit de l’obertura científica i de la necessitat d’aglutinar tota la
comunitat científica espanyola de cara a la comunitat científica internacional. L’any 1964 es creà
a Londres la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas (FEBS), un pas més per a la necessària
internacionalització de la ciència espanyola.

2012

ELS DARRERS ANYS
No seria fins a l’any 1967 que la Facultat de Ciències, secció de Químiques, tindria la seva
pròpia Càtedra de Bioquímica -BOE 19 de setembre- agrupant els ensenyaments de Bioquímica,
Fermentacions Industrials i afins. Aquí va ser nomenat el Dr. F. Calvet Catedràtic de Bioquímica,
deixant vacant la càtedra de Química Tècnica. A més de professar el curs de doctorat sobre el
Metabolisme proteic. A partir d’aquesta data les facultats de Farmàcia i de Biologia van comptar
també amb els corresponents departaments de Bioquímica. A la Facultat de Medicina, des de l’ any
1959.
Fins a la seva jubilació l’any 1973 l’activitat docent del Dr. F. Calvet s’alternà també amb
l'activitat que sempre li havia agradat: la ciència bàsica, realitzant diversos treballs d’investigació
d’enzimatologia, en concret sobre la xantindeshidrogenasa, responsable principal de la formació de
l’àcid úric, aspecte aquest molt relacionat amb la gota.
Tot i això, podem dir que va estar actiu quasi fins el seu traspàs a Barcelona el 1988. Durant
els anys 1974-1978 es va seguir encarregant de professar el curset de doctorat sobre el Metabolisme
proteic. L’any 1981 el trobem com a assessor científicotècnic en els laboratoris Faustino-Cordón.
Centro de Investigación Alimentaria y Energètica pertanyents a la Fundación Anthropos de
Barcelona, de la qual fou nomenat president honorari l'any 1983.
Tot i això, la tasca més recordada d’aquests darrers i que podríem dir que fou el seu
testament pedagògic va ser la traducció del llibre de bioquímica d’ A.L. Lehninger, conjuntament
amb el seu deixeble el Dr. J. Bozal, catedràtic de la Universitat d’Oviedo, text que va servir com a
guia dels estudiants de Medicina, Biològiques, Farmàcia, Veterinària, en els estudis de la bioquímica
durant molts anys.

64 Hacia la institucionalización de la Bioquímica en España: Origen y Fundación de la Sociedad Española de Bioquímica
(1961-1963). Maria Jesús Santesmases. Emilio Muñoz. Instituto de Estudios Sociales Avanzados. CSIC. Llull, vol. 16, 1993. p. 565.
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1926
- La condensación del ácido p-hidrobenzoico con el cloral. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tomo XXIII. 8º de la 2ª serie.
Artículo 25. Treball realitzat en col·laboració amb F.D.
Chattaway. (RACEFN)

1927
- The condensation of p-Hydroxybenzonic Acid whith
Chloral. Journal of the Chemical Society. (Ant84).
- La condensación del ácido p-hidrobenzoico con el cloral. Anales de la Sociedad Española de Física y Química. T. XXV. 161-177 pàgs. Treball realitzat juntament
amb Frederick Daniel Chattaway. (CB.CSIC).

1928
- The condensation of Choral whith substitued Phenols.
J.C.S. (Ant84).
- The condensation of Chloral witch Anisic Acid, wicht
p-Nitroanisole, etc... J.C.S. (Ant84).
- La obtención de la 1-3-benzodioxina. A.S.E.F.Q.
(Ant84).
- La nueva reacción de condensación entre fenoles y aldehídos. Treball presentat per obtenir el grau de doctor a
la Universitat d’Oxford. (Ant84).
- Una nueva reacción de condensación entre fenoles y
aldehídos: La condensación del cloral con los fenoles
parasubstituídos. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tomo XXIV, 9º de la
serie 2ª Serie. Cuaderno I. Articulo 19. (RACEFN).

1929
- Estudios sobre los alfa-y-beta-difenilindenos. A.S.E.F.Q.
(Ant84).

1931
- Aportaciones al esclarecimiento de las típicas reacciones coloreadas de los alcaloides del “strychnos”:
Los alcaloides del “Strychnos. Amb la col.laboració de
H. Wieland i W. W. Moters. Boletín de la Universidad
de Santiago de Compostela. Año 3, nº 12, p. 21-31.
(BUSC).
- La metilación del ácido vomicínico y descripción de
algunos derivados de la vomicina. Amb col.laboración
H. Wieland. Boletin de la Universidad de Santiago de
Compostela. Año 3, nº 12, p. 33-46. (BUSC).
- Zur Kenntnis der typischen Farbreaktionen in der
Gruppe der Strychnos Alkaloide. Liebig Annalen.
(Ant84).
- Die Methylierung der Vomicinsaure, usw. Lieb. Ana.
(Ant84).

1932
- Propiedades y derivados de la benzo-1-3dioxina.
A.S.E.F.Q. (Ant84).

- La condensación del p-nitroanisol con el formaldehido
y el mecanismo, etc.. A.S.E.F.Q. (Ant84).
- Aportaciones al semi-micrométodo de análisis elemental orgánico de Suchards y Bobranski. A.S.E.F.Q.
T. XXX, 853-864 pàgs. Treball realitzat conjuntament
amb Leopoldo Mosquera. (CB CSIC).
- Las dioxinas 1-3.: propiedades y derivados de la benzo-1-3-dioxina. Amb col.laboració amb Mª Concepción
Carnero. A.S.E.F.Q., t. XXX, p. 445-455. (BUSC). El
mateix article al Boletín de la Universidad de Santiago
de Compostela. Año 4, nº 13, p. 33-45. (BUSC).
- La metilación del ácido vomicínico y descripción de algunos derivados de la vomicina. Amb col.laboración H.
Wieland. B.S.E.F.Q., t. XXX, p. 59-70. (BUSC).

1933
- La nitración del 2-2’-dioxifenilo: descripción de un
nuevo derivado dinitrado. Col.laboració amb Ernesto
Seijo Espineira. A.S.E.F.Q. (Ant84). (CGRGR).
- La condensación del 3-3’-, 3-5’- y del 5-5’-dinitro-2-2’dioxidifenilo con el formoaldehido. Col.laboració amb Ernesto Seijo Espiñeira. A.S.E.F.Q. (Ant84).
(CGRGR).
- Aportaciones al semi-micrométodo de análisis elemental orgánico de Suchards y Bobranski. Amb col.laboración Leopoldo Mosquera. Boletín de la Universidad
de Santiago de Compostela. Año 5, nº 18, 127-149.
(BUSC).
- Lembranza e propósito. El Compostelano. 22 d’ abril.

1934
- Sobre la preparación
A.S.E.F.Q. (Ant84).

del

2-7-diaminofluoreno.

- La condensación del ácido p-hidroxibenzoico con el
formaldehído a baja temperatura. A.S.E.F.Q. (Ant84).
- La obtención de
A.S.E.F.Q. (Ant84).

la

alfa-beta-nafto-1-3dioxina.

- La transformación de los aceites de pescado en aceites
lubrificantes: Una posible industria gallega. Discurso
leído en la solemne inaguración del Curso Académico
de 1834-1835 en la Universidad de Santiago de Compostela. 23 p. (BUSC).

1935
- Química orgánica para los estudiantes de medicina.
Traducción de la obra Organic Chemistry fos Students
of Medecine de Georg Barger. Amb la col.laboració de
Antonio García Banús. Ed. Bosch. IX, 278 p. (BN).
- La condensación del ácido p-Hidroxibenzónico con el
Formaldehido, a baja temperatura: las dioxinas 1-3, IV.
Amb col.laboració amb Mª Natividad Mejuto. Boletín de
la Universidad de Santiago de Compostela. Año 7, nº
23, p. 167-183. (BUSC).
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- La nitración del 1-8-Dihidroxi-Naftaleno. Boletín de la
Universidad de Santiago de Compostela. Año 7, nº 26,
79-100. (BUSC).
- La obtención de la (alfa-beta)-Nafto-1-3Dioxina y su
estudios comparado con el eter metilénico cíclico del
Peri-Dioxi-Naftaleno: las Dioxinas-1-3, V. Amb col.
laboración de Mª Concepción Carnero. Boletín de la
Universidad de Compostela. Año 7, nº 23, p. 153-165.
(BUSC).

1955
- Determinación colorimétrica de actividades tripticas
empleado azoproteínas solubles como substrato. XXVIII
Congreso de Química Industrial. (Ant84).
- Medición de la actividad de la tripsina mediante substratos insolubles teñidos. XXVIII Congreso de Química
Industrial. (Ant84).

- The Nitation of 1-8-Dihy-droxynaphtalene. J.C.S.
(Ant84).

- Relaciones entre las propiedades antiflogistas de algunas drogas y su acción inhibidora de la tripsina. XXVIII
Congreso de Química Industrial. (Ant84).

- Zur Kenntnis der Glycerinaldehyd-Hemmug des glykolytischen Kohlenhydratabbaues. Hope-Seylers Zeitschrift
Physiol. Chem. (Ant84).
- Phosphoryleurung und Oxidoredukion beim Glucosebbau in Gerhirm. Naturwissenchaften. (Ant84).
1941
- Contribución a la farmacología de las insulinas retardadas. Rev. Clínica Española. (Ant84).
1943
- La investigacióm farmacológica de la ergometrina. Rev.
Clínica Española. (Ant84).
1946
- La presencia de una nueva proteinasa de origen pancreático en muestras comerciales de insulina. Discurso
inaugural. Universidad de Salamanca. (Ant84).
1948
- Electron optical observation on chromosome structure
in resting cell. Nature. (Ant84).
1949
- Specific activity of P32 in cell constituents of rabbit
liver. Journal of Cell and Comparative Physiologie.
(Ant84).
1950
- Síntesis Orgánicas. Obra dirigida per Henry Gilman (I
Vol.) i per A.H. Blatt (II Vol.). Traducció realitzada amb
la col.laboració de Faustino Cordón. Ed. Gustavo Gili,
2 v. (UC).
2012

- El carbono radioactivo C14 en la datación de objetos
arqueológicos. Ampurias. (Ant84).

1936
- The Condesation of Chloral with Salycylic Acid. J.C.S.
(Ant84).

1937
- Zur Kenntnis des Gleichgewichtes Cozymase-Dihydrocozymase. Arkiv for Kemi. Estocolmo. (Ant84)

40

N-p-bromo-fenil-n-bromobencil-N-N-dimetil-etilenodiamina. A.S.E.F.Q. (Ant84).

- Activation de la digestion tryptique de la caseine par
la peroxide d’hydrogène. Arch. Intern. Pharmacodyn. et
Therap. (Ant84).
- Variaciones normales de l catalasa hepática en el ratón:
ciclo nictameral. Congreso de Ciencias Fisiológicas.
(Ant84).
- Operaciones básicas de la ingeniéria química. Traducció
de l’ obra de Brown, G.G. i altres col.laboradors. Ed.
Marin. D’ aquesta obra es varen fer altres reimpresions
els anys 1965 i 1970. (Ant84).
Durant els anys 1955-1957 realitzà en el laboratori de Quimica Tècnica de Barcelona pertanyent al CSIC els treballs:
- Nuevos métodos de valoración de la ribonucleasa. Amb
la col.laboración de J. Martin Esteve. (MCSIC 19551957).
- Acción esterásica de la quimiotripsina. I. Sobre ésteres
fenilacéticos. Amb la col.laboración de J. Martin Esteve.
(MCSIC 1955-1957).
- Acción esterásica de la quimiotripsina. II. Sobre ésteres
fenilpropionicos y amidálicos. Amb la col.laboración de
J. Martin Esteve. (MCSIC 1955-1957).
1956
- Determinación de actividades ribonucleásicas por el
método de difusión en placas de agar. Rev. Esp. Fisiol.
(Ant84).
- Die potenzierende Wirkung verschiedener psychoactiven
Substanzen auf Adrenalin und Serotonin. Arzneimittelforschung. (Ant84).

1951
- Acerca de la síntesis del di-ioduro de decametonio.
A.S.E.F.Q. (Ant84).

- Bioquímica para médicos, químicos y farmacéuticos.
Ediciones Alhambra. XI, 450 pp. D’ aquesta obra es
va fer una 2ª edició l’ any 1961 per part de la mateixa
editorial. XV, 497 pp. (CCUC).

1952
- Antihistamínicos bromados: obtención de la N’-fenil-p-bromobencil- de la N-bromofenil-N-bencil y de la

1957
- Constitución química general de los enzimas. Conferècia
pronuciada a Enzimoterapia. (Ant84).
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- Inhibition of Tryptic Digestion by Certain Drugs. Rev.
Esp. Fisiol. (Ant84). Aquest treball va estar presentat
al IV Congrès Internacional de Bioquímica que va tenir
lloc a Viena el mes de setembre.
1959
- Las acciones inhibidoras de la digestión tríptica realizadas por ciertas drogas. A.S.E.F.Q. (Ant84).
1960
- Sobre la actividad desmolásica de la alfa-quimiotripsina. Amb la col.laboración de J. Roget. A.S.E.F.Q.
(Ant84).
- Acciones inhibidoras de algunas sustancias sobre la
digestión quimiotríptica. Amb la col.laboración de J.
Bonzal. A.S.E.F.Q. (Ant84).
- Influencias inhibidoras de ciertas drogas en la hidrólisis
proteolíticas de la p-nitrofenil-azocaseina. A.S.E.F.Q.
(Ant84).
- Potenciación por el peróxido de hidrógeno de las acciones proteolíticas de la tripsina y de la alfa-quimiotripsina. Col.laboración amb J. Valls. A.S.E.F.Q.
(Ant84).
1961
- Ribonucleasas vegetales: extracción y purificación de
las presentes en la alfalfa y en el barsim. A.S.E.F.Q.
(Ant84).
- Sobre tripsina y alfaquimotripsina: acciones esterásica y desmolásica; inhibiciones de sus actividades proteolíticas por fármacos detergentes. Ponència presentada en el mes de juliol a la “Reunión Bioquímica de
Santander bajo la Presidencia del Prof. Severo Ochoa”.
Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”.
1962
- Acerca de la actividad desmolásica de la tripsina.
A.S.E.F.Q. (Ant84).
1963
- Discurso de recepción en la Real Academia de Farmacia de Barcelona. Tripsina y Quimiotripsina: Acciones
esterásicas y dismolásicas, e inhibiciones de las proteolíticas. 56 p. (BN).
- Acción del dodecilsulfato sobre la tripsina y la alfa-quimo-tripsina. A.S.E.F.Q. (Ant84).
1964
- Acción del dodecilsulfato sobre la tripsina y la alfa-quimotripsina. I. Rev. Esp. Fisol. (Ant84).
- Xantindeshidrogenasa hepática y sus inhibiciones por
fármacos antigotosos. Rev. Esp. Fisol. (Ant84).

- Xantindeshidrogenasa de higado humano y sus inhibiciones por la colchicina y la fenilbutazona. Archives of
Interamerican Rheumatology. (Ant84).
- Inhibitions of Liver Xantindehydrogenase Induced by
Colchicine and Phenylbutazone. Comunicació presentada al Sixth International Congress of Biochemistry a
New York. (Ant84).
1965
- Relatorios das “Oitavas Jornadas Bioquimicas Latinas”,
Lisboa, p. 183. (Ref. Bibliogràfica a l’ article Consideracions sobre la Uricogènesi....).
- Acción del dodecilsulfato sobre la tripsina y la alfa-quimiotripsina. II: Caracterización de combinaciones solubles. Rev. Esp. Fisol. (Ant84).
1966
- Influencia de algunos agentes terapéuticos sobre la
biosíntesis del ácido úrico. Rev. Esp.Fisiol. (Ant84).
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LA INTRODUCCIÓ DEL
NEOGÒTIC A VILAFRANCA
DEL PENEDÈS DE LA MÀ DE
L’ARQUITECTE AUGUST FONT
i CARRERAS
RESUM
August Font va ser un arquitecte prestigiós, amb una sèrie d’obres rellevants a la Barcelona del
moment, ben connectat amb les classes altes i els cercles intel·lectuals. Aquesta fama i la seva
amistat amb la família Milà i Fontanals el van fer arribar a Vilafranca, on va fer diverses obres
neogòtiques, introduint aquest estil a la ciutat. El text pretén analitzar-les i realitzar algunes
aportacions al respecte sorgides a partir de la tesi doctoral que se li va dedicar.
Paraules clau: August Font/Vilafranca del Penedès/arquitectura/neogòtic/segle XIX
ABSTRACT
August Font was a prestigious architect, with relevant works in Barcelona at the time, wellconnected with upper-classes and intellectual circles. This reputation and his friendship with the
Milà i Fontanals family made him work in Vilafranca where he built a series of Neo-gothic works,
introducing the style in town. This text aims at analysing them and presenting some contributions
first unveiled in the doctoral dissertation dedicated to him.
Paraules clau: August Font/Vilafranca del Penedès/ architecture/ neogothic/19th Century
ACRÒNIMS: Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès (ACAP). Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
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fou un arquitecte que treballà majoritàriament a
Barcelona en projectes d’envergadura com l’acabament de la façana i el cimbori de la catedral, el
Palau de Belles Arts per a l’Exposició Universal de 1888, ja desaparegut, el Palau de les Heures o
la plaça de braus de Les Arenes. Va ser nomenat acadèmic corresponent de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid el 1885, acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi el 1894, i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts el 1899, ambdues a
Barcelona, i va ser president de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya durant 1906 i 19072. El seu
1

J. URBANO, Tesi doctoral dirigida per la Dra. Mireia Freixa, L’arquitecte August Font i Carreras (1845-1924), Barcelona, Departament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona, juny 2011.
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Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, Imprenta y litografía Heinrich y Cº, 1906-1907, p. 175.
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Augusto Font Carreras. Profesor Numerario. 1899-1917. Expedient de l’Escola d’Arquitectura. Hi consten 20 documents que
aporten informació sobre les tasques de Font com a docent i secretari i al final “Hoja de méritos y servicios, especificada por
orden de fechas, de Don Augusto Font y Carreras Arquitecto y Profesor interino de la asignatura de “Composición Arquitectónica” y “Teoría del Arte” de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que a continuación se expresan” que esdevé un resum cronològic de la seva feina a l’Escola d’Arquitectura.
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Llibre de Matrícula “Enseñanza profesional de Dibujo, Pintura, Escultura y Grabado”, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi, Barcelona, 1861-62, s/p. i Llibre de Matrícula “Enseñanza profesional de Dibujo, Pintura, Escultura y Grabado”, Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 1862-63, s/p.
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Veure la monografia existent de l’arquitecte: M. L. MALLART i RAVENTÓS, Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí. La seva
obra (1892-1920), Vilafranca, edició de l’autor, 1983.
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AAVV, Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura, Vilafranca, Ajuntament de Vilafranca, 1992, p. 117.
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paper com a professor també cal destacar-lo, ja que va comptar entre els primers vuit docents de
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona en la seva fundació3. Tot això va fer d’ell un home reconegut,
prestigiós i ben connectat amb les classes benestants i els centres culturals del moment. La seva
amistat amb la família Milà i Fontanals, procedent de Vilafranca, n’és un exemple, i el va fer
treballar en aquesta ciutat on va tenir diversos encàrrecs.
Font va néixer el 2 de juny de 1845 a la casa familiar del Portal de l’Àngel de Barcelona.
Abans de començar la carrera, va assistir a classes de dibuix a la Llotja, disciplina en què sempre
va destacar, durant els cursos de 1861-62 i 1862-63.4 Després ingressà a l’Escola d’Arquitectura
de Madrid, on va obtenir el títol el dia 21 de desembre de 1869. L’any 72 ja trobem documentades
les seves primeres obres a la ciutat comtal. Va tenir la influència de dos arquitectes rellevants:
Elies Rogent, conegut de la família i que l’introduí en el món de l’arquitectura i comptà amb ell
en projectes importants per a la ciutat, com l’Exposició Universal de 1888, per la qual li encarregà
el Palau de Belles Arts, o quan va fundar l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i el va posar com a
professor; i Josep Oriol Mestres, amb el qual va començar a col·laborar com a ajudant a la catedral
de Barcelona des de 1882, de manera que Font quedà vinculat amb aquesta obra, i se'n féu càrrec
a la mort de Mestres.
La presència d’August Font a Vilafranca del Penedès, la trobem a partir de 1886, quan
realitzà el panteó per a la família Milà. A la segona meitat del segle XIX, Vilafranca començà a tenir
un fort control municipal en la construcció. La majoria de les llicències eren signades per mestres
d’obres. Els arquitectes signaven les de més envergadura, com edificis públics o religiosos, seguint
la legislació vigent al respecte. A partir dels anys 90 hi ha dos arquitectes titulats a la ciutat que
acapararen la majoria d’obres singulars: Santiago Güell i Grau (1865-1955) i Eugeni Campllonch
i Parés (1870-1950). El primer serà arquitecte municipal l’any 1893, tot i que de vegades els dos
s’aniran alternant en el càrrec,5 i el trobarem també col·laborant amb August Font.
La ciutat veurà de mica en mica com alguns elements neogòtics comencen a aflorar, com
l’altar major de Santa Maria (1871) de Francesc de Paula Villar, que en substituí un d'anterior
renaixentista.6 Però quan realment el medievalisme s’instal·là a la capital de l’Alt Penedès fou amb
August Font.
Segurament fou Elies Rogent el que li presentà Pau Milà i Fontanals. Tant ell com el seu
germà Manel van formar part de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Pau fou
pintor, escriptor i catedràtic de teoria de l’art i d’estètica a l’Escola de Belles Arts de Barcelona.
Es formà a la Llotja i a Roma on entrà en contacte amb el moviment natzarè. Va ser un romàntic
d’inspiració medievalista i tenia contactes a l’escola amb altres professors que seguien la mateixa
estètica. Alguns d’ells els trobem poc després a Vilafranca: Joan Torras Guardiola, el ja esmentat
Francesc de Paula Villar Lozano, i el mateix Elies Rogent. Manel Milà i Fontanals es dedicà a
l’escriptura i al teatre i es casà amb una noia de Vilafranca, Josefa Sallent, el 1845. Dedicà la
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seva vida a la docència i a la literatura i fou catedràtic d’Estètica i d’Història de la Literatura a
la Universitat de Barcelona. Des de ben jove va tenir interès per l’arqueologia i el món medieval.
Cal destacar que Manel va estudiar al col·legi Carreras, un dels de més prestigi entre la burgesia
barcelonina, on Elies Rogent també fou alumne, i que pertanyia a l’oncle d’August Font, que hi
assistí anys més tard7. Va morir l’11 de juliol de 1884, un any i mig després que el seu germà. Font
va realitzar el seu panteó per al cementiri de Vilafranca el 1886 (Fig. 1). És significatiu l’encàrrec
d’aquesta família tan connectada amb el món cultural i artístic del país, fet que demostra el grau
d’amistat, confiança i proximitat que tenien amb l’arquitecte.
De factura senzilla, és una petita construcció de pedra, de planta rectangular i amb coberta a
doble vessant sobre basament simple que incorpora ja els elements neogòtics de timpà decorat sobre
la porta amb llinda i mènsules treballades i amb petita rosassa de traceria calada quadrilobulada
i un pinacle a cada extrem de la coberta. A la llinda hi ha una placa de marbre blanc on posa
“Familias Milá y Sallent”. Tot això obert en un mur cec, sense cap altra ornamentació. El vèrtex
central de la coberta és coronat amb una creu també de factura neogòtica. La simplicitat i nuesa de
la construcció pot ser una al·lusió a la manera com s’ha d’enfrontar la mort. Un reduït programa
formal, com si fos gairebé un esquema del que ha de ser una construcció gòtica i que obrí les portes
de la ciutat a Font per anar introduint aquest estil.
Al mateix cementiri, molt a prop del panteó, trobem una illa de nínxols dissenyada per
Font anys més tard, el 1891 (Fig. 2). És de planta rectangular, sobre basament convertit en escales
als extrems, i té coberta a doble vessant, que segueix la mateixa forma apuntada i corba dels arcs
que col·loca als extrems longitudinals. En aquests arcs en forma de porta simulada, emmarcada
amb dues columnes amb capitell floral, hi col·loca l’ornament gòtic en forma d’arquivoltes senzilles
amb cresteria i floró (avui trencats). A sota hi apareix un crismó.8 Als laterals hi ha un cos central
que sobresurt, coronat amb un petit arc apuntat i una creu avui desapareguda. La coberta, segons es
pot apreciar als plànols, també tenia al centre una altra creu més gran però que també s’ha perdut.
El primer projecte d’envergadura fou, però, la Casa Via Raventós (fig. 3). A l’ACAP hi ha una
carta amb data 27 d’octubre de 1888, del propietari, Joan Via Raventós, a la Diputació Provincial,9
demanant fer obres per reformar-la. S’hi adjuntava el plànol de façana signat per Font. En aquest
es pot veure que la casa existent era molt simple, amb coberta a doble vessant, marcada en color
vermell. A sobre, apareix en color negre i blau el nou disseny neogòtic que proposa l’arquitecte.
A la part baixa de la casa hi havia tres obertures que ell simplifica a dues d’amplada igual
i considerable, col·locades simètricament. A la part del primer pis hi havia tres finestres i Font
projecta cinc obertures idèntiques que donen a un balcó, amb arcs apuntats, travessats amb llinda
amb mènsules decorades i amb traceria calada a la part de dalt. És el mateix detall que posà al
panteó dels Milà. La barana és de ferro forjat amb elements de suport del mateix material que
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l’hel·lenista i editor Antoni Bergnes de les Cases (1801-1879), el literat i historiador Joan Cortada i Sala (1805-1868) i l’arquitecte Josep Oriol i Bernadet (1811-1860). Tot aquest equip va donar un ensenyament de qualitat a la institució. C. PIROZINI, La
Renaixensa, Barcelona, 17 d’Abril de 1885, p. 2222. Carles Carreras Urrutia era germà de la mare d’August Font, d’aquí que ell
anés a aquest prestigiós col·legi.
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Els plànols trobats a l’ACAP daten de 1891. A l’Arxiu del COAC hi ha cinc plànols de planta, alçats i secció amb l’entrada “Illa
de nínxols”: H102C/7/3185, H102C/7/3186, H102C/7/3187, H102C/7/3188 i H102C/7/3189.

9

Es dirigeix a la Diputació Provincial i no a l’Ajuntament de Vilafranca pel fet que la casa es trobava en una carretera de Vilafranca,
anomenada Arrabal de San Francisco, tot i que avui és un carrer proper al centre de la ciutat (carrer General Prim nº11). És un
document de la carpeta de projectes de l’any 1888 de l’ACAP. A l’Arxiu del COAC hi ha dos plànols amb entrada “Casa Maria Via,
Cal Figarot”: H102C/2/2969 i H102/2/2968, que són dos croquis de façana principal i posterior.

marquen la verticalitat de la façana i acaben decorades amb un element floral. Sota el balcó hi ha
rajoles ceràmiques de colors. La part superior de la façana té un fris d’obertures cegues en forma
d’espitlleres i dues finestres estretes al centre.
A la planta baixa de la casa, tant l’escala noble com la finestra del primer pis segueixen
paràmetres gòtics, amb traceria calada la primera i mènsules decorades amb motius florals la
segona, recordant els elements típics dels palaus gòtics catalans. La façana posterior de l’edifici,
que dóna al jardí, té una galeria amb tres arcs rebaixats i una escala amb barana de pedra i traceria
per accedir al jardí.
D’aquesta manera, la casa, que des de 1984 és la seu dels Castellers de Vilafranca, esdevingué
el primer habitatge neogòtic de la ciutat. Els motius arquitectònics comentats són recurrents en
l’arquitecte quan s’ha d’enfrontar a un edifici neogòtic, i són molt senzills, tot i que aconsegueixen
donar l’efecte desitjat, marcar l’estil medieval de la casa i la tipologia de palauet per a una família
benestant.
La següent intervenció de Font a la capital del Penedès fou en un edifici medieval original,
ja que se li va encomanar la restauració del Palau Babau (Fig. 4). És una construcció de principis
del segle XIV i seguia la típica estructura de palauet gòtic senyorial amb pati central i escala noble,
amb tres pisos. El 1859 el va comprar Josep Baltà, per això és conegut ara amb aquest nom. El 24
d’abril de 1889 el propietari va escriure una carta a l’Ajuntament demanant poder fer modificacions
a la façana, concretament obrir un balcó en forma de llotja o tribuna i vuit finestres, tal com consta
al plànol adjuntat, signat per August Font i Carreras, el 22 d’abril.10
Així, Font afegí una tribuna neogòtica amb finestres triforades allà on abans hi havia un
senzill balcó. Els altres dos balcons els transformà en finestres i va mantenir-ne la resta. També
en restaurà dues que sembla ser que ja existien en un moment originari als costats de la tribuna,
com es pot observar en fotografies antigues on es veuen tapiades. Per tant, hi ha una voluntat per
part de l’arquitecte de tornar al palau el seu aspecte original. El cos central queda remarcat per una
barbacana de fusta com a coberta sobre una galeria de finestres d’arc rebaixat, elements típics, una
vegada més, dels palaus gòtics catalans, que es conservava però que ara quedava remarcada de
manera més clara, més neta. A cada costat sobresurten en alçada dos cossos, a la manera de torres
o miradors, rematats amb merlets esglaonats. El portal d’accés segueix estant al mateix lloc, a la
part dreta de la façana, trencant així la simetria que es dóna en la resta d’elements. Aquesta entrada
està rodejada de grans dovelles i a dalt té un escut amb les quatre barres. Es pot apreciar, però,
que l’entrada, antigament, era al centre de la façana, i per tant devia ser tota ella simètrica. Amb
aquest projecte, doncs, Font dotà de majestuositat i elegància l’antic palau medieval, recuperant
elements originals i afegint-n'hi altres de creació pròpia per ressaltar l’estil gòtic de l’edifici, seguint
les teories d’un dels principals arquitectes medievalistes del segle XIX, Viollet-le-Duc (1814-1879),
que féu el mateix en un nombrós grup de monuments i patrimoni francesos, com Carcassonne,
Pierrefonds, la Sainte Chapelle, etc... i les seves publicacions sobre el tema eren peça fonamental a
les escoles d’arquitectura.
Seguint amb altres reformes, la primera església on va treballar Font a Vilafranca fou
l’església de la Trinitat, que va tornar a obrir les seves portes com a parròquia, després de la
desamortització, el 1868. Les seves actuacions van ser en diferents moments: primer, va restaurar
la nau i la façana principal, entre 1891 i 1894. Després, el 1906 (just després d’acabar la façana de
Santa Maria, com aviat es comentarà), va projectar el campanar.
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10 Aquesta carta i el plànol es troben a la carpeta de projectes de l’any 1889 de l’ACAP.
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Imatge de l’illa de nínxols
projectada per Font
el 1891. Falten els florons
rematant les portes
dels extrems i la creu
al mig
de la coberta.
Fotografia: Judith Urbano

Panteó familiar de la família Milà i
Sallent al cementiri de Vilafranca, 1886.
Fotografia: Judith Urbano
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Façana de la casa Via Raventós,
primer exemple d’habitatge neogòtic
dissenyat per Font a Vilafranca el 1888.
Fotografia: Judith Urbano
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El bisbe de Barcelona en aquell moment, Jaume Català, va venir a beneir les obres del
projecte11. A la façana Font projectà una porta central amb llinda i timpà decorat amb un relleu
on apareixen Déu Pare, Jesucrist i l’Esperit Sant en forma de colom, fent referència a la Trinitat,
advocació dels frares trinitaris; el timpà rodejat per arquivoltes sense decorar i cresteria rematada
amb un floró (fig. 5). Els brancals senzills, amb capitells que esdevenen un fris decoratiu continu,
amb fulles i a cada extrem un querubí. Aquesta línea del fris continuarà durant tota la façana, més
enllà de la porta, remarcant la linia d’imposta i creant-ne una d'horitzontal, com a únic trencament.
Emmarcarà també per la part superior dos ulls de bou a cada banda de la porta amb traceria
calada, única ornamentació a la part baixa del mur. Centrada sobre la porta, una rosassa de traceria
calada; per sobre una petita espitllera i una coberta a dues aigües.12 A l’esquerra ja hi va projectar
en aquest moment un campanar, com es pot apreciar al plànol, però no es va bastir en aquesta
primera etapa. Font atorgà a la façana una sòbria elegància mitjançant la combinació d’elements
característics i propis de l’estil gòtic.
El torn del campanar arribà l’any 1906, i així Font va poder rematar l’efecte neogòtic del
conjunt.13 En el primer projecte esmentat era octogonal, amb finestres ogivals a través de les quals
es veien les campanes, i era coronat amb una coberta força pronunciada i apuntada. Però el 1906
va fer canvis i va dissenyar el campanar per sobre de l’edifici del costat, el qual encara conserva
la seva entrada renaixentista. La torre segueix sent octogonal però serà més lleugera a la part alta,
ja que hi col·locarà més finestres apuntades i un coronament pla acabat amb barana de pedra amb
traceria calada (fig. 6).
Amb aquestes intervencions veiem com l’arquitecte donà un aspecte neogòtic a l’exterior
de l’església, però el canvi no fou tan radical com el que Font havia realitzat a l’església principal
de la vila, a Santa Maria de Vilafranca.
La primera pedra d’aquest temple es va posar l’any 1285, i es creu que ja existia al mateix
emplaçament una església anterior, romànica, i que van voler fer-ne una altra que s’avingués
més als nous temps i al nou estil gòtic que imperava, tal com va passar a la majoria d’esglésies
catalanes del moment. La nova construcció va rebre diferents donacions de confraries, gremis,
famílies nobles, etc. Una església gòtica, feta de pedra tova i aïllada, ja que està envoltada per
carrerons i places. Segueix les característiques del gòtic català: poca decoració exterior, coberta
plana, contraforts interiors conformant capelles laterals i sentit unitari de l’espai. A finals del segle
XV es va iniciar la portada que es va quedar sense acabar per motius econòmics. El 29 d’agost de
1484 es consagrava. Més tard es va afegir a la façana una galeria d’arcs renaixentista per tal de
completar-la i també es va fer la cripta.14

11

J. A. BERNAUS I ROVIRA, L’Abans. Vilafranca del Penedès, recull gràfic 1862-1965, El Papiol, Editorial Efadós, 2000, p. 518 a 519.

13 A l’Arxiu del COAC hi ha una entrada anomenada “Nou campanar de l’Església de la Trinitat” amb dos plànols de planta, alçat i
secció: H102B/13/2680 i H101A/18/2677.
14 Les publicacions consultades situen la galeria al segle XVI (M. M. MIRET I NIN, La basílica de Santa Maria. Vilafranca del Penedès,
Sant Sadurní, Museu de Vilafranca, 1987; AAVV, Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura, Vilafranca, Ajuntament
de Vilafranca, 1992; A. SABATÉ MILL, Esplendor i opacitat d’un deceni, 1900-1910, Capellades, Creu Roja, 1996; J. A. BERNAUS,
L’Abans. Vilafranca del Penedès, recull gràfic 1862-1965, El Papiol, Editorial Efadós, 2000). Tanmateix, el Dr. Joaquim Garriga de
la Universitat de Girona que en va ser consultat al respecte, apuntava un període més tardà.
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12 A l’Arxiu del COAC hi ha amb l’entrada “Reforma a l’església de la Trinitat” tretze plànols de planta, seccions, façana, altar major
i vitralls.
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El Palau Baltà en
l’actualitat, al núm. 2 de
la plaça de Santa Maria,
després de la reforma de
Font el 1889.
Fotografia: Judith Urbano
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Detall de la façana de l’església de la Trinitat
Projecte de l’any 1891.
Fotografia: Judith Urbano
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Imatge del campanar de l’església
dels trinitaris, de 1906.
Fotografia: Judith Urbano

Com ja s’ha comentat, l’any 1871 l’arquitecte Francesc de Paula Villar va fer un altar
neogòtic que substituí el renaixentista de l’absis central de l’església, i ja es va pensar en aquell
moment a refer la façana amb un projecte neogòtic. Són els inicis d’aquest canvi de gust a Vilafranca
que tímidament va apareixent i del qual Font s’encarregarà de fer-ne els exemples més rellevants
de la ciutat.
Per qüestions econòmiques, es va haver d’esperar fins que un particular, Manuela Via i
Oliveras, decidí donar els diners necessaris que farien possible la reconstrucció.15 Així, el dia 4 de
març de 1903,16 el rector de la parròquia envià una carta a l’alcalde on li demanava permís per
començar les obres i posar una tanca de fusta a la plaça com a protecció per als vianants, així com
per retirar els dos fanals. Les obres finalitzaren el 1905. August Font portava el projecte i l’ajudava
l’arquitecte vilafranquí Santiago Güell i Grau. Al final, però, van sorgir desavinences entre Font i
Manuela Via, abandonant l’arquitecte la direcció de les obres i deixant-li a Güell i Grau17.
El canvi és radical. Mirant les fotografies es pot comprovar com Font elimina l’afegit
renaixentista, la galeria d’arcs i el fris, però deixa la part baixa, que ja era gòtica original. Resulta
difícil de creure com es va poder destruir un llegat com aquest, i més quan a Catalunya no n’hi
abunden, d’aquest període. Tot era lícit quan es tractava de neogòtic i la vessant arqueològica
desapareixia ràpidament quan es tractava d’un altre estil. Sobta que poguessin destruir sense
remordiments aquest patrimoni, que, si bé es devia veure com un afegit que tapava part de la petita
rosassa que tenia la façana i era discutible el lligam amb l’església, per altra banda s’havia d’haver
valorat com a fruit de la seva època i únic en la seva disposició de galeria tremendament original.
Avui ens sembla curiós si més no que, la façana renaixentista de Santa Maria de Vilafranca, no
fos suficientment interessant per pensar seriosament a conservar-la. No van tenir miraments, tan
sols els tenien per l’estil gòtic que semblava l’únic genuí de Catalunya, l’únic vàlid i nacional. Així,
sobre el basament medieval original Font dissenyà una sèrie d’escultures amb dosserets, un timpà
amb un relleu decoratiu de la Verge coronada per un àngel en presència de Jesucrist i dos àngels
més (fig. 7), tot rodejat d’arquivoltes apuntades acabades amb un gablet i un floró. Entre el gablet
i l’arc de la portalada hi ha la figura de Déu Pare i àngels als extrems. Les escultures representen, a
l’esquerra, sant Antoni de Pàdua i sant Pau a les fornícules de la part frontal de façana i sant Lluc
i el profeta Jeremies als brancals interiors. A la dreta, sant Francesc d’Assís i sant Pere a l’exterior
i sant Joan Evangelista i el profeta Isaïes a dins (fig. 8). Les va esculpir Rafel Atché18 que ja havia
treballat amb Font en altres ocasions, per exemple a la seu de la ciutat comtal, a la qual, realment,
tot el conjunt recorda força.
Sobre la rosassa gòtica hi col·locà l’escut de la ciutat i culminà l’obra amb una torre campanar
octogonal a cada banda amb finestres llargues i estretes apuntades i amb coberta pronunciada.
La façana també l’acaba a dues aigües rematant-la amb arcs cecs decoratius i una creu al mig.
S’inaugurà el dia 20 d’agost de 1905. La imatge de l’església havia canviat completament, mostrant
una vegada més la passió a casa nostra per l’estil medieval (fig. 9), però sacrificant un valuós i
inusual exemple d’obra renaixentista a Catalunya.
Però no tots els edificis que Font bastí a Vilafranca foren neogòtics. Al mateix moment que
feia la reforma de l’església de la Trinitat, el 1892, va treballar en aquests dos projectes més per a
la ciutat: el Centre Agrícola i l’Hospital Comarcal.
15 A. SABATÉ MILL, Esplendor i opacitat d’un deceni, 1900-1910, Capellades, Creu Roja, 1996, p. 31.
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16 Aquesta carta està a l’ACAP, a la carpeta de projectes de l’any 1903.
17 AAVV, Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura, Vilafranca, Ajuntament de Vilafranca, 1992, p. 120.
18 M.M., MIRET i NIN, La basílica de Santa Maria. Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní, Museu de Vilafranca, 1987, p. 82.
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Façana neogòtica
projectada per Font després
de demolir la galeria
renaixentista. Projecte de
1903. Fotografia: Judith
Urbano

Detall del relleu del timpà de Santa Maria de Vilafranca
on es veu Jesucrist amb la Verge i un àngel que la corona.
Projecte de 1903.
Fotografia: Judith Urbano
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Detall dels brancals de la porta
de Santa Maria.
Projecte de 1903.
Fotografia: Judith Urbano
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El Centre Agrícola se situa en un solar llarg i estret. Era un edifici social, que contenia
un cafè, un billar, una sala de tertúlia i una sala d’actes. La seva façana principal, en uns dels
costats curts dóna a un dels carrers més importants: la rambla de Nostra Senyora, i encara avui
es conserva (fig. 10). La façana posterior i la longitudinal han desaparegut sota un arrebossat
blanc. L’altra queda entre mitgeres.19
Tot i ser un edifici sobri i auster, és en les façanes on trobem diferents materials i
elements decoratius que li donen vistositat: pedra combinada amb maó, cosa que recorda
els diferents efectes de color de les esglésies medievals italianes quan combinaven diferents
marbres i ceràmica vidriada (aquesta última tan sols a la façana principal). A la façana del
darrere, segons es pot observar als plànols, veiem aquesta reminiscència italiana, i ens recorda
també les esglésies albertianes, ja que parteix d’un mòdul quadrat que corona amb un frontó
triangular on hi disposa un ull de bou, tal com feia Alberti en les seves esglésies, com a
Sant’Andrea de Màntua o a Santa Maria Novella a Florència. A sota hi queden inserits un
timpà més petit i un altre que quedaria amagat darrere, de manera que només s’entreveuen
els extrems; al mig, un altre ull de bou. L’alçat longitudinal ens ofereix un mur llis trencat
a l’arribar als extrems amb uns trams verticals de maó combinat amb pedra i una galeria
contínua de grans finestrals amb arcs rebaixats a la part de dalt. La coberta és a dues aigües.
L’element que encara podem apreciar avui, la façana principal, juga també amb maó i
pedra, i afegeix la ceràmica vidriada com a material ornamental, que li dóna un caràcter més
preat (recordem que era la que donava a la Rambla). La composició parteix de tres finestrals en
forma de rectangle a la part baixa, remarcant la verticalitat. No hi ha porta, ja que aquesta es
troba al costat longitudinal, només girar des de la zona de la Rambla cap al carrer Alcover. A
sobre de les finestres, que tenen una balustrada de pedra cadascuna, hi ha un fris decoratiu de
ceràmica en blau i blanc interromput de tant en tant per les mènsules que aguanten el balcó del
pis superior, continu i també de pedra. A aquest balcó donen tres obertures en correspondència
amb les de sota, però en aquest cas amb arcs de mig punt. Entre cadascun, el pany de paret
utilitza l’alternança maó-pedra. Als espais superiors, entre els arcs, apareix la ceràmica de nou,
aquesta vegada amb quadres blancs i granes. Sobre els primers hi col·loca unes peces grogues
en forma de plat. Una de les combinacions més curioses que es poden veure en l’arquitecte. Per
sobre hi tenim una cornisa doble amb un espai entremig on apareix el nom de Centre Agrícola,
i per separar les paraules una rajola estelada amb un element vegetal a dins de color grana. A
sobre, l’ull de bou a la part central, com correspondria a l’altra façana del darrere, però aquest
vegada envoltat de llorer esculpit en pedra, i el timpà on està inserit està ple de rajoles blanques
amb un motiu floral en blau cel i blau fosc (fig. 11). A sobre, la coberta a doble vessant és de
fusta i curiosament es veu la biga transversal que aguanta les biguetes longitudinals, fet curiós,
ja que normalment aquest element queda amagat.

19 A l’ACAP existeixen els alçats longitudinal i de façana posterior del projecte: Documents de la carpeta de projectes de l’any 1892
de l’ACAP. A l’Arxiu del COAC hi ha deu plànols amb entrada “Centre Agrícola”, de plantes, salons, façana i detalls.
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Façana principal del Centre Agrícola en l’actualitat.
Projecte de 1892.
Fotografies: Judith Urbano
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Imatge de la cantonada que ocupa
l’Hospital Comarcal,
al carrer Vidal amb carrer Sant Pere. 1892.
Fotografies: Judith Urbano
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Detall dels ornaments de
ceràmica vidriada a la part superior
de la façana del Centre Agrícola, 1892.
Fotografies: Judith Urbano

Aquesta barreja de materials i disposicions ens fa veure l’eclecticisme en el qual Font
es mou en aquest moment i que repetirà en l’Hospital Comarcal el mateix any. L’ús del maó, la
pedra i la ceràmica esdevé una proposta més atrevida, més propera fins i tot a certes postures
modernistes. Aquests elements formaven part de la reivindicació d’aleshores per tal de trobar
una nova arquitectura enmig de la crisi estilística. Lluís Domènech i Montaner ja ho deia en
el seu article “En busca d’una arquitectura nacional”20 el 1878, i és també un tema que a Font
preocupava, com a tots els arquitectes de l’època.21
L’Hospital Comarcal, situat a la cantonada dels carrers Sant Pere i Vidal, també té com
a materials principals la pedra i el maó vist (fig. 12). L’edifici ja existia i se li va demanar una
ampliació. Al costat hi ha l’església i el claustre de Sant Francesc, que van quedar integrats en
l’edifici de Font. Actualment hi ha un pis afegit a la part superior, en color groc i sense seguir les
pautes de l‘obra sobre la qual es situa. Per fer-lo es va haver de treure la coberta a dues aigües que
l’arquitecte projectà tal com es pot veure en els plànols d’alçats.22
A la façana principal hi disposà una porta de gust medieval, de la qual finalment no es
van treballar els detalls escultòrics, ja que hi projectà unes arquivoltes i unes columnes geminades
a cada banda amb capitell esculpit, però finalment està sense cap d’aquests elements, de manera
que el resultat final dista molt del projectat, donant una imatge encara més sòbria i austera. La
porta queda al centre i a cada banda hi ha dues finestres juntes, en forma d’espitllera, emmarcades
amb maó com passa en totes les obertures de l’edifici. Les parets no són llises, sinó que estan
realitzades amb pedres irregulars. Les finestres comencen en la línia d’imposta de la porta i en la
seva part baixa hi ha una decoració de peces romboïdals també rodejades de maó. El pis superior
se separa del de baix amb una cornisa doble que emmarca una sanefa de rodones amb traceria
calada cega, i a dalt, hi ha tres finestres, que juntament amb els elements del pis de baix ajuden
a marcar verticalitat. Estan també envoltades de maó i amb una gran creu llatina de pedra al
mig. El coronament triangular amb ull de bou amb traceria, i l’acabat esglaonat que donava pas
a la coberta a doble vessant, es van perdre en fer l’ampliació moderna de sobre. Entre aquestes
finestres del segon pis, dues obertures petites i rodones rodejades de maó trenquen la monotonia
de la paret. A la cantonada hi ha una font però que no està dibuixada en els seus plànols. Sembla
que l’edifici va patir una primera ampliació al costat esquerre de la façana principal, segurament
en anys propers a la seva edificació. Seguia l’estil de Font però sense ornamentar les parets amb
pedres irregulars. Més tard vindria la pèrdua de la coberta i l’afegit d’un pis esmentat anteriorment.
En el cas d’August Font és indispensable fer referència a l’estil, donada la importància
que té en un arquitecte com ell. Un dels adjectius amb el qual més apareix relacionat en les
poques referències actuals que existeixen sobre ell és “eclèctic”. L’arquitecte barceloní no tan sols
va fer edificis que miraven cap al gòtic, sinó que va usar altres estils, completament diferents, el
renaixentista, el mudèjar… Font era eclèctic, com també ho era el moment en què vivia. Fou un
gran dissenyador i dibuixant, i per la seva formació, molt acadèmic, tant en la seva arquitectura
com en el seu tarannà, però alhora aportà solucions amb ferro en moltes de les seves obres,
demostrant la seva motivació per a la recerca d’un estil per al seu temps, al qual creia que es
podria arribar a partir d’aquest nou material. Font era un arquitecte eclèctic, entenent el terme com
a ús indistint d’estils segons el tipus d’edifici o com a barreja d’estils i materials en una mateixa
20 Ll. DOMÈNECH I MONTANER, “En busca d’una arquitectura nacional”, La Renaixença, Barcelona, 28 de febrer de 1878.
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21 A. ISAC, Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, congresos (1846-1919), Granada, Diputación
Provincial de Granada, 1987.
22 A l’Arxiu del COAC sota l’entrada “Reformes a l’Hospital Comarcal” hi ha dos plànols de façana: H102B/13/2593 i H102C/1/2594.
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obra. Però malauradament el terme eclèctic va associat amb el mal gust, tot i que ha estat revisat
més recentment, però hi ha una connotació negativa quan s’usa el terme per a definir, sobretot,
arquitectura. Un fenomen que afecta tot Europa i és conseqüència de la crisi del moment, de
l'historicisme. Una crisi arquitectònica en la qual els arquitectes no van saber trobar un estil nou
i sempre miraven cap al passat com a úniques referències possibles. Però s’havia d’entendre la
crisi com una oportunitat, com un moment de propostes, i calia buscar més que mai idees noves.
Aquesta és l’experimentació que busca Font en els seus projectes i que deixa palesa en els pocs
escrits teòrics que va deixar.23 El modernisme va trencar amb les solucions anteriors, incorporant
la natura com a inspiració principal i el concepte d’art total, en què l’edifici era molt més que això
i formava part d’un programa complet d’arts decoratives aplicades a l’arquitectura (ferro, vidre,
escultura, mosaic, etc...), i ho féu de la mà de la burgesia, amb gran poder al moment, i aprofitant
també la demolició de les muralles i el terreny que Barcelona guanyava, on es construirien les cases
d’aquesta classe social seguint les pautes del nou llenguatge. Cal recordar, però , que els arquitectes
ara coneguts com modernistes van tenir una primera època en què no van renunciar a aquest
eclecticisme i va ser de mica en mica que van anar introduint les noves pautes. Font estava molt
preocupat per la crisi historicista i veia en el modernisme una nova via. Entenia que el modernisme
cercava un nou llenguatge, trencador amb les normes del passat, i abandonant els motlles antics,
i trobava molt adient que, per tot això, es conegués com a “modernista”, però ell no s’hi adscrigué
mai. Preferí experimentar amb el ferro però amb un llenguatge formal conegut, sobretot, neogòtic,
que tenia aquest esperit romàntic a casa nostra, de recuperació d’una etapa pròspera i gloriosa i
que el lliga a aquests postulats tan defensats pels germans Milà i Fontanals. És , doncs , interessant
que la seva amistat el portés a construir a la ciutat de Vilafranca, dotant-la dels exemples més
representatius pel que fa a aquest estil.
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23 A. FONT I CARRERAS, La Catedral de Barcelona, ligeras consideraciones sobre su belleza arquitectónica, Barcelona, Heinrich y
Cia., 1891; Ciencias y artes: relación entre ambas y en particular con la Arquitectura, Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona, 3ª època, nº51, 1900; Tendencias que se observan en las teorías de arquitectura, Barcelona, Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona, 3ª època, v.6, nº4, 1907.
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CAN MORGADES DEL GRAU
Una pairalia integral del
Penedès
RESUM
Estudi històric i arquitectònic detallat d’un conjunt considerat únic en reunir totes les condicions que havien de tenir les pairalies des de finals de l’alta edat medieval.
ABSTRACT
A detailed architecture and history analysis of some monuments considered to be unique as
they include every feature known about manor houses in the final stretch of Early Middle Ages.

a Vilafranca del Penedès. Si agafem la carretera comarcal de dita població a Sant Jaume dels
Domenys, és a dir, la B-212, a la dreta, al sector de can Rubió (del municipi de Santa Margarida i
els Monjos) surt un trencall que en poca estona ens deixa a la hisenda de can Morgades del Grau.
És la BV-2128 que voreja els estreps de la cadena prelitoral catalana.
La seva localització aproximada al mapa 419 (35-16), pel sistema UTM és: 31 TCF 827
784, a uns 290 metres d’alçada damunt el nivell del mar. A cerç de la hisenda hi ha el puig d’en
Morgades, de 452 metres, així com les planes d’en Morgades al mateix sector. Les edificacions, en
bona part estan envoltades d’un petit bosc de pins i un bon nombre de xiprers. Es pot considerar
una de les pairalies més emblemàtiques del Penedès, pel seu gran interès arquitectònic, sociològic
i artístic. Els propietaris són els descendents de l’antiga nissaga original que trobem documentada
des d’inicis del segle XIV.
El conjunt monumental agrupa: l’antiga masia medieval, convertida en masoveria a finals
de segle XVII; la casa de camp senyorial edificada a finals del segle XVII, amb molts afegits
posteriors; la capella de sant Andreu del segle XVII, però amb clars indicis del seu origen romànic;
el monumental celler i altres edificis annexeos, així com la coneguda font pública, i la propera
cova de Puigserol.
Tot plegat dóna al conjunt una gran vistositat i elegància, que deixa encisat el visitant.
Sense cap dubte es pot considerar una de les poques hisendes rurals que han perviscut des de l’edat
medieval, amb les corresponents modificacions a través dels segles, formant un conjunt homogeni
i a molt poca distància d’un gran nucli de població, com és la vila de Vilafranca del Penedès.
Malauradament, en haver perdut la seva funció original i en no estar habitada permanentment
(almenys el nucli monumental), algunes parts dels edificis que la componen estan sofrint un
deteriorament palpable que caldria restaurar al mes aviat possible.
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L a pairalia, la trobem en el terme municipal de Castellví de la Marca, molt proper
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Finestra romànica molt ben estructurada.

Portal barroc interior del casal senyorial.

2012

Vista parcial del conjunt monumental
(edifici medieval i casal senyorial).

(Il·lustracions de l’arxiu de l’autor)
Goig a Sant Andreu venerat a la capella
del conjunt monumental. Editat el 1957.
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UNA MICA D’HISTÒRIA DE LA NISSAGA
Els antics propietaris es cognominaren Grau (Guerau). El 1303 s’esmenta un Bernat Grau,
a Pontons. En un capbreu de 1474 s’hi esmenta el lloc de Grau. Als fogatges de 1497, 1515 i 1553
consta que encara era del llinatge dels Grau. Després passà a Bellveí (1602: Pere Bellveí de la Grau).
A la segona meitat del segle XVII, per vincles familiars, la posseïa el llinatge dels Morgades, que es
cognominaren Morgades del Grau.
El llinatge s’ennoblí al segle XVIII, gràcies a la gran puixança econòmica que assolí. Se sap
que Pere Morgades del Grau i altres pagesos de la comarca, el 1739, es dedicaven a l’exportació a
ultramar per al noliejament d’un vaixell a Sitges. També en aquest segle passaren a tenir habitatge
a Vilafranca del Penedès. Sabem per un document d’inicis del segle XIX que el propietari era
familiar del Sant Ofici. Les actuals propietàries són les senyores Martí i Mauri, descendents per
línia materna dels Morgades del Grau.

ARRELS ETIMOLÒGIQUES
Del cognom Morgades, llinatge bastant freqüent al Principat, sobretot al Penedès,
probablement del llatí medieval mauregata, filla de moro, derivat de maurus, moro. I Grau és el
nom antic del lloc, contracció del cognom (inicialment nom) Guerau. Sembla ser que tingui el seu
origen en el nom germànic Gairoald, que es pot traduir per “govern de la llança".

És un edifici d’una estructura típicament baixmedieval. Té planta prismàtica, que a través
dels anys ha sofert moltes modificacions. El carener de la teulada és paral·lel a la façana. Crida
l’atenció, al pis de la paret que mira a llevant, una finestra coronella de pur estil romànic partida per
un mainell amb la base treballada, fus cilíndric i encimat per un capitell cisellat amb motius florals
i amb les impostes de les parets laterals de pedra amb formes especejades. Dites impostes i capitells
suporten un bloc monolític amb dues arcades de mig punt, tot coronat per una senzilla cornisa.
És una peça de notable interès artístic, probablement de finals del segle XIII, ja que l’estructura
romànica indicada és del període tardà.
La façana principal, situada a migdia, té un portal de mig punt amb dovelles de pedra i tres
grans contraforts. Les parets, en part, són de tàpia.
A l’interior de l’edifici, als baixos, dues arcades ogivals de pedra ben treballada i una finestra
amb festejador. Hi ha una cambra molt petita coneguda popularment per “la presó”. Al primer pis, a
la sala principal, quatre portals treballats, tres d’ells conopials, un porta la data 1614. En una de les
cambres hi ha un enteixinat d’estuc amb cassetons profundament decorats amb dibuixos de línies
ondulades, en uns sense cap dibuix concret i en altres s’hi observa dins un cercle l’anyell pasqual.
Estan separats els uns dels altres per unes línies entrecreuades que formen figures caironades,
l’anagrama JHS i un bon reguitzell de figures geomètriques més; es troba bastant ben conservat.
A la sala principal, també es poden observar un conjunt de fotografies d’època d’interès etnològic,
diplomes del Centre Agrícola del Penedès dels anys 1879 i 1892; el de la Societat Econòmica de
Barcelonesa “Amigos del país”, del 1908 entre d’altres interessants vellúries.
L’edifici es tancat per un baluard amb un portal de muntants de pedra treballada, molt
rudimentaris amb llinda de fusta. En conjunt és una construcció molt antiga, potser del segle XII,
modificada als segles XIII i XIV i posteriorment reformada el XVI, amb afegits fins al moment
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LA MASOVERIA (EL MASOVER VELL)
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actual sense cap interès, solament per adaptar-la a les necessitats del moment.
Els masovers, cognominats Solé, hi són des de moltes generacions, encara que actualment
no la utilitzen com a habitatge.

EL CASAL SENYORIAL
Molt proper a l’antiga casa pairal es troba el nou casal de la nissaga, construït a finals del
segle XVII, que fou molt modificat a la segona meitat del segle XVIII, així com en etapes posteriors.
Tot i així, conserva l’estil renaixentista italianitzant de la construcció de finals del segle XVII,
possiblement feta per un arquitecte italià, un cas realment excepcional al Penedès.
És un gran edifici compost de planta baixa, pis i golfes amb coberta a dues vessants, amb el
carener perpendicular a la façana. Un portal de mig punt adovellat amb un blasó nobiliari, col·locat
al segle XX a la dovella central (escut partit: a l’esquerra, de gules una banda d’or; a la dreta,
d’argent un llop passant de sinople; coronat tot per un elm de cavaller). Aquest escut fou concedit
a Joan Morgades i Lleó pel rei de les Espanyes Carles III, el 20 de maig de 1775, en la categoria de
ciutadà honrat de Barcelona per a ell i els seus descendents. La donació fou signada a Aranjuez el
6 d’abril de 1775 (AHN i Arxiu de Simancas).
A la planta baixa de la façana hi ha dues finestres amb ampit, muntants i llinda de pedra
(en una hi ha anotat l’any 1690) i quatre obertures al pis, amb balcons als extrems i balconada a les
dues centrals. A la paret de ponent de l’edifici, una bonica galeria de tradició italianitzant formada
per cinc arcs rebaixats en línia i un de perpendicular als altres, amb un pinacle a cada costat. Una
esvelta torratxa s’enlaira al centre de l’edifici amb finestres de volta de mig punt a cada costat i
coberta amb teulada de pavelló, coronat per un alt parallamps.
A dins, al vestíbul hi ha una monumental portalada de quatre entrants molt ben elaborada,
d’estil barroquitzant. Una elegant escalinata porta a la planta principal, on hi ha un petit oratori
dedicat a la marededéu de la Mercè. Encara es conserva la cambra de l’hospitalitat, que és on
passaven les nits els frares predicadors i altres persones ambulants. El gran xiprer de fora era el
símbol que hom es podia allotjar al lloc de franc.
La pairalia conserva mobiliari d’època (algunes peces molt antigues i de gran valor artístic)
i força documentació antiga, amb un bon nombre de pergamins, alguns de notable interès històric.
És utilitzada actualment com a segona residència pels seus propietaris.

CELLER MODERNISTA
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Dins el conjunt monumental de la pairalia hi ha un celler construït el primer terç del segle
XX, d’expressió modernista, que consta d’una nau a dues vessants amb portal d’arc escarser al bell
mig, petit finestral de forma esglaonada damunt seu, i finestres esglaonades amb artístiques reixes
a cada costat. La façana acaba també de forma esglaonada al mig i pendent al costat. Utilitza el
totxo vist per emmarcar les obertures dels finestrals i el portal i divideix els tres cossos de l’edifici.
Hi ha un rellotge de sol.

CAPELLA DE SANT ANDREU
Està situada a l’altra banda de la carretera, però molt propera al conjunt monumental.
Els seus orígens són romànics, com ho demostren certs fragments arquitectònics d’aquella
època, però no s’ha trobat fins ara cap document d’aquell temps que l’esmenti, només se’n tenen
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notícies escrites des d’inicis del segle XVI. En les visites pastorals es diu que és una capella pública,
de la qual tenien cura els propietaris de la pairalia. L’església es va mantenir fins a mitjan segle
XVIII, en què se’n va construir una de nova al costat septentrional; de la primitiva en resta la
capçalera,que fou convertida en sagristia del nou temple. Sabem que el 21 d’abril de 1747 el bisbe
de Barcelona Francisco del Castillo donà llicència a Pere Morgades, de Castellví, per engrandir la
capella de Sant Andreu que hi havia prop de casa seva. Les obres duraren poc, tenint en compte
que el 30 d’abril de 1748 el vicari general donaria llicència per beneir la nova capella al rector de
Sant Sadurní de Castellví, Joan Tissonell, la qual havia estat edificada a expenses del propietari de
can Morgades.
Va ser quasi completament destruïda durant els fets revolucionaris de juliol del 1936 i fou
remodelada d’acord amb el projecte de l’arquitecte Josep Brugal.
De la primitiva església, ara convertida en sagristia, resta l’absis, que és semicircular, orientat
a sol ixent, arrebossat per fora i enguixat per dins, encara que, malgrat que estigui enguixat s’hi
endevina la concavitat de l’absis i el seu arc triomfal. És molt possible que hi hagi alguna finestra
de doble esqueixada tapiada. Als basaments de la capçalera es veuen restes de carreu amb filada.
Es conserva alguna traça del mur sud de la nau. Considerant la rusticitat de la construcció rural i
les característiques tipològiques de la capçalera, sembla una obra de finals del segle XI o la primera
meitat del segle XII.
La nova capella adossada és de planta rectangular, amb absis recte i volta de mig punt
amb llunetes. Ull de bou als costats laterals. Façana amb portal de mig punt, on hi ha la data 1747,
amb un ull de bou damunt i tot coronat per un cloquer de cadireta d’una obertura, amb campana.
Coberta de dues vessants amb teula àrab. A dins, cor amb baranes de fusta. Està un xic sobrealçada
respecte a la carretera que passa pel seu costat, cal pujar-hi per uns graons. Davant seu té uns esvelts
xiprers. Forma part de la propietat del conjunt monumental; s’hi celebra missa per l’onomàstica de
la seva advocació i altres actes religiosos. Hi ha un goig publicat a sant Andreu (1957).
Proper a la capella, a l’oest de cal Jaume de Comallonga i al SE de la masia de Comallonga,
hi hagué un fossar medieval, que es va localitzar a la dècada dels anys quaranta del segle passat.
Es tractava de 6 o 8 sepultures antropomorfes excavades a la roca, cobertes amb lloses de forma
trapezoïdal-ovalada, sense encaix pel cap. Estaven orientades al nord i no s’hi trobà aixovar. Fa
anys que es van destruir; sembla ser que es conserven alguns fragments de lloses. Se les suposa
contemporànies de l’església que tenien al seu entorn, és a dir, del segle XII.
Cal indicar que la capella mai es va usar com a panteó funerari de la nissaga dels Morgades
del Grau, els quals tenien la tomba als peus de l’altar de Sant Vicenç Ferrer (del qual s’edità un goig
el 1903), a l’antiga església parroquial de Sant Sadurní de Castellví de la Marca, d’època romànica,
i avui malauradament feta una completa ruïna. La tomba era coberta d’una llosa sepulcral on hi
havia gravat el blasó nobiliari que es va concedir al llinatge al segle XVIII, com ja hem esmentat.

Probablement sigui, junt amb la font del Bosc de Mediona, una de les més conegudes del
Penedès. L’ indret on està situada és molt acollidor, a redós de la descrita pairalia de la qual agafa
el nom. Una àmplia esplanada amb diversos tipus d’arbres, entre els quals destaquen els til·lers i
els verns, on en certes èpoques de l’any hi ha una interessant varietat de moixons i no és difícil
escoltar-hi el rossinyol. La mina fou reparada el 1892 i, posteriorment, es construí la bassa que,
canalitzada, travessa la carretera i va a parar a una altra, abans sempre plena a vessar, ara buida;
on hi ha un gran llorer, que s’utilitza per a regar els horts del voltant. Mai no s’ha assecat del tot.
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FONT DE CAN MORGADES
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Prop seu hi ha la font dels Horts de Muntanya de can Morgades, que recollia l’aigua en una bassa,
actualment no raja.

COVA DE CAN MORGADES
La cova de can Morgades també és coneguda per cova de Puigserol i dels Piverds, pel fet
que es troba a prop d’una zona on abunda aquesta espècie de pins de pinyons comestibles. Està
molt a prop de la hisenda. L’entrada és molt petita, però un cop a l’interior s’eixampla i forma una
sala de 15 metres d’amplada per 8 de llargada, d’alçada reduïda, en total no sobrepassa un metre.
En algun temps fou usada per resguardar ramats de xais. S’hi van fer algunes cates arqueològiques,
però van resultar estèrils, almenys que sapiguem.

CONCLUSIÓ

2012

De les moltes pairalies existents al Penedès històric, potser aquesta -sense desmerèixer les
altres- sigui l’única que reuneixi totes les condicions que havien de tenir des de finals de l’alta
edat medieval: un reduït nucli de població -quan l’assentament d’aquesta es va fer estable en
desaparèixer definitivament el perill de les ràtzies islàmiques en aquest sector del nostre país, al
primer terç del segle XII.; la capella amb el fossar al seu entorn; els petits nuclis d’habitacles, més
o menys fortificats o, si no, protegits; l’aigua corrent d’una font de cabdal continu. Els boscos de
l’entorn (una de les primeres necessitats junt amb l’aigua). Alguna cova, balme o abric natural per
resguardar el bestiar; un bon contrafort a cerç per a la protecció del clima hivernal; terra plana i
apta per al conreu de secà i de regadiu... Tot això ampliat amb el pas dels segles ha arribat al segle
XXI i és el que reuneix aquesta esplendorosa pairalia, la qual no és res més que un dels símbols
perennes de les nostres arrels ancestrals com a poble que ha viscut, ha fet viure i continua mirant
el futur.
Sense cap mena de dubte, es mereixeria una monografia profunda per deixar constància
escrita del seu passat. Hi ha prou documentació des d’èpoques molt reculades, així com patrimoni
arquitectònic per a poder-ho dur a terme, solament manca que algú s’animi. La família, el poble, la
comarca i el país li ho agrairà amb escreix.
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SOBRE LA FAÇANA
MODERNISTA I ALTRES
REFORMES DE L’EDIFICI
DE L’AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA
RESUM
De l’agost del 1892 al mateix mes del 1912, de l’aprovació inicial de reforma de la façana de
l’edifici de l’Ajuntament de Vilafranca a la seva inauguració; tres projectes de tres arquitectes
-a un dels quals correspon també la reforma de l’espai del celobert interior-, pocs recursos per
tirar-ho endavant i encara una curiosa llegenda urbana. Com tantes coses a la capital penedesenca, un sarau llarg i complex que va durar vint anys.
ABSTRACT
August 1892 to August 1912: the period running between the initial approval to refurbish the
façade of Vilafranca’s Town Hall and its inauguration; three projects and three architects –one
of whom also refurbished the indoor skylight. There were few resources and yet an urban
legend, just like in many other episodes of the Penedès capital; somehow a long and complex
fuss which went on for twenty years.

El 3 de maig de 1892 l’Ajuntament de Vilafranca es reuneix en plenari presidit per Josep
“El señor Alcover ha hecho presente que el estado bastante ruinoso de algunas
partes de la Casa Consistorial y el deterioro de su fachada exigen irremisiblemente
una reparación más o menos tarde y para que cuando se trate de verificarla se
haga de la manera conveniente propone se encargue al arquitecto municipal forme
un plano diseño a que habrán de sujetarse el Ayuntamiento actual y los sucesivos
para llevar a efecto la propia obra, tanto en el interior como en el exterior, y el
Ayuntamiento teniendo muy en cuenta lo expuesto por dicho señor Alcover acordó
se escriba al citado Señor Arquitecto a fin de que ejecute el indicado plano”.1

1
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Cols, alcalde, i amb l’assistència dels regidors Joan Alcover, Josep Baltà, Isidre Rius, Pau Galtés,
Antoni Pujador, Jocund Estalella, Pau Miró i Pau Mitjans i acorda:

Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès (ACAP). Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895.
1892. Foli 38. A efectes de les notes que segueixen corresponents a aquests llibres d’actes, cal tenir en compte que les reunions
del plenari municipal eren habitualment setmanals i no pas mensuals com en l’actualitat.
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Amb anterioritat a aquesta data l’única reforma que ens consta és la col·locació del rellotge
que encara hi podem veure. Va ser el març de 18832, justament quan es va col·locar el nou rellotge
al campanar de Santa Maria, aquest darrer de més cost i complexitat perquè és cec (toca però no
es veu), mentre que el de l’Ajuntament és mut (es veu però no toca i, per tant, no té problemes de
so) fins al punt que, si haguessin funcionat ambdós correctament, cosa que no passava sovint, es
podien complementar, tan propers l’un de l’altre.3
Després de la proposta municipal del 3 de maig de 1892, el 27 d’agost de 1892 l’arquitecte
municipal Antoni Vila Palmés presenta ja la memòria, amb un informe en castellà sobre l’origen
històric de l’edifici, la seva situació aquell 1892, les reformes que es projecten i la manera de
portar-les a terme. S’especifica també un pressupost que en aquesta data és de 10.169’10 pessetes.
S’hi inclou igualment el plec de condicions per executar l’obra i les econòmiques. Lligats a la
memòria hi ha diversos plànols, entre ells la proposta de façana i de reforma del celobert interior.4
El 9 de setembre d’aquest mateix any el plenari municipal dóna per rebuts els plànols, memòria i
documents de l’arquitecte Vila, “y examinados cuidadosamente tales documentos por la corporación
los halló enteramente conformes a sus deseos, acordando aprobarlos completamente, como también
la cuenta presentada de los honorarios por dicho arquitecto devengados por el referido trabajo y que
ascienden a quinientas pesetas”.5
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Foto 1. El projecte d’Antoni Vila i Palmés va definir les línies generals amb els dos balcons i
les dues portes, tot i que externament tan sols s’observa com aportació seva la situació
de l’escut entre una i altra porta del balcó gran.6
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2

La fiestas públicas en Villafranca del Panadés, a “La Vanguardia”, 27 de març de 1883.

3

El 1929 es va haver de canviar la maquinària del rellotge del campanar i també va caldre arreglar i afinar el de l’Ajuntament que
no anava a l’hora. Solé Bordes, Joan. El rellotge del campanar a “La Voz del Penedès”, 26 de març i 1 d’abril de 1983.

4

ACAP. Ajuntament de Vilafranca. “Obres i urbanisme, Obres municipals 1872/1912”. Localitzat per Fontxo Blanc i Joan Solé Bordes,
amb la col·laboració de l’arxiver, Josep Maria Masachs, i l’ajut excels i impagable de Montserrat Morató.

5

ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1892. Foli 67v.

6

ACAP. Ajuntament de Vilafranca. “Obres i urbanisme, Obres municipals 1872/1912”.
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Curiosament, tot el plec d’estudi de l’obra amb els plànols corresponents elaborat per
l’arquitecte Vila no especifica ni concreta en cap moment el caràcter que llavors presentava l’edifici
municipal que en realitat -com es pot observar a la fotografia 2, anterior a les primeres reformes
que estudiem7- era format per dos cossos, el principal, constituït pels dos balcons i que en l’espai
interior correspon al celobert i el seu entorn, i un petit cos enganxat a la casa de cal Macià, a la
banda esquerra observant la façana, que llavors presentava una porteta i tres finestres al damunt.
L’observació de les diverses imatges ens fa pensar que es tractava d’una construcció annexa, qui
sap si independent llavors o amb anterioritat i que correspondria al que ara és l’oficina de turisme
a la planta baixa i el servei de comunicació al seu darrere, el balcó anomenat dels administradors,8
al primer pis, amb la secretaria d’alcaldia, la sala d’espera d’aquesta, l’escala que dóna accés al
segon pis, el despatx del darrere, al qual s’accedeix per la sala Pau Boada i, al segon pis, el que
és el despatx del secretari municipal i altres dependències. El més grans recordaran que a les
dependències del tercer pis hi tenia la llar el porter municipal i la seva família.

7

La dèria castellera vilafranquina festamajorenca ens permet tenir a l’abast nombrosíssimes imatges de la façana de la Casa de
la Vila. Les imatges històriques de referència castellera que adjuntem són de la procedència que s’indica al peu i ens han estat
facilitades per Pere Ferrando Romeu. A ell volem agrair especialment tota la seva col·laboració per estudiar i analitzar conjuntament i amb deteniment cada una de les imatges, de les quals en alguns casos Ferrando ens n’ha fet conèixer la datació exacta.
Aquestes fotografies han estat estudiades a Pere Ferrando Romeu a "Evolució de la façana de l’Ajuntament als cent anys de la
inauguració de l’actual", a “El 3 de Vuit”, 24 d’agost del 2012.

8

El sentit del nom deriva del fet que és des d’aquest que els administradors de la Festa Major veuen les evolucions del que s’esdevé
a la plaça els dies de sant Fèlix.

9

Imatge de l’Arxiu de la Imatge i el So. ACAP.

2012

Foto 2. Creiem observar que no hi ha rellotge a
la façana. Així la imatge seria anterior a 1883. Es
pot veure un dels dos balcons centrals que llavors
presentava la façana i l’escut sobre la porta amb un
dels dos llum de gas que hi havia a banda i banda
de l’entrada, també hi veiem l’edificació annexa
tocant a cal Macià, amb porta a nivell de carrer i
dues o tres finestres al damunt.9
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A la vista de la indicada foto 2 i també de la 3, sembla evident que, com a mínim, la reforma va
acabar suposant en el cos annex al costat de cal Macià la desaparició d’una escala o sales interiors
a diferent nivell de la resta de l’edifici. Com ha estat remarcat en l’estudi sobre l’arquitectura
vilafranquina, el plantejament de la proposta d’Antoni Vila és la base compositiva dels dos
projectes posteriors.10 La foto 2 ens permet observar també com l’edifici municipal no tenia terrat
sinó teulada, una característica que es manté el projecte d’Antoni Vila i també després el de
Santiago Güell.

Foto 3. La façana ja presenta el rellotge. La imatge ha
de correspondre als anys 1884, 1886 o 1887.
S’observen algunes diferències en la caseta annexa de
l’esquerra en relació a la foto 211.

Si, com s’ha assenyalat, Antoni Vila i Palmés va dissenyar l’estructura definitiva de
l’edificació i la façana, el seu projecte no es va executar mai,12 en desconeixem els motius, tot i
que possiblement hi havia de tenir un pes notable la molt difícil situació econòmica del municipi13.
El 29 de setembre de 1892 l’Ajuntament acorda tancar amb vidres les arcades interiors del primer
pis de cara a protegir-lo del fred a l’hivern14 i en tornen a parlar el 27 d’octubre del 1892.15 Per
10 Rosselló, Joan (et alt.) Vilafranca del Penedès a través de la seva aquitectura. La ciutat que ens ha arribat, Caixa Penedès, Ajuntament. Vilafranca 1992. Pg. 148.
2012

11

Reproduïda al Programa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, 1955.

12 Rosselló, Joan (et alt.) (1992). Pg. 148.
13 Els llibres d’actes d’aquests anys ens parlen d’impagaments, emprèstits i fins constrenyiments per part de la Diputació de Barcelona per saldo negatiu.
14 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1892. Foli 71r.
15 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. Foli 78r.
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acabar-ho de complicar, en el Ple Municipal del 9 de desembre del 1892 es llegeix un requeriment
del Governador civil indicant que a l’alcalde, Joan Cols, li ha estat oberta una causa criminal per
usurpació d’atribucions “y delito relativo al libre ejercicio de los cultos”; aquest fet determina que
Cols hagi de deixar el càrrec d’alcalde i el de regidor; el substitueix el primer tinent d’alcalde, Joan
Alcover, i manifesta el consistori el seu sentiment sobre el tema per “el delicado proceder y exacto
cumplimiento en el ejercicio del cargo”16.

EL PROJECTE DE SANTIAGO GÜELL
El 1893, Santiago Güell, que acabava d’obtenir el títol d’arquitecte, va desplaçar Antoni Vila d’aquest
càrrec municipal. En concret el gener d’aquest any el ple del consistori vilafranquí manifeste:
“Se ha dado lectura de otra instancia de fecha seis del actual producida por D. Luis
Álvarez y otros veinte y seis vecinos en la que solicitan del Ayuntamiento se sirva
acordar se confiera a D. Santiago Güell y Grau el título de Arquitecto municipal por
varias razones que enaltecen a esta villa y por ser persona muy apreciable por su
reconocido hábil gusto artístico, por sus dotes de carácter y ser hijo de la población,
de cuyas cualidades se puede fundadamente esperar que desempeñará con el mayor
acierto y exactitud cuantos trabajos el municipio le confíe ya que por su aplicación
y talento ha salido aprovechadísimo en la carrera que poco ha terminó y enterado
el Cabildo y teniendo muy en cuenta lo expuesto y recomendado y los evidentes
merecimiento de dicho Señor en todos conceptos acordó por unanimidad acceder
gustoso a lo solicitado otorgándole desde luego el referido nombramiento sin
opción a sueldo alguno y que se le comunique este acuerdo recomendándole tome
posesión del cargo dentro del término de cuatro días llenándose en el acto todas
cuantas formalidades previene la ley”.17

2012

Com es pot observar, el càrrec no suposava que l’arquitecte entrés en nòmina municipal
sinó que suposem que tan sols devia facturar els treballs que –pensem que amb caire exclusiu- el
consistori li encarregava.
Tot i que no en consta cap paraula als llibres d’actes municipals, és el 189318 quan, d’acord
amb la proposta d’Antoni Vila, s’ajunten els dos balcons després d’haver apujat l’escut fins a la
posició que encara ocupa en l’actualitat, tal com s’observa a la fotografia 4. Creiem que havia de
ser també en aquest moment quan es va fer el revoltó sobre el rellotge, element que trencava amb
mitja circumferència la línia recta de la tortugada de la teulada.

16 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1892. Foli 87r i v.
17 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1893. Foli 6r i v.
18 Rosselló, Joan (et alt.) (1992). Pg. 148.
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Foto 4. Imatge datada l’agost de 1893 o anys posteriors. Es va treure l’escut de sobre la porta per situar-lo
en el lloc que encara ocupa actualment, d’acord amb la proposta d’Antoni Vila. Això va permetre fer un únic
balcó. S’observa que s’han tret els llums de gas que eren situats a banda i banda de la porta,
encara queden els braços, qui sap si s’estaven adaptant a l’electricitat.19

2012

El ple municipal del dia 1 d’abril de 1893 acorda encarregar a Santiago Güell la direcció
de les obres de reforma del pati de la Casa de la Vila: “Se encargue al Arquitecto municipal D.
Santiago Güell y Grau la dirección y modificaciones que crea necesarias y dirija la obra de reforma
del patio de la Casa Capitular”.20 Com es pot interpretar d’aquesta nota, a Güell no li van demanar
un projecte nou sinó que executés el d’Antoni Vila, un encàrrec certament de cost molt inferior.
Potser havia passat el mateix amb la façana, però no en consta referència documental.

19 Foto Col·lecció Jaume Trius. Vilafranca.
20 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1893. Foli 15r i v..
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Foto 5. Santiago Güell, projecte de façana de la Casa de la Vila.21

“Con motivo de haberse suprimido en el presupuesto municipal para el
año económico próximo la plaza de Maestro de obras titular que ha venido
21 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. “Obres i urbanisme, Obres municipals 1872/1912”.

2012

Güell, però, va fer, creiem que de pròpia voluntat, un projecte totalment nou de reforma de
la façana i l’interior, datat el 20 d’abril de 1893,22 del qual no en consta la més mínima referència
als llibres d’actes del plenari municipal. Potser va ser la impossibilitat de justificar la despesa
d’aquest treball de creació arquitectònica la que va fer que no es tractés el tema i sols s’executés la
part corresponent al pati interior;23 i és en base a aquesta afirmació que podem creure que és seu el
tancament de les arcades del primer pis. La iniciativa de Santiago Güell era, com es pot veure, molt
ambiciosa en la seva ornamentació, tot i respectar l’estructura de dos balcons proposada per Vila.
Es pot observar que un i altre mantenen les tres finestres a la planta baixa i la teulada. La iniciativa
de Güell va ser potser –res en diuen els papers- la que va determinar que dos mesos després
l’alcalde, Joan Alcover, proposés la creació del càrrec d’arquitecte municipal fent desaparèixer la
figura del mestre d’obres municipal:

22 Conservat a ACAP. Ajuntament de Vilafranca. “Obres i urbanisme, Obres municipals 1872/1912”. Es conserva junt amb el primer
projecte, el d’Antoni Vila.
23 Rosselló, Joan (et alt.) (1992) Pg. 148.
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desempeñando D. José Inglada y creado los de arquitecto municipal con el sueldo
anual de quinientas pesetas, se acordó se comunique a aquel el cese de dicho
destino y que el Ayuntamiento ha quedado satisfecho de sus servicios y nombrar
interinamente para el nuevo empleo al arquitecto D. Santiago Güell, anunciándose
por pregón y edicto y en el Boletín Oficial por si algún facultativo desea obtener el
destino en propiedad que dirija solicitud al Ayuntamiento...”24
Al ple del dia 1 d’agost d’aquell 1893 Santiago Güell va passar a ser el primer arquitecte
municipal amb càrrec en propietat, “en vista de que ha transcurrido [el plazo] con exceso y dicho
señor ha sido el único que ha acudido, se acuerda por unanimidad concedida”.25 El mateix plenari
municipal li encarrega tirar endavant els plànols d’un nou escorxador.26
Cal entendre, però, com estava estructurada la Casa de la Vila i els serveis que acollia. Sense
plànols ni descripcions detallades, ens consta que una part dels baixos de l’edifici, per la banda
que donava al carrer de Santa Maria, era llogada a particulars per a les seves activitats comercials.
Així, el 27 de juny d’aquest any 1893 s’atén la petició del veí Valentí Martí i se li lloga un local,
amb porta pel carrer de Santa Maria, per posar una botiga de confiteria,27 amb permís per obrir
portes i finestres i fer les obres que calgui. El lloguer era de 125 pessetes a l’any “al igual que los
anteriores inquilinos”.28
En un Ajuntament sotmès als esdeveniments polítics del moment, el 10 d’agost de 1893
el Govern Civil comunica que admet la dimissió definitiva de Josep Cols Artigas, l’alcalde que
va proposar fer la façana nova. Josep Baltà de Cela és nomenat tinent d’alcalde el 27 d’octubre.
La primera i gairebé única referència als treballs de reforma interior és del 23 de novembre quan
s’acorda pagar una factura “por los balustres, pasamanos, zócalos y pedestales de piedra artificial
para la baranda de la escalera de la Casa Consistorial”.29
L’any 1894 passaria a ocupar l’alcaldia Joan Mascaró Pujadas. Les obres interiors de l’edifici
municipal anaven lentes, el 12 de juliol d’aquell any es parla de l’enrajolat:
“El Señor Alcalde presidente ha manifestado que en vista del mal aspecto que
presenta el piso del patio de la casa consistorial por hallarse sin embaldosar propone
se verifique esta obra y conforme el Ayuntamiento se acordó que la comisión
segunda reclame al señor Arquitecto municipal el presupuesto de la cantidad a que
ascienda el material y trabajo de la misma y lo presente en la sesión próxima para
que el Cabildo pueda resolver”30.
Cap altra referència trobem fins al 30 de maig del 1895 quan l’alcalde, Joan Mascaró, i el consistori
acorden treure les canals que hi havia a l’edifici consistorial i “que se conduzcan las aguas pluviales
por tubería adosada a la fachada”31. El 6 de juny del mateix any acorden la compra d’un aparell
24 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1893. Foli 30r.
25 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1893. Foli 42r.
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26 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1893. Foli 42v.
27 Sobre aquesta pastisseria vilafranquina podeu veure: Solé Bordes, Joan i Cercó i Rimbau, Joan El llibre de les catànies i les coques
de Vilafranca. Postres i llepolies del Penedès. Ed. Cossetània. Valls 2010.
28 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1893. Foli 31v.
29 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1893. Foli 65v.
30 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1894. Foli 39v.
31 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1895. Foli 26v.
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de gas per a l’enllumenat del pati i escala de l’edifici32. Aquell mateix any, el mes de juliol, va ser
nomenat alcalde Manuel Vidal Rollan. Eren, però, temps difícils, l’Ajuntament tenia pagaments
endarrerits, havia de fer emprèstits comptava amb descoberts comptables i la Diputació li fa arribar
amenaces d’apressament per impagats, l’Ajuntament es justifica tot parlant de la greu crisi derivada
de la fil·loxera. El 13 d’agost de 1896 han d’arreglar el saló de sessions:
“El Sr. Alcalde presidente ha expuesto que las paredes y techo del Salón grande
de la casa Capitular estaban todas manchadas e indecentes y convendría darles
otra mano de yeso y que suceda lo mismo con el local que ocupa la Secretaría del
Ayuntamiento y también sus puertas y armario, y vista por el cabildo la necesidad
de ello, se acordó se mande practicar lo del propio salón y respecto al otro local
que se pinten las puertas y el armario y se ponga papel en sus paredes conforme se
hizo en los departamentos de la Alcaldía y Depositaría”33.

32 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1895. Foli 27v.
33 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1891-1895. 1896. Foli 36r..

2012

El gener de 1897 ocupa l’alcaldia vilafranquina amb caràcter provisional Pere Marra, però
aquest dimiteix el 28 del mateix mes de gener, ocupa accidentalment l’alcaldia Jaume Ballbé i el 9
de febrer ho passa a ser, també accidentalment, Joan Juvé, fins que el mes de juliol d’aquell 1897
entra a ocupar l’alcaldia Albert Moliné Sabater. Així les coses, no ens ha d’estranyar que els pocs
efectius econòmics municipals s’apliquessin a projectes més urgents: reparacions constants a la
caserna (edifici de propietat municipal), construcció de l’escorxador i ben aviat la col·laboració per
tirar endavant l’Estació Enològica. Entre un i altre tema, el 24 d’agost de 1897 l’Ajuntament acorda
fer un dipòsit per als serveis o comunes (“excusados”) de la Casa Consistorial, per aprofitar el pou
mort, tota vegada que fins llavors aquestes restes es filtraven i se’n ressentien les parets. També
s’acorda arreglar les teulades per evitar les moltes goteres que hi havia.34 També els inquilins tenien
problemes i el 7 de setembre Valentí Martí Via, confiter que ja hem vist que els tenia llogats part
dels baixos consistorials amb sortida pel carrer de Santa Maria, els demana que li permetin donar
sortida a les aigües brutes de la botiga i habitació que té llogada,35 de manera que en el següent ple,
el 14 de setembre li contesten que han mirat per anar a connectar amb la claveguera però queda
molt lluny pel desnivell i li proposen que faci les obres al seu càrrec i comptarà amb l’autorització
municipal. El 12 de juliol de 1898 li augmenten el lloguer en 40 pessetes anuals.36
Josep Cols Artigas cap a finals de 1897 va tornar a ocupar el càrrec de regidor després del
procés municipal al qual havia estat sotmès i el 12 d’octubre Albert Moliner va presentar la dimissió
sense que constin els motius. Tot i això, encara va presidir alguns plens fins que el 20 de novembre
de 1897 va passar a encapçalar el consistori Pacià Amiguet. Ha de ser a l’entorn d’aquests anys,
com a molt aviat el 1893 i com a molt tard el 1900, que es realitza la primera reforma de la façana,
ajuntant els dos balcons en un de sol amb barana de ferro. Es va apujar l’escut de l’espai que
ocupava sobre la porta, tal com s’observa a la foto 4.

34 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1896-1900. 1897. Foli 70v.
35 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1896-1900. 1897. Foli 75r.
36 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1896-1900. 1898. Foli 44v.
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ESCORXADOR, COL·LEGI... I ENLLUMENAT
La dinàmica de relació social dels vilafranquins i vilafranquines s’anava desplaçant cap a la
Rambla, indret bàsic de relació, i encara molt més quan el 1912 s’hi inaugura el primer monument
que té la vila, el dedicat a Manuel Milà i Fontanals. Però el 1898 ja es parla a nivell de consistori
de la petició de posar un quiosc de begudes a la Rambla de Sant Francesc. D’entre els projectes
municipals, però, el que sembla anar més endavant i en parla el consistori el 14 de desembre de
1898 és el de construcció del nou escorxador, sobre plànols de l’arquitecte municipal Santiago
Güell,37 una inversió que possiblement havia d’endarrerir la de la finalització de la façana de la
Casa de la Vila. Al mateix temps una altra important infraestructura es consolida a Vilafranca
quan el 22 de febrer de 1899 es rep una carta de Josep Morgades, bisbe de Vic, indicant que ha
comprat la casa del marquès d’Alfarràs per tal que tingui continuïtat l’escola de Sant Ramon que
hi està instal·lada, "y hará de manera que después de su muerte la villa tenga representación en la
junta administrativa por medio de su Alcalde a fin de asegurar en todo tiempo un beneficio para
la misma”.38 Justament, l’abril d’aquell any Morgades va passar a ocupar la seu de Barcelona i el
prevere Josep Torras i Bages va ser nomenat bisbe de Vic. El juliol de 1899 torna a ocupar l’alcaldia
vilafranquina Albert Moliner, sempre per designació del governador civil.
El 1900 la situació econòmica era, fins i tot a nivell particular, tan precària que sis veïns de
la vila es van oferir a l’Ajuntament per fer de mosso de càrrega. El 1901 l’Ajuntament va haver de
tornar a fer emprèstits per pagar els deutes pendents. L’agost d’aquest any, a la vista de l’oferta de
subministrament elèctric que reben, acorden posar llum elèctrica a la Casa de la Vila:
“Hecho presente por algunos Sres. Concejales la necesidad de mejorar el
alumbrado de la Casa Capitular con motivo de las modificaciones practicadas en
las dependencias de la misma y que para obtenerla sería conveniente solicitar de
D. Arturo Galofré dotara los indicados locales de la instalación eléctrica, atendido
a que antes tuvo la amabilidad de establecerla en los paseos de la Rambla de San
Francisco, el cual ofreció un satisfactorio resultado y muy aceptado por todos los
vecinos, el Ayuntamiento teniendo en cuenta tan poderosas razones, acordó por
unanimidad conformarse con lo propuesto”.39

2012

Més enllà de l’abarrocada prosa administrativa, sembla que potser aquella Festa Major
del 1901 ja va comptar amb alguns elements d’il·luminació elèctrica a la Casa de la Vila. Va ser
en aquestes diades de sant Fèlix que el ministre d’Agricultura va visitar la població per assistir
al Congrés Agrícola que es va celebrar i va presidir l’acte tradicional de lliurament de premis
que se celebrava al Centre Agrícola del Penedès. Aquesta visita va ser la base per fer entendre
a l’administració la necessitat d’una estació de viticultura i enologia. Però el tema de fons era
l’escorxador municipal, i el plec de subhasta es va concretar a nivell municipal el 29 d’agost
d’aquell 1901. De moment la vila podia presumir del títol de “Molt il·lustre” atorgat per la reina
regent el 12 de setembre del mateix any. Per suposat, una vila amb aquesta distinció es mereixia
una façana ben diversa de la que tenia, a mitges o tot just engegada.

37 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1896-1900. 1898. Foli 75v a 79r.
38 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1896-1900. 1899. Foli 10v.
39
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Foto 6. Diada de sant Fèlix de l’any 1901, d’acord amb la identificació del cartell de la dreta.
Encara hi ha els llums de gas a banda i banda de la porta mentre a la paret del primer
pis s’estan posant llums elèctrics, un és instal·lat i l’altre encara no.40

“El Consejo de Administración de la expresada sociedad le manda manifestar que
considerando dicho consejo estar facultado, según reglamento, para la cesión
gratuita de fluido, no puede en absoluto comprometerse al suministro gratuito
del consumido por los dos arcos voltaicos instalados por aquella compañía en la
fachada principal de la Casa Capitular y que, no obstante, y mientras no se acuerde lo
contrario en Junta general de accionistas, la Compañía cederá la corriente necesaria
al funcionamiento de dichos arcos hasta las diez de la noche en días festivos y de
40

Imatge Arxiu de la Imatge i el So. ACAP.

41

ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1901-1905. 1901. Foli 70v.

2012

El consistori estudia l’enllumenat exterior en el ple del 24 de desembre del 1901: “se acordó
se pregunte al Sr. D. Jaime Martorell, Gerente de la Sociedad “Electra Vilafranquesa” que clase de
luces y en que días y horas trata de ofrecer gratuitamente para fijarlos en la fachada de la Casa
Capitular puesto que el Ayuntamiento se ha hecho cargo de los aparatos en la misma existentes e
ignora el resultado que de ellos hay que esperar”.41 En el ple del 16 de gener següent es va llegir la
contestació:

73

C O L · L A B O R AC I O N S

Joan Solé Bordes

ferias y hasta la una de la madrugada en los de Pascua, Fiesta Mayor, vigilias de
Navidad y de San Juan. Además en los días que los mentados arcos no presten
servicio, se encenderán en su lugar dos lámparas incandescentes que se instalarán
en breve en la citada fachada siendo también gratuita la corriente indispensable
y por último, que será de cuenta del Ayuntamiento la instalación, conservación
y servicio del citado material de alumbrado eléctrico y el Ayuntamiento acordó
quedar enterado...”42
Curiosament, dels tres projectes de façana que estem estudiant, tan sols el de l’arquitecte
Antoni Vila i Palmés preveu els dos fanals que ja hi havia a banda i banda de la portalada, hem
de creure que de gas; ni el plànol de la façana de Santiago Güell ni el d’Eugeni Campllonch
especifiquen res pel que fa a il·luminació exterior. Però la interpretació del text anterior ens fa
pensar que aquests llums de la porta havien estat reconvertits en elèctrics (“arco voltaico”) mentre
s’instal·laven també els dos del balcó (d’un altre tipus anomenat “lámpara incandescente”), tal com
veiem a la fotografia 6. L’acabat definitiu d’il·luminació, tal com el coneixem ara amb els llums al
balcó, ja veurem que és del 1927.
Tornem al primer any del segle XX. Continuaven els canvis en l’alcaldia, d’acord amb les
previsions del governador civil. Així des del 30 de març del 1901 era alcalde Pacià Amiguet. En
entrar l’any 1902 el succeiria al capdavant del Consistori Martí Cortina Regull. El 25 de setembre,
però, és l’arquitecte i regidor Eugeni Campllonch qui ha de presidir el ple municipal per haverse absentat Joan Aixalà, després de demanar el permís corresponent, com també ho ha fet el
regidor Josep M. Echevarria. Joan Ribera, tinent d’alcalde, és qui presideix el següent. La vila
es transforma, tot i les dificultats econòmiques, així la principal obra que ocupa al consistori és
encara l’escorxador, finalment inaugurat el desembre d’aquell 1902, mentre es treballa també en la
construcció de l’Estació de Viticultura i Enologia, a càrrec principalment del Ministeri d’Agricultura,
i és a punt d’iniciar-se la construcció de la façana nova de Santa Maria... Però de la façana de
l’Ajuntament no en parla ningú. El 1903 deixa l’alcaldia Martí Cortina per passar a Albert Moliner.
El 1904, però, continuen parlant de les greus deficiències de l’espai on està situada l’escola pública
de nens, un tema que no es començaria a resoldre fins al 1936.

EUGENI CAMPLLONCH, ARQUITECTE MUNICIPAL

2012

El 13 de juliol d’aquell any 1904 Santiago Güell va deixar el càrrec d’arquitecte municipal:
“pidiendo al Ayuntamiento se sirva acordar se le admita la dimisión que presenta
de dicho cargo y enterado el Ayuntamiento el Sr. Presidente expuso que a fin
de que desistiera de su propósito se practicaron toda clase de gestiones por su
parte, y por los señores de la comisión primera de Fomento resultando totalmente
infructuosas por lo cual se acordó acceder a su instancia y que conste que la
Corporación ha quedado muy satisfecha de su comportamiento durante el tiempo
que ha venido ejerciendo el destino y por los medios acostumbrados se publique la
vacante, señalando el plazo de treinta días al objeto de que para cubrirla puedan
presentarse solicitudes”43.
No podem assegurar que en la decisió de Güell hi pesés el fet que el seu projecte de nova
42 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1901-1905. 1902. Foli 81r i v.
43 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1901-1905. 1904. Foli 56r.
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façana de la Casa de la Vila dormia el somni dels justos al calaix del despatx del senyor alcalde,
però potser hi va acabar de fer el pes. El 7 de setembre d’aquell any 1904, el regidor i arquitecte
Eugeni Campllonch va passar a exercir d’arquitecte municipal amb caràcter interí “a fin de no
dejar desatendidos ciertos servicios”44 tota vegada que no hi havia hagut cap proposta per cobrir
la vacant deixada per Santiago Güell. Així les coses, el Consistori va fer una segona convocatòria
aquest mateix 7 de setembre. Finalment, el 19 d’octubre Campllonch aconseguí el càrrec d’arquitecte
municipal en propietat.45 Cal tenir en compte que en el ple següent, celebrat el 23 d’octubre, es va
exigir, d’acord amb la llei municipal, que Campllonch presentés la seva dimissió com a regidor,46 i
així ho va fer el 9 de novembre, dimissió que li va ser acceptada el 23 del mateix mes. El 19 d’agost
de 1905 el governador civil designaria nou alcalde de Vilafranca a Joan Aixalà Juvé, justament
un dels anys que es van fer curses de braus al Tívoli, espai privat de lleure que gestionava Antonio
Galiano.47
Foto 7. Imatge datada entre 1902 i 1905. S’hi observa perfectament la canal que baixa de la teulada, així com el revoltó de
sobre el rellotge i els dos jocs de llums, les tres finestres a la
planta baixa i l’edificació annexa amb un cartell sobre la porta
que ha de fer referència al servei d’incendis.48

Les preocupacions municipals són en aquells darrers
mesos de 1905 a l’entorn de l’edifici de l’hospital,
una part del qual amenaça ruïna. Serà un tema de
maldecaps econòmics per a Pacià Amiguet, que
torna a ocupar l’alcaldia en entrar l’any i manté la
continuïtat en el càrrec en els anys següents, tot i
que en alguns moments, com el desembre de 1906,
el substitueix el tinent d’alcalde Francesc Ràfols.

45 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1901-1905. 1904. Foli 71r. Tot i ser regidor
Campllonch no va assistir al ple en el que va ser elegit.
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44 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1901-1905. 1904. Foli 66r.

46 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1901-1905. 1904. Foli 71v i 72r.
47 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1901-1905. 1904. Foli 136v.
48 Arxiu de la Imatge i el So. ACAP.
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Foto 8 Una altra perspectiva de la façana entre 1902 i 1905,
es pot veure la finestra de baix a l’esquerra que després
desapareixerà.49

El 15 de maig de 1907 el consistori que presideix
Pacià Amiguet acorda augmentar el lloguer que
paga Valentí Martí per l’espai que té arrendat de
l’edifici municipal. L’augment és fins a un total de
240 pessetes l’any, d’acord amb els preus de lloguer
que regien en altres botigues del mateix sector de la
vila.50 Curiosament, l’Ajuntament –com a resultat
d’haver rebut el quadre que encara avui es conserva
al saló de sessions- es preocupa per un altre edifici,
en aquest cas no municipal, i el 17 de juliol de 1907
acorda col·locar una placa a la façana del palau
reial recordant l’esdeveniment història que es creu
que va poder succeir allí:

2012

“Como complemento a los hechos históricos que representan los dos cuadros
generosamente cedidos al mismo por Dª. Maria Torras Vda. de Almirall, entendía
conducente y por ello proponía al Ayuntamiento se sirviera acordar la colocación
de una lápida recordatoria de la casa de esta villa en la que ocurrió el fallecimiento
de Pedro tercero apellidado el Grande que representa uno de dichos cuadros, a cuyo
efecto ha interesado del Ilmo. Sr. Obispo de Vich la redacción de la inscripción
que la misma deberá contener, cuya colocación tendrá lugar el día, en la forma y
con las solemnidades que la Corporación municipal estimare más propias. Después
de leída y aprobada la minuta de inscripción referida que traducida del catalán
al castellano dice: “En la noche del día once de Noviembre del año MCCLXXXV
murió aquí el Rey D. Pedro III de Aragón, grande por su gloriosa historia militar y
por la libertad política que él asentó en la tierra catalana” y apreciada la verdadera
importancia que el asunto entraña bajo un punto de vista histórico, acuerda de
conformidad con lo propuesto por el señor presidente, dejando a su discreción,
conocimiento e ilustración cuanto atañe a la forma, dimensiones de la lápida, fecha
y puesto de colocación, solemnidades y demás con que el acto deberá realizarse”.51

49 Arxiu de la Imatge i el So. ACAP.
50 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1905-1909. 1907. Foli 87r.
51 Mirat amb perspectiva d’ara resulta sorprenent la insistència administrativista en la prosa oficial i la llengua castellana, fins el
punt de fer-hi constar el text en la seva versió castellana. ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1905-1909. 1907. Foli 99r i v.
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Foto 9. Any 1905 identificat pel cartell de la dreta. Observem
que han desaparegut ja els fanals de la planta baixa tot i que
sembla que encara hi hagi el seu suport. Deduïm, per tant, que
aquests van ser suprimits entre 1902 i 1905.52

Amb alguna breu alternança, Pacià Amiguet manté
l’alcaldia en aquests anys. Des de la perspectiva
actual, sorprèn que el consistori prengui decisions
que després no es porten a terme. Així en el
plenari de l’11 de març de 1908 s’acorda: “Que se
imprima el trabajo «Ensayo de Topografía Médica
de Villafranca del Panadés» por D. Carlos Condis...
como muestra de agradecimiento; y considerando
dicho trabajo muy propio para difundir los
preceptos de la higiene pública y por ende altamente
beneficioso para la salud del vecindario, proponía y
así se acordó se imprima dicha obra por cuenta del
Ayuntamiento”.53 Però fins als nostres dies el treball
no ha vist la lletra impresa. El mateix cas correspon
al 15 d’abril de 1908, 54 quan s’acorda que el retrat
de Manuel Barba i Roca passi a engruixir la galeria
de vilafranquins il·lustres. Les parets del saló de
sessions encara l’esperen. Amiguet va tenir al seu
càrrec l’alcaldia fins al juliol de 1909, quan passa
a ocupar-la justament l’arquitecte Santiago Güell,
que ja era regidor. Güell, però, no sembla interessat
o content amb el tema i presenta la seva dimissió el
novembre d’aquell mateix 1909.55

EL PROJECTE D’EUGENI CAMPLLONCH
És justament en aquest moment quan Eugeni Campllonch56 -arquitecte municipal des del
1904, com hem indicat- enllesteix i signa el seu projecte de reforma de la façana de la Casa de la
Vila, sense que consti cap acord municipal en aquest sentit, ni trobem tampoc a les actes municipals
cap indicació sobre el tema. Aquest projecte és el que definitivament es tirarà endavant. L’única
diferència significativa amb el resultat definitiu que encara ara podem admirar, a més del que ja
52 Foto CDOCA-Museu de Valls.
53 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1905-1909. 1908. Foli 137v i 138r.
55 Certament ens hem de preguntar què hi havia al darrere: un excés de feina? Potser la competència amb Eugeni Campllonch que
poc després presentarà el projecte de façana de l’Ajuntament? Una actitud molt escrupolosa en els criteris morals per assumir
determinades situacions com la que sempre hem sospitat que va determinar el 1920 la seva negativa a acceptar la petició de
fer el saló-teatre del Casal vilafranquí?
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54 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals, volum 1905-1909. 1908. Foli 143v.

56 Rosselló, Joan (et alt.) (1992). Pg. 150. Correspon al que porta el número 1 amb el peu equivocat, ja que el contingut d’aquest
peu de foto fa referència al projecte numerat 5.
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hem indicat sobre els llums, és l’escut de la vila amb un disseny nou. Campllonch situa l’escut
sobre el rellotge, però finalment es va mantenir el disseny antic en el mateix espai que ja ocupava
entre una i altra porta del balcó gran. Potser el canvi més significatiu va ser també la desaparició
de la teulada i la seva conversió en terrat, així com la desaparició del revoltó sobre el rellotge. 57
Podem observar igualment en el plànol les decoracions florals modernistes com a part del conjunt
proposat per Camplloch, tot i que amb algunes mínimes diferències decoratives a la banda de sota
del rellotge i sense que definís l’interior dels tres escuts sobre les portalades del primer pis.

2012

Foto 10. Projecte de disseny de la façana d’Eugeni Campllonch que va ser finalment,
amb petits canvis, el que es va executar58.

El dia 1 de gener de 1910 va ser elegit alcalde per al bienni 1910-1911 Antoni Vinyals
Martorell. La façana nova ja s’havia iniciat o era a punt de fer-ho, la imatge festamajorenca del
fotògraf de postals Àngel Toldrà Viazo ens aporta un conjunt d’informacions ben interessants
sobre el procés de realització de la façana. Com es pot veure a la fotografia 11, els elements
essencials ja estan constituïts: s’ha reestructurat l’edificació annexa creant el balcó petit del primer
pis, popularment anomenat dels administradors, s’ha engrandit la porta de sota aquest balcó i ha
desaparegut la finestra de la dreta de les dues que estaven juntes a la planta baixa, però encara resta
57 Sembla inversemblant que obres d’aquesta envergadura, especialment pel que fa a la teulada, no tinguin cap reflex en el plenari
municipal, que hem revisat fins al 1914. Potser algú amb més paciència en pugui trobar petjades als llibres de comptabilitat
municipal.
58 Rosselló, Joan (et alt.) (1992). Pg. 150. S’indica allí que el plànol es conserva a l’arxiu municipal, però no hem pogut localitzar
l’original a l’ACAP, tot i la pacientíssima labor de Montserrat Morató.

78

S O B R E L A F A Ç A N A M O D E R N I S T A I A L T R E S R E F O R M E S D E L’ E D I F I C I D E L’A J U N T A M E N T D E V I L A F R A N C A

per fer tota la decoració floral, de manera que veiem sols els carreus de pedra sota els balcons o
sobre les portes del primer pis. Tots aquests ens indiquen que van ser els picapedrers els que els van
realitzar amb posterioritat a la Festa Major de la imatge, no pas al taller sinó “in situ”. Per la posició
dels domassos volem pensar que les baranes dels balcons encara són de ferro i no estan enllestides.
Curiosament, creiem que Eugeni Campllonch no va veure mai en viu la seva façana enllestida
perquè poc després de presentar el projecte que comentem un esdeveniment familiar va fer que
deixés de residir definitivament a la vila.59 Així les coses, el 3 d’agost de 1910 hagué de tornar a ser
nomenat arquitecte municipal Santiago Güell perquè Eugeni Campllonch Parés “se ausentó de esta
villa sin autorización ni conocimiento alguno de la misma como correspondía hace ya muchos días,
ocasionando con ello el retraso de varios asuntos municipales y particulares”.60 Santiago Güell va
ser nomenat oficialment arquitecte municipal el 14 d’agost de 1910 en ser l’únic que es va presentar
per accedir al càrrec.61 Consta igualment que aquest 1910 l’Ajuntament es va vendre uns terrenys o
patis a la part del darrere de l’edifici indicant que no tenien cap utilitat municipal, els va comprar un
veí i hem de suposar que el tema interessava econòmicament al consistori.

59 Hem d’agrair a Pilar Soler i Garcia les pistes i indicacions sobre aquesta història, una història d’amor que porta Campllonch a
residir a l’Argentina on, entre altres obres, serà l’autor del Casal Català de Buenos Aires, on tanta labor realitzaria després de la
nostra guerra civil Pere Mas i Perera, un altre dels que no van tornar més.
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Foto 11. Postal del fotògraf Àngel Toldrà Viazo, Per la numeració de la fotografia i la datació de
l’escrit que l’acompanya ha de ser de 1909 o 1910.62

60 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals. 1910. Foli 50v.
61 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals. 1910. Foli 57r.
62 Estudiat a Catàleg de targetes postals d’Àngel Toldrà Viazo. Ed. Ausa. Barcelona 2002.
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UNA INAUGURACIÓ I UNA LLEGENDA URBANA
I oficialment no trobem cap més notícia sobre la façana ni cap acord del plenari municipal.63
La premsa de l’època64 ens diu que el 29 d’agost de 1912, ara fa un segle, presidint el consistori
vilafranquí en Silvestre Mata, dins dels actes de la Festa Major es va procedir a inaugurar la
façana de la Casa de la Vila, el dia abans d’inaugurar-se el monument a Manuel Milà i Fontanals.
Les imatges en moviment que es conserven de la inauguració del monument i de la Festa Major
d’aquell any ens mostren la façana acabada tal com encara és ara, però, pel que sembla, no hi
ha la certesa que pertanyin al 1912 i poden ser posteriors, excepte, les imatges del moment de la
inauguració del monument.65
Les diferències en relació a tal com veiem ara la façana de la Casa de la Vila són tan sols
en els elements d’il·luminació, un detall no previst en el projecte de Campllonch; a la fotografia
10 hi veiem encara els llums elèctrics penjats de la paret. Sabem que el 1918 es van entrenar llums
nous en aquesta mateixa posició i uns altres amb barret el 1924, fins que el 1927 es van estrenar
els característics llums a la balconada que encara avui admirem,66 tot i que inicialment no es van
treure els penjats a la paret de la façana, a banda i banda de l’escut, que encara podem veure el
193567. Apuntem encara que el 1919 es van penjar els tres llums modernistes del carrer de Santa
Maria.68
Amb posterioritat a la inauguració de la façana remodelada, el 1913 es va reformar l’espai
de la Casa de la Vila destinat a oficines municipals amb la finalitat que hi hagués millors condicions
higièniques, amb la capacitat i els elements necessaris.69 El 27 de maig de 1914 Antoni Pons Domínguez
passa a ocupar el càrrec d’arquitecte municipal en substitució de Santiago Güell i Grau que el deixa
per voluntat pròpia.

Fot. 12. El detall decoratiu de doble interpretació situat sobre la porta
principal de la Casa de la Vila.

63 Hem revisat sense èxit totes les actes municipals fins al 27 de maig del 1914 a la recerca de dificultats econòmiques per assumir
l’obra.
64 El Labriego. Festa Major 1912.

2012

65 Filmació encarregada per l’empresari cinematogràfic Josep Bolet, donada per les seves filles al Museu de Vilafranca, es conserva
a l’ACAP i es pot veure a l’edició del documental Vilafranca 1900- 1939. Des de principis del segle XX fins a la guerra civil. Ed.
Ajuntament de Vilafranca. Tot sembla indicar que, contra el que es podia pensar, la filmació corresponent al 1912 només és
d’aquesta data en la part corresponent a la inauguració del monument a Milà i Fontanals, mentre la sortida d’ofici i els castells
a la plaça –en concret, un tres de set- són filmacions d’anys posteriors, afegides.
66 Anys que ens ha confirmat Pere Ferrando en base a la datació d’imatges castelleres que no reproduïm.
67 Poyo Creixenti, Antoni. Escuts heràldics de Vilafranca del Penedès (I) a “Del Penedès” núm 11. Primavera-estiu 2005. Fotografia
Pàgina 40.
68 En Pere Ferrando en conserva còpia de la factura de compra, amb data de 30 de novembre de 1919.
69 ACAP. Ajuntament de Vilafranca. Llibres d’actes dels plenaris municipals. 1913.
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Pel que fa a la façana modernista de l’Ajuntament de Vilafranca, podem dir que hi ha
dues coses certes: que les dificultats econòmiques, com hem vist, sempre van acompanyar l’obra
i que el projecte d’Eugeni Campllonch ja contemplava inicialment una ornamentació sobre la
porta principal. De la combinació d’un i altre detall, possiblement amb la col·laboració d’alguns
amics de la gresca –caràcter sovint molt habitual en els vilafranquins- neix la que, a la nostra
manera de veure, és sols una llegenda urbana o interpretació maliciosa d’un detall decoratiu creat
per l’arquitecte Campllonch en clau modernista. Una primera versió de la història ens parla sols
de les dificultats econòmiques per acabar de pagar l’obra i del suport econòmic que van donar al
tema les cases de mala nota.70 En una segona versió més enrevessada és la mestressa d’una de les
cases que, coneixedora del tema, ofereix els diners que falten si hi ha un detall que recordi la seva
generositat. I és en aquest sentit que es pot interpretar el pomell modernista de sota el balcó: el cul
de la mestressa, damunt la porta principal.

UNA TEMPTACIÓ GÒTICA

70 Sols en coneixem constància escrita a VV.AA. “El modernisme a Vilafranca", setmanari Tothom núm. 262. 16 de febrer de 1974.
Allí podem llegir: “Diu l’anècdota que les obres de reforma al 1912 es pagaren amb els impostos obtinguts de les cases de tolerància de la vila...”
71

Rivarol. “Nueva perspectiva para la Casa Consistorial”, a Panadés, Vilafranca, 2 de febrer de 1963.
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La següent actuació important sobre l’edifici consistorial, projectada i anunciada des del
febrer de 1963,71 no es va produir fins al mes de desembre de 196472 quan, en base al projecte
de l’arquitecte Camil Pallàs, director de la Secció de Restauració de Monuments de la Diputació
de Barcelona, es van iniciar les obres de restauració de la façana del carrer de Santa Maria per
tal de recuperar el seu caire gòtic. Va ser llavors quan la temptació de retrobar l’essència històrica
de l’edifici es va voler traslladar a la façana de la plaça i Camil Pallàs va presentar el projecte de
recuperació de la façana, amb caire gòtic i a semblança de com podia ser l’edifici original, una
iniciativa que, pel que podem resseguir a la premsa de l’època, havia partit d’una proposta de
l’alcalde, Lluís Melo Garcia, que el 20 de febrer de 1965 va fer arribar una nota a Mn. Manuel
Trens adjuntant-li el projecte de façana i demanant-li la seva opinió per publicar a les pàgines del
setmanari local Panadés.73 Les obres sobre el nostre edifici sembla que han estat marcades sempre
per la lentitud, perquè el juny de l’any següent encara es treballava en la façana del carrer de Santa
Maria.

72 Rivarol. “Nueva perspectiva para la Casa Consistorial”, a Panadés, Vilafranca, 5 de desembre de 1964.
73 Document recollit al treball de recerca de batxillera de Regina Trens. Les cinc carpetes originals de Mossèn Trens a Cal Sanyes.
Treball inèdit, IES Eugeni d’Ors 2012. Volem agrair a Regina Trens, neboda besneta del mossèn, les facilitats per a la seva consulta.
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Foto 13. Projecte de reforma o recuperació de la façana de la plaça. Es pot observar que se substitueix la segona porta
de la planta baixa per una finestra i se suprimeixen les altres, mentre al segon pis es recupera o
incorpora una galeria oberta. El projecte no preveu la ubicació del rellotge ni el sistema d’il·luminació.

El primer a dir-hi alguna cosa –potser més per obligació que per devoció- va ser Antoni
Sabaté Mill,74 que va apuntar d’entrada: “Como simple vilafranqués –título mínimo pero suficiente
para terciar en la cuestión-, estimo que el proyecto justifica satisfactoriamente la necesidad de
la reforma”. Sabaté parteix de la base que el de l’Ajuntament és un edifici de valor arqueològic i
que aquest aspecte s’ha de tenir molt en compte tot i que “estas razones no acaben de satisfacer
plenamente a todos, por lo menos a primera vista”. Contra els que puguin considerar la façana
principal de l’Ajuntament com un element congènit al caràcter de la vila, “la realidad es muy
distinta. Dicha fachada no solo no es consustancial al carácter de la villa, sino que desvirtua el
valor arqueológico del edificio”. Sabaté, però, és l’únic que apunta un tema evident: més que una
restauració, la proposta de Pallàs era una “reconstrucción inteligente que vale por un rescate”.
Sabaté no havia de ser, potser, molt amic del modernisme quan escrivia en aquest mateix article:
“Queda todavía un último motivo que estimo digno de ser consignado en esta ocasión: la necesidad
de vivir en un marco urbano que nos acompañe y donde persista el recuerdo de los hechos nobles
y sigan vivas las realizaciones del pasado como defensa de la invasión de tanta arquitectura
mostrenca y suburbana con que amenaza a las villas históricas el impulso económico y social sin
precedentes de nuestros días –tan redentor en otros muchos aspectos”. La interpretació del sentit
d’aquestes paraules queda, com tan sovint succeïa llavors, a la interpretació de cadascú.

74 Antoni Sabaté Mill. Casa Consistorial. Fachada principal- Proyecto de restauración, a “Panadés” 22 de maig de 1965.
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El tema era de compromís i Manuel Trens, al Penedès autoritat absoluta en temes artístics,
va exercir amb mestratge el sempre difícil exercici de nedar i guardar la roba en un article a la
premsa local.75 Allí comenta que després de restaurar la façana gòtica del carrer de Santa Maria “no
caldria limitar-se a aquesta restauració, que faria un contrast violent amb l’actual façana principal,
com dos fulls completament diferents d’un mateix llibre”, però afegeix: “no diguem mal de l’actual
façana ideada en una època de transició, sense estil ni conviccions artístiques i executada amb
el noble intent de millorar la pobresa de la façana anterior que va desfigurar la primitiva”. Tot i
això, Trens no devia ser molt amic del modernisme perquè assegura que la crítica a la façana de
l’Ajuntament li faran la del carrer de Santa Maria i la rehabilitada de cal Macià: “l’actual façana
principal entremig d’aquests dos edificis farà pena i donarà la sensació d’un envelat passada la
Festa Major”. El doctor Trens reconeix, però, que hi ha un element de difícil col·locació: el rellotge,
“un intrús que no hi ha més remei que acceptar”. Tota vegada que no s’hi pot posar un rellotge de
sol, que és el que s’escauria a una façana gòtica, la proposta de Camil Pallàs era posar-lo dalt de
tot de l’edifici, acoblat a una estructura de ferro o de pedra que mantindria intacta la façana gòtica.
Pel que fa a l’escut, tot i que en el dibuix inicial del projecte el veiem en l’espai que encara ocupa
ara, el projecte preveia –i a Mn. Trens no li semblava malament- situar-lo sostingut per dos àngels
a l’angle que formen la façana principal i la del carrer de Santa Maria: “d’aquesta solució hi ha
esplèndids exemples antics. L’escut així situat serviria d’enllaç entre les dues façanes i els donaria
unitat.”
Comenta finalment l’article altres dos projectes de restauració que es volien emprendre, el de
la restauració de la façana gòtica de Sant Francesc i “eliminar la casa adossada a l’església de Sant
Joan, que tapa i deixa ignorat un magnífic portal lateral del temple. L’església, completament isolada
i sense la reixa guanyarà en relleu i gentilesa”. Finalment, cap dels tres projectes va tirar endavant
sense que, ara com ara, ens sigui possible saber si mossèn Trens hi va intervenir de sota mà.
Les darreres intervencions arquitectòniques significatives en l’edifici van ser cap a finals de
1968 quan, en incidir sobre l’espai de la planta baixa, hi van aparèixer diverses arcades gòtiques,
així com sitges i altres detalls al terra que es van datar d’entre els segles XIV i XV. Tots aquests
s’han conservat i encara es poden admirar en l’actualitat.

75 Manuel Trens. La rehabilitació artística de Vilafranca, a “Panadés”, Vilafranca, 5 de juny de 1965.
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DISQUISICIONS SOBRE
ALGUNS DIBUIXOS ANTICS
DE “L’AVI” DE VILAFRANCA

Dibuix de Ricard Clausells

RESUM
Aproximació a algunes imatges que ens han arribat, una d’elles pràcticament desconeguda,
sobre la popularíssima figura del folklore festamajorenc vilafranquí, a la recerca de dades sobre
les variants que pot haver presentat el seu cos i altres detalls de la seva presència per carrers
i places en oportunitats assenyalades.
ABSTRACT
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An approach to some drawings (one of them practically unknown) of Vilafranca’s “grandfather”,
this highly popular figure in Vilafranca’s Summer Festival folklore. The aim here is to make a data
research on the various forms it took along history and other details such as its parading along
streets and squares during outstanding celebrations.
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N

o hi pot haver dubte que el Drac vilafranquí –“l’Avi” de Vilafranca, com li va agradar de batejar-lo
al nostre distingit polígraf Pere Alagret– ha merescut, des de temps immemorial, l’atenció de dibuixants, il·lustradors i artistes de tota mena. Aquí, però, només ens cenyirem a tractar dels primers per tal de fer memòria
d’uns dibuixos, més o menys coneguts, que fan referència al nostre degà (si no es demostra el contrari) del
bestiari festiu català, amb la particularitat que cap d’aquestes il·lustracions no deu ser d’autoria vilafranquina.
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El primer dibuix, per estricte ordre cronològic, és d’autor desconegut i el coneixem mercès a les
indagacions de l’estudiós berguedà Pep Rafart, autor de diverses monografies locals del seu poble, Avià.
En féu transcripció l’amic Ramon Felipó, manresà afincat a Berga durant molts anys i que ha publicat un
caramull de llibres i d’articles sobre la seva cèlebre Patum (que, com ja és sabut, comparteix amb els castells
la condició de Patrimoni Immaterial de la Humanitat, atorgada per l’UNESCO). L’incombustible Felipó, en el
seu llibre La Patum, el Corpus Christi de Berga (2005) ja assegurava que “l’any 1880 va baixar part de la
comparseria de la Patum a Barcelona”, mentre que, amb posterioritat (2011) i pel que fa al dibuix que ens
ocupa -pràcticament inèdit, diríem-, assenyala que “es tracta d’una caricatura publicada a Barcelona després
de les festes de la Mercè del 1880. La comissió de festes va tenir la pensada d’organitzar una desfilada del que
ara en diríem bestiari festiu de diverses poblacions de Catalunya pels carrers de la Ciutat Comtal. Segons la
premsa de l’època, es veu que la Guita (ells en diuen la Patum) va causar molt mal efecte entre els barcelonins
i va ploure un xàfec de crítiques a l’organització”. Sabem que es van posicionar clarament en contra d’aquesta
manifestació folklòrica forana tant el liberal Diario de Barcelona com el setmanari republicà catalanista
L’Esquella de la Torratxa, mentre que El Correo Catalán, portaveu dels carlins, era més tolerant en afirmar
que “el drach de Vilafranca, la Patum de Berga y el ball de Bastons, recorren también la ciudad promoviendo
barullo y algazara en los puntos donde pasan y ejecutan alguna de sus habilidades”.

El Drac de Vilafranca sortint, per cames, de les festes de la Mercè barcelonines del 1880.

* * * * * * * * * * * *
Les dues estampes que segueixen les hem manllevades del llibre Gegants, nans i altres entremesos
(1934), obra de l’insigne folklorista Joan Amades i Gelats (Barcelona, 1890-1959). La primera (pàg. 185) fou
realitzada, segons consta al peu del dibuix, per Pau Febrés Yll (no Febré, com diu l’Amades equivocadament),
el 1889. Es tracta d’una imatge força curiosa, per tant, com la bestiassa -tot i que en el mateix peu es fa
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A la imatge en qüestió, hi podem veure una de les mules/guites de la Patum, en franca desbandada,
darrere dels músics i d’uns altres figurants abillats a la turca (probablement del Ball de Turcs i Cavallets),
mentre que en segon terme apareix el Drac de Vilafranca al costat d’una parella de gegants que semblen
xinesos, però que deuen ser els Gegants Vells (moros) de la ciutat de Berga. Tots aquests elements afigura que
fugen espaordits d’una “multitud” que els apedrega... I al peu de la il·lustració hi diu literalment (respectant
l’ortografia de l’època): “Qui es mès patum? ¿La Patum ó la comissió?... Un altre any à fora totas aquestas
bestiesas!”
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constar expressament que és ni més ni menys que el “Drach de Vilafranca”- s’assembla molt poc al nostre
vell dracàs. Per bé que té la cua un xic recargolada, la cara no ens el recorda gaire i, a més, duu anelles al
cos i una llarga cresta al llarg de tota l’esquena, mentre que les ales brillen per la seva absència. Per més
inri, va proveït de faldilles que amaguen una bona part del mig cos del portador. Al nostre entendre, podria
tractar-se d’un dibuix al·legòric, com una mena de recreació en forma de caricatura satírica, d’allò que Febrés
hauria pogut veure, nou anys abans, en la desfilada folklòrica suara esmentada, tot i que potser no deuria
recordar prou bé la figura del nostre drac d’una manera del tot fefaent. Encara hem d’afegir que el mateix
dibuix que ens ocupa fou recollit, així mateix, a l’Abecedari de la Festa Major de Vilafranca del Penedès,
publicat per l’editorial Vilatana, el 1997. Hi registrem també, en l’escrit que l’acompanya, la mateixa confusió
deguda a Joan Amades quan parla de Febré i no pas de Febrés, però n’hi ha alguna més, com ara quan s’hi
comenta que l’apunt és del 1886 i ja hem dit que concerneix el 1889; i també postil·la, tal volta erròniament,
que “podria correspondre a la participació del Drac de Vilafranca en les barcelonines festes de la Mercè cap
a l’any 1870”, quan ja hem vist que aquesta tingué lloc el 1880 (a no ser que hi hagués anat dues vegades
en aquella època). En canvi, ens interessa retenir altres consideracions que figuren en el mateix text i que
fan referència a la descripció del drac: “Algunes d’aquestes peculiaritats les dóna com a bones Sabaté Mill,
que assegura que havia lluït cresta i havia anat cobert d’escates. Amb un valor documental molt més evident
existeix la fotografia del Tres de set net -que cal datar com a molt de la dècada del 1880- on es veu un Drac
de trets prou semblants als actuals però a la part de sota amb algunes anelles des del coll en avall; a primera
vista el seu estat de conservació sembla prou correcte. La recent troballa d’un gravat d’autor desconegut,
utilitzat per a una edició comercial de la segona dècada del segle XX, referma aquesta imatge amb el cos
anellat. A partir d’aquí tot pertany a l’àmbit de les hipòtesis” (adjuntem també les dues imatges esmentades
darrerament i que il·lustren l’escrit; la del gravat del Drac amb el cos anellat figurava a la portada d’un
calendari per al 1915 de la publicació Barcelona Artística). Pel que fa a Pau Febrés, que va viure a cavall entre
els segles XIX i XX, també cal dir que va plasmar en dibuix moltes escenes de la vida pública barcelonina del
seu temps. Li coneixem il·lustracions relatives al port de Barcelona, a l’Hospital de Sant Pau o a la Setmana
Tràgica, mentre que una darrera reporta la sortida d’un bon nombre de reclusos de la presó Model, el 19 de
juliol del 1936; és a dir, que encara va viure la guerra incivil espanyola del segle passat.

El drac de Vilafranca segons un dibuix de Pau Febrés Yll.
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L’altre dibuix (pàg. 164) és de Lluís Labarta i Grané (Barcelona 1852-1924) i fou publicat a La
Publicidad, l’any 1920. Labarta fou un artista polifacètic: il·lustrador, pintor, dibuixant, decorador i figurinista;
entre d’altres facetes de la seva vida artística, cal destacar que esdevingué l’autor del primers cartells artístics
barcelonins, alhora que decorador de diversos teatres i professor d’indumentària de l’Institut del Teatre de
Barcelona. Pel que fa al seu dibuix, que mereix la nostra atenció, cal dir que, tot i que no s’esmenta enlloc
la procedència dels elements que l’integren, es veu ben clar que la figura de l’esquerra correspon al drac
vilafranquí o, si més no, ens el recorda força; la cua cargolada és pràcticament idèntica a la que coneixem,
porta unes ales desplegades com les de sempre i la cara també hi té una certa retirada (també s’hi endevinen,
a més, algunes escates). El drac encapçala un seguici en el qual figuren, a continuació, una mulassa/guita
i una àliga; completen la desfilada un cavaller ben equipat, a cavall, que enarbora un estendard (podria
tractar-se d’una representació del bon rei en Jaume o bé d’un genet amb la bandera de la ciutat), seguit de
dos escolans que porten els típics gonfanons processionals, tot precedint quatre components del Ball de Turcs
i Cavallets. L’escena, és evident, guarda una certa simil·litud amb la que hom hauria pogut copsar en aquella
atàvica cercavila de l’any 1880, en la qual, com ja hem vist, la Patum berguedana era preeminent. Tanmateix,
s’hi torna a escolar una nota discordant o, si voleu, paradoxal: el Drac també porta faldilles. Aleshores, la
pregunta esdevé inevitable: Labarta es podria haver inspirat, en part, en aquell dibuix de Febrés (tot i els
trenta-un anys que separen ambdós gravats) a l’hora de representar afaldillat el nostre “Avi”? O bé una altra,
encara més sucosa, tot i que tal volta l’hauríem de qualificar d’utòpica: va arribar a portar mai faldilles el
nostre Drac?

* * * * * * * * * * * *
Finalment, ens cal parlar de dos dibuixos un xic més moderns i que van ser publicats -la primera
edició és del 1959- al monumental Costumari Català del mateix Joan Amades. És al volum III de la col·lecció
que hi trobem dues estampes del nostre Drac “al natural”, és a dir, amb la forma i proporcions que li són
pròpies. Ambdues imatges són degudes al notable dibuixant Alfred Vivancos i Ferré (1897-1969), un dels
col·laboradors habituals d’Amades per a la realització de l’obra més valuosa i completa, sens dubte, d’aquest
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Dibuix de Lluís Labarta publicat a La Publicidad l’any 1920.
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excepcional etnòleg barceloní. En la primera (pàg. 42), el Drac apareix, una mica entregirat, com a primera
figura d’una seqüència en la que hi podem veure també els nostres Gegants, l’Àliga i uns quants Nans (de fet,
al llibre hi ha tot un seguit de tires com aquesta que recullen Bestiari, Gegants i altres elements folklòrics de
diverses localitats dels Països Catalans). El Drac, l’Àliga i els Nans hi són representats amb els corresponents
portadors i, a peu d’il·lustració, al costat dels noms de les figures hi ha anotades, entre parèntesis, unes
dates que no s’entén massa què vénen a compondre (o, si més no, només en part): 1870 per al Drac, 1915
per als Gegants, 1922 per als Nans i 1926 per a l’Àliga. Aquesta última sí que ens sembla del tot correcta
perquè coincideix amb l’any de la reintroducció de la nostra benvolguda rapinyaire -gràcies als bons oficis
de l’agutzil Josep Mestres, conegut per “Cigala”- al seguici de Festa Major (cal recordar, nogensmenys,
que ja havia estat estrenada, pel Corpus d’aquell mateix any, amb les ales desplegades); la dels Nans deu
correspondre a l’any que fou presentada una nova comparsa de dotze peces (es conserva una fotografia del
moment, feta per l’avi Petrus), algunes de les quals coincidirien amb les del dibuix; però la dels Gegants és
del tot irregular, perquè la indumentària a la moda reial o monàrquica (a cura de la modista vilafranquina
Lola Via) se sap que no la van lluir fins a les acaballes dels anys 20; i pel que fa a la data del Drac... misteri
absolut!, com no sigui que vulgui recordar alguna de les diverses restauracions que li foren practicades
durant l’últim terç del segle XIX.
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Els Gegants (1915), el Drac ( 1870), els Nans (1922) i l’Àguila (1926) de Vilafranca del Penedès.
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El segon dibuix (pàg. 79) reporta el Drac, de perfil, com a peça única, amb tota la perfecció de
línies que més li escau (filant molt prim, detectem que les ales potser li van sortir un pèl esquifides al senyor
Vivancos) i de la millor manera com es pot representar; és a dir, també amb el portador visible, de cintura per
avall, i amb la clàssica postura inclinada que la il·lustre bèstia adopta -amb el cap abaixat i la cua enlairadaen senyal de reverència cerimonial, quan hom la fa ballar -i petar!- al so ancestral, evocador, harmoniós i
inconfusible del sempre indispensable i preat flabiol.
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El Drac de Vilafranca
del Penedès.
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El Drac anellat
(Col. Joan Bosch)

La coneguda fotografia del tres de set
net amb els gegants i el Drac al peu
(Arxiu de la Imatge i el So. ACAP).
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SECCIONS

Grup d'Estudis Toponímics

INVENTARI DE TOPONÍMIA
PENEDESENCA
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs
del Penedès:
LLISTA NÚMERO 130 – 2012
TOPÒNIMS

MUNICIPI

1a NOTÍCIA

FIGUERAL, EL
FIGUERAR, El
FIGUERES, Can
FIGUERES, Mas de les
FIGUERES, Can
FIGUERETA, Fondo de la
FIGUERETA, La
FIGUERETES, Les
FIGUEROLA, La
FIGUEROLA
FIGUEROT, El
FIOL, Casa
FITA ALTA, La
FITA GROSSA, La
FITES, Pla de les
FITÓ, El
FITOR, El
FLANDES, Les
FLEQUER, Fondo del
FLICANDO, Font del
FLORIT, Mas
FOC, Molí de
FONDO, Barranc
FONOLL, Mas
FONOLLOSA, La

Olèrdola (Viladellops)
“lo Figuerall”
Sant Pere de Ribes
“lo Figuerar”
Font-rubí
?
Sant Martí Sarroca
“ipsis ficulneis”
Subirats
1989
Castellet i la Gornal
“la Figareta”
Cunit
“la Figuereta”
Avinyonet (Les Gunyoles)”Figueretes”
1405
Avinyonet (Les Gunyoles)”Figuerola”
1537
Olèrdola
“Figerola”
Sant Jaume dels Domenys
“Figarot”
Torrelles de Foix		
Olèrdola (Moja)
?
Torrelles de Foix/La Llacuna
?
Pontons
?
Castellví de la Marca
?
Castellet i la Gornal
“Fitor”
Subirats
?
Castellet i la Gornal
?
Castellet i la Gornal
?
Torrelles de Foix
?
Sant Cugat Sesgarrigues
?
Sant Jaume dels Domenys
?
Pontons
?
Sant Pere de Ribes
“la Fonollosa”

DATA
1537
1588
1995
1189
1579
1869
1152
1876
S.XVIII
1983
1982
1986
1979
1422
1981
1972
1976
1414
1921
1992
1603
1588

Adreceu-vos a: Vicenç Carbonell, Av. de Jaume Balmes, 32, 3r, 2a
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ. Tel. 93 815 90 26
v_carbonell_v@yahoo.es
vcarbonellvirella@gmail.com

Índex toponímic del Penedès

25 SORTIDES A PEU PEL PENEDÈS
Topònims
Viudet, pallissa del (la Bisbal)
Voltada, font (el Montmell)
Xic Martí, cal (Font-rubí)
Xica, cala (Sitges)
Ximet i font, can (Olèrdola)
Xup, pou del (Sitges)

Pàgines

Notes

71.
81.
104.
43.
25, 27.
116.

A la Joncosa.
Esment.
Una de les platges.
A la Seguera.
A can Lluçà.
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Secció d’Excursionisme de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 2003

V.C.V. gener 2004.
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PENEDESFERA, LA VEU
CIUTADANA DEL PENEDÈS
A LA XARXA
LES JORNADES DE LA PENEDESFERA
Les Jornades de la Penedesfera són la trobada anual de blocaires del Penedès, aquells que
tenen relació amb les comarques de l’Anoia, l’Alt i Baix Penedès i el Garraf.
L’objectiu de l’esdeveniment és traslladar al conjunt de la societat el fenomen blocaire, les
experiències dels blocaires penedesencs i les comunitats generades entorn dels seus blocs, gràcies
a les eines del web 2.0 i les noves tecnologies des d’una vessant social, ciutadana, participativa i
col·laborativa. Les jornades estan adreçades a blocaires del Penedès, de fora d’aquest territori i a
tots aquells que volen introduir-se en aquest mitjà de comunicació. També serveixen per obtenir
una instantània de la realitat social penedesenca gràcies a la transversalitat dels blocs.
Després de la primera edició, el 2008, en què es va realitzar una radiografia del món
blocaire al Penedès, als següents anys l’esdeveniment ha seguit un fil temàtic en cada ocasió i
tant les activitats com els participants han tingut un caràcter totalment obert. Després d'haver-se
celebrat 5 edicions, és un bon moment per fer un repàs del desenvolupament de cadascun dels
esdeveniments. Teniu el programa, les presentacions dels ponents, vídeos, opinions més rellevants
i molt més al web http://www.penedesfera.cat, però a continuació teniu una crònica de cadascuna
de les Jornades de la Penedesfera celebrades fins al moment.

1es JORNADES DE LA PENEDESFERA:
BLOCS, SOCIETAT I TERRITORI
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Unes 150 persones van assistir el 13 i 14 de juny de 2008 a les
Jornades de la Penedesfera, la primera trobada de blocaires
del Penedès, aquells que tenen relació amb les comarques
de l’Anoia, l’Alt i Baix Penedès i el Garraf, celebrada al
Saló d’Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc, a Gelida.
Van ser inaugurades divendres pel director general de la
Societat de la Informació de la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya,
senyor Josuè Sallent. També van ser-hi presents representants de la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Gelida.
A continuació es va passar a la taula sobre organitzacions virtuals ciutadanes
coorganitzada amb la UOC. Una taula on es van presentar diferents projectes d’articulació de
la societat civil gràcies a internet i les noves tecnologies. Es va iniciar un interessant debat,
en què va participar des del públic el mateix director general de la Generalitat. Seguidament
Marc Vidal, blocaire més seguit en català, va convèncer en la xerrada empresarial sobre blocs
i negocis coorganitzada amb l’ADEG. Finalment es va fer el taller de tast de vins i caves per a

PENEDESFERA, LA VEU CIUTADANA DEL PENEDÈS A LA XARXA

blocaires, l’activitat més innovadora de les jornades i coorganitzada amb l’INCAVI, DO Penedès
i Vins i Caves Gramona per tal de promoure la cultura vitivinícola a la xarxa.
El dissabte la cultura blocaire va obrir el segon dia de les Jornades de la Penedesfera amb la
representació de diferents manifestacions culturals mitjançant els blocs en una taula coorganitzada
amb l’Institut d’Estudis Penedesencs. A continuació representants de tot l’arc polític van parlar
sobre el benefici que els blocs aporten al desenvolupament de la ciutadania i de la vida política.
Cal destacar l’intercanvi entre el públic i la taula rodona per part de membres de la plataforma
reivindicativa de la Vegueria Penedès. L’esdeveniment va finalitzar amb un pica-pica on hi havia
el més representatiu de la gastronomia penedesenca, amb un innovador format de tapes, amb
la coorganització de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida i la col·laboració dels principals
restaurants i comerços de Gelida.

2es JORNADES DE LA PENEDESFERA:
PRESÈNCIA A LA XARXA

Més de 200 persones van assistir els dies 12 i 13 de juny a les
2es Jornades de la Penedesfera celebrades a la Vil·la Casals,
al Vendrell. L’esdeveniment va ser inaugurat pel president del
Parlament de Catalunya Ernest Benach, el qual també va participar en la taula sobre Política 2.0 juntament amb l’eurodiputada i expresidenta del Parlament Basc
Izaskun Bilbao, entre d’altres ponents de rellevància. L’alcalde del Vendrell Benet Jané, el vicepresident de la Diputació de Tarragona Quim Nin, el president del Consell Comarcal del Baix Penedès
Jordi Sànchez, el regidor de Tecnologia i Societat de la Informació de l’Ajuntament del Vendrell
Raül Buira, i Daniel García Peris, impulsor de la Penedesfera, van ser els encarregats de presentar
les Jornades al públic assistent a la sala i el que hi participava virtualment gràcies a la retransmissió
on-line i per televisió local que va fer RTV El Vendrell.
Una de les grans fites d’aquestes Jornades, i superant així la primera edició a Gelida, també
exitosa, va ser la participació del públic assistent gràcies a les eines del web 2.0. Va haver-hi
moments que la paraula Penedesfera va aparèixer a la portada del web hashtags.org que registra
les converses mundials més importants del servei de microblogging twitter. D’aquesta manera la
temàtica central de conèixer i debatre la “presència a la xarxa” de persones, entitats, empreses i
administracions que s’havia marcat l’organització –la Comunitat de Blocaires del Penedès, secció
TIC de l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament del Vendrell– va ser reeixida amb la mateixa
Penedesfera, la qual va incrementar en aquesta edició el coneixement del Penedès i Catalunya en
els diferents sectors d’aplicació de les TIC a la societat.
Durant els dos dies de les jornades es van fer quatre taules rodones sobre com les noves
eines de participació transformen les organitzacions polítiques, l’accés a les infraestructures de
noves tecnologies, els mitjans de comunicació i la publicació digital i com els empresaris poden
tenir una participació activa a la xarxa contra la crisi. La difusió dels grups musicals i el seguiment
dels seus fans, i un taller de blocs, vídeoblogs, twitter, flickr, facebook i altres eines del web social
van servir per iniciar als nouvinguts en aquest món.
L’acte final va ser una trobada Cava&Twitts per a analitzar el vi i el cava a la xarxa, la
qual va comptar amb la col·laboració de l’ADEG i la DO Penedès, entre d’altres organitzacions que
van donar suport a les Jornades. Tots els assistents van gaudir d’un dinar de cuina penedesenca
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a la jornada del dissabte. La projecció local i universal de Pau Casals va ser la inspiració de tot
l’esdeveniment, que es va cloure amb una cançó creada i interpretada especialment pel grup
musical Buhos sobre la Penedesfera i de la qual es triarà el seu títol en una enquesta al portal
http://www.penedesfera.cat.

3es JORNADES DE LA PENEDESFERA:
EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CIÈNCIA

2012

Vilanova i la Geltrú, 11 i 12 de juny de 2010. Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

94

Els dies 11 i 12 de juny de 2010 el Campus UPC de Vilanova
i la Geltrú va acollir les 3es Jornades de la Penedesfera. Sota
el títol “Educació, Innovació i Ciència” es van reunir algunes
de les millors iniciatives en l’àmbit acadèmic, investigador i
científic a nivell català relacionades amb el web 2.0 i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). L’esdeveniment
va ser inaugurat pel President del Parlament de Catalunya Ernest Benach, l’alcalde de Vilanova i
la Geltrú Joan Ignasi Elena, Enric Trullols, director de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), Ramon Arnabat, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs i
Daniel Garcia Peris, impulsor de la Penedesfera. Tots sota l’atenta mirada del personatge vilanoví
per excel·lència, Francesc Macià, introduït en una imatge subliminal al cartell de la trobada.
Va destacar el ressò de les Jornades a internet, quantificat per la presència de l’etiqueta o
hashtag #Penedesfera dins els cinc primeres llocs de totes les converses realitzades a l’Estat mitjançant el servei de microblogging twitter. Així ho va registrar durant tot l’esdeveniment l’aplicació
twicker.net per a l’àmbit de tot l’Estat espanyol. En relació a aquesta fita, cal fer notar que la llengua principal de les Jornades va ser el català, tot i que van haver-hi tweets o missatges en castellà,
anglès i fins i tot suec. També que totes les altres etiquetes, indicatives de tendències sobre les
temàtiques més tractades, amb les quals competia Penedesfera feien referència a la Copa del Món
de Fútbol de Sudàfrica. Així doncs, l’objectiu de situar durant uns dies l’educació, la innovació i la
Ciència a l’ordre del dia de la xarxa va ser assolit.
Durant dos dies i amb la participació de més de 40 ponents la capital del Garraf va acollir una trobada de gran relleu amb activitats que van sorprendre en tots els àmbits. Va haver-hi
cinc taules rodones sobre l’acció ciutadana a internet, els recursos educatius digitals, turisme 2.0,
mitjans de comunicació i innovació a Catalunya. També es va realitzar un concert de portàtils,
un taller de ciència lúdica, una mapping party per mapejar Vilanova i la Geltrú en l’aplicació
OpenStreetMap i una connexió per videoconferència amb un blocaire que està fent la volta al món
seguint la teoria dels 6 graus de separació. La celebració d’una edició especial de l’esdeveniment
mensual Innosfera impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va cloure les 3es Jornades de la Penedesfera amb la innovació com a protagonista. Tot el coneixement aportat va ser
retransmès on-line per internet, amb notable audiència, i és possible consultar-ho al Portal de la
Penedesfera www.penedesfera.cat.
L’organització de les Jornades va anar a càrrec de la Comunitat de Blocaires del Penedès
Penedesfera (Secció TIC de l’Institut d’Estudis Penedesencs) i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, ADEG, DO Penedès i la Fundació puntCat.
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4ES JORNADES DE LA PENEDESFERA:
VIVÈNCIES 2.0
Igualada, 20 i 21 de maig de 2011. Ateneu Igualadí
Els dies 20 i 21 de maig de 2011 l’Ateneu Igualadí va acollir
les 4es Jornades de la Penedesfera. Sota el títol “Vivències
2.0” es va celebrar a la capital de l’Anoia una trobada molt
interessant per, tot aprofitant la transversalitat d’internet
i els mitjans de comunicació socials, mostrar les diverses
experiències aplicades a tots els àmbits de la vida diària,
de les quals podem treure el màxim profit. La Penedesfera,
i concretament els blocaires anoiencs, van organitzar aquestes jornades amb la voluntat de fer
d’Igualada una referència en el desenvolupament social mitjançant internet.
El context actual de crisi econòmica va ser present en les converses i el debat de totes les
taules rodones però amb la finalitat de concloure amb un missatge positiu. Sobretot compartint
eines per sortir de la crisi o, tal com van definir alguns dels ponents, el canvi d’època que visquem.
Així van destacar les activitats a mostrar la utilitat de les TIC a nivell empresarial i d’activisme
comunitari. Una referència constant van ser les acampades de protesta convocades a tot l’Estat a
través de les xarxes socials, una de les quals es realitzava fins i tot a pocs metres de la seu de les
Jornades de la Penedesfera, a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada. Així doncs, l’objectiu, posar en
comú accions per millorar la societat mitjançant la xarxa, va ser assolit en opinió tant dels assistents presencials com virtuals.
Durant dos dies es va projectar la comarca de l’Anoia en tots els àmbits. S’hi van celebrar
sis taules rodones sobre els canvis i tendències en el món del patrimoni cultural gràcies a les noves
tecnologies, la força determinant de les xarxes socials en la mobilització ciutadana, mares i pares
que usen Internet per explicar vivències o compartir experiències, com les TIC han transformat les
empreses tradicionals, els models de negoci a internet que han triomfat, amb la participació en directe per videoconferència d’un ponent des de la Xina, i també els fracassos 2.0. Les jornades van
tenir com a inici un Vins&Blogs a càrrec d’un dels millors bloggers del vi i natural d’Igualada amb
un tast per a tots els assistents acompanyat dels mateixos viticultors que estan recuperant l’autenticitat de les varietats autòctones. Aquestes experiències van ser retransmeses on-line per Internet
i és possible consultar-les a al Portal de la Penedesfera.
L’organització de les Jornades va anar a càrrec de la Comunitat de Blocaires del Penedès
Penedesfera (Secció TIC de l’Institut d’Estudis Penedesencs) i l’Ateneu Igualadí amb la col·laboració
de DO Penedès, Fundació puntCat i disseny=igualada.

5es JORNADES DE LA PENEDESFERA:
ETURISME

Els dies 25 i 26 de maig el Vallformosa Winery Convention
Center, a Vilobí del Penedès, va acollir les 5es Jornades de
la Penedesfera. El turisme en tots els seus segments i la seva
aplicació en la Societat de la Informació i el Coneixement, l’e-turisme, va ser la temàtica de l’esdeveniment. Amb un caràcter molt formatiu, adreçat tant a l’emprenedoria empresarial com personal,
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els assistents presencials i virtuals van adquirir al llarg dels dos dies nous coneixements progressivament. Des de la mobilitat i les possibilitats de l’autocaravanisme, passant per la innovació turística i la seva aplicació al turisme enogastronòmic, entre d’altres temes tractats, es van poder posar
en comú en una trobada networking final entre els participants. La primera de les sessions va servir
per mostrar la tècnica per fer tasts de vi i cava on-line, precedida per la inauguració de les jornades
realitzada per la presidenta de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Lluïsa Llop, la presidenta de Vallformosa Queta Domènech i l’impulsor de la Penedesfera Daniel
García Peris. L’acte també va comptar amb la presència del President del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès Francesc Olivella, el president del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès Santi
Soler, la presidenta del Patronat de Comerç i Turisme de Vilafranca del Penedès Dolors Rius i el
regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès Joan Manel Monfort.
Durant el desenvolupament de les jornades es va demostrar que la mobilitat en l’empresa
va molt més lluny de tenir el web adaptat al mòbil, ja que ens movem les persones i no els terminals, amb totes les necessitats per accedir a les dades. L’autocaravanisme es va presentar com un
mercat amb molt camí per recórrer al nostre país, i es va mostrar com les recomanacions mitjançant la xarxa multipliquen el seu potencial. Les iniciatives que s’estan produint al Penedès en els
darrers temps en aquest sector van ser destacades, però són de moment insuficients per arribar al
nivell europeu. Un complet mostrari d’innovadores atraccions turístiques presentades conjuntament amb un ajustat cost de la inversió va conscienciar els assistents per seguir invertint per millorar l’experiència del turista. L’Enoturisme va tenir un paper molt destacat com a dipositari de les
noves idees aportades pels ponents per demanar prioritzar aquesta línia de negoci entre les caves i
cellers, així com la màxima que la cooperació amb els establiments turístics de l’entorn és clau per
millorar l’oferta enoturística existent.
L’organització de l’esdeveniment va ser a càrrec de la Penedesfera, comunitat de blocaires
i interessats en el web 2.0 del Penedès, que recentment ha superat els 900 membres i és secció
TIC de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP). Aquesta edició de les Jornades de la Penedesfera va
comptar amb la col.laboració en l’organització del Consell Econòmic i Social de l’Alt Penedès (CESAP), del qual en forma part l’IEP, les associacions empresarials Associació d’Empresaris de l’Alt
Penedès, Baix Penedès i Garraf (ADEG), Unió Empresarial del Penedès (UEP) i Cambra de Comerç
de Barcelona, així com les delegacions sindicals del territori de Comissions Obreres (CCOO) i Unió
General de Treballadors (UGT), per unir esforços en una conjuntura econòmica que ho requereix i
enriquir encara més els coneixements compartits. Tots els actes es van poder seguir al portal http://
www.penedesfera.cat gràcies a la retransmissió per videostreaming i amb una intensa conversa a
la xarxa social twitter amb el hashtag o etiqueta #Penedesfera. Les 5es Jornades de la Penedesfera
també van tenir la col.laboració del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, DO Penedès, Penedès TV,
Fundació puntCAT, WinePleasures i Discover Penedès. Seguint el caràcter rotatori de la trobada i
després de les edicions realitzades a les quatre comarques de l’àmbit de la Penedesfera –2008 a l’Alt
Penedès (Gelida), 2009 al Baix Penedès (El Vendrell), 2010 al Garraf (Vilanova i la Geltrú) i 2011
a l’Anoia (Igualada)– el 2013 serà la nova seu una població del Baix Penedès, aproximadament
en les mateixes dates de celebració que les anteriors edicions, fet que es debatrà a la xarxa i serà
comunicat oportunament.
Daniel García Peris
www.danielgarciaperis.cat

Pere Rovira i Alemany
Grup de recerques El Podall Torrelavit (Terrassola i Lavit)

ROSA ESBERT I ALEMANY

Torrelavit, 21-11-1941 - Múrcia, 16-12-2011

UNA TORRELAVITENCA
IL·LUSTRE
Perfil de la gran geòloga, científica i
docent, que ha creat escola,
i traspassat fronteres.

El passat 16 de desembre ens deixava, a l'edat
de 70 anys, la Rosa Esbert i Alemany, filla de
Pere Esbert, de Ca n'Esbert de Raïm (avui seu
de les Caves Segura Viudas), i de Dolors Alemany, filla de Cal Tort; ambdós de Lavit. Amb
una infantesa al poble, on ja destacava per un
alt grau d'intel·ligència, va cursar la carrera de
Geologia a la Universitat de Barcelona. El 1972,
i junt amb el seu marit, en Modesto Montoto
Sanmiguel (també geòleg), s'incorporen a la
Universitat d'Oviedo. Doctora en geologia, i

catedràtica de Petrologia i Geoquímica de la
Facultat de Geologia - Campus de Llamaquique
de la Universitat d'Oviedo, la Rosa va esdevenir una pionera i un referent internacional en
petrologia, que ha deixat petjada. Va ser una
avanzada en aquesta matèria, ja als anys seixanta, quan el sexe femení encara escassejava
a la Universitat. Ha estat una trencadora en
molts aspectes, pionera a Espanya i una de les
primeres a Europa en l'estudi de la durabilitat
de la pedra monumental. Havia donat classes a
la inmensa majoria dels professors que avui en
dia conformen la plantilla de dita Universitat.
Com a pionera i referent internacional
en l'estudi i recerca de solucions en les alteracions de la pedra dels monuments històrics, el
seu nom va lligat a importants intervencions
de restauració, com per exemple les catedrals
de Burgos, Lleó, Barcelona, Toledo, Sevilla,
Girona, Palma de Mallorca, Múrcia; els monestirs de Ripoll del Escorial; indrets emblemàtics
com el Prado, Santa Maria del Naranco, Palau
de la Música de Barcelona, la pedrera de Gaudí,
el pòrtic de la Glòria de la Catedral de Santiago
de Compostela, catedral d'Oviedo i diversos
monestirs asturians, edificis preromànics, i
molts més.
El darrer treball on va col·laborar, és
un estudi per a la restauració de la Biblioteca
i el Museu Arqueològic Nacional espanyol,
encara no executat (gener 2012)
Fou una de les creadores del Grup
d'Estudi de l'alteració de monuments de la
Universitat d'Oviedo, que ha creat escola. Col·
laboradora amb el Ministeri de Cultura des del
1986 en projectes d'investigació i d'intervenció. Sòcia honorària del GEIIC (Grup Espanyol
de l'ICC –International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works–) des del
2007. El 2008, premi CICOP de Conservació
i Restauració de Béns Mobles i a la trajectòria Humana i Professional en la Conservació
i Restauració del Patrimoni Cultural, que va
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rebre a la Universitat de Granada de mans del
seu rector. Ha format part de diferents comitès científics en congressos internacionals de
rehabilitació del patrimoni arquitectònic i edificació. També congressos espanyols, estudis,
projectes, i publicacions. Va tenir relació amb
l'Instituto Centrale per il Restauro di Roma,
contacte fluid amb especialistes de diferents
països europeus, sobretot italians i francesos, i
una intensa col·laboració amb l'Institut Nacional de Patrimoni (espanyol). Va dirigir diversos
cursos divulgatius, i sobretot un: Estudio, diagnosis y tratamiento del mal de piedra en los
monumentos. Quant a llibres, destaquen Criterios de intervención en materiales pétreos, i
sobretot: Manual de diagnosis y tratamiento de
materiales pétreos y cerámicos, que és -segons
diuen els entesos- la Biblia de la restauració
de la pedra. Resumint, com diu un dels diaris:
“Catalana de projecció universal establerta a
Astúries.”
La seva mort a Múrcia, on s'havia
desplaçat per a seguir un tractament mèdic, va
arribar en un moment inesperat, a les portes
de la jubilació, però amb ganes d'acabar tot
el que tenia començat, tant pel que fa a la
part docent, com als treballs d'investigació i
restauració.
Diaris com La voz de Asturias, La
nueva España, La hora de Asturias, El
comercio i d'altres s'han fet ressò de la inesperada pèrdua. El segon començava així:
“Muere Rosa Esbert, la sabia de la piedra”.
Una altre referència diu així: “Ha muerto
Rosa Esbert. Lo supe porque lloraban las piedras de todas las catedrales del mundo”. Més
endavant seguia: “Va ser la gran metgesa
de familia d'aquestes pedres que engalanen
la nostra cultura en forma de monuments
religiosos i pagans." I aquest mal, semblant
al nostre reuma, de la humitat creixent i els
impactes de la nostra civilització imprudent,
de la irresponsabilitat ciutadana, era el que
ella s'entossudia a curar, creant càtedra i fent
escola.

XX

Llegeixo que era generosa; exigent amb
ella mateixa i amb els altres; que era directe i
sincera (no aduladora), i humanament irònica i
divertida, i alhora entranyable i carinyosa; que
ensenyava la seva saviesa sense prepotència;
que sabia escoltar; que era fàcil treballar amb
ella; que transmetia els coneixements als
alumnes, i que -cosa difícil- sabia aglutinar.
Que es feia estimar i molt; i respectar d'una
manera senzilla; amb una gran labor docent i
molt gran passió pel treball. I amb el cor partit:
una meitat a la seva terra nadiua, Catalunya
i l'altra meitat al lloc on ha viscut i erxercit,
Astúries.
El 16 de gener del 2012, es va fer un
multitudinari comiat a la catedral d'Oviedo.
Diuen els diaris locals que la xifra d'assistents
va ser tan alta, que van forçar a traslladar el
funeral de la capella de Santa Maria del Rey
Castro, a l'altar major. Llegeixo també que
l'Institut de Conservació del Patrimoni (espanyol) proposarà, a la propera reunió del seu
Patronat (2012), l'abertura d'una seu amb el
seu nom. I també llegeixo que en la restauració
de la catedral de Barcelona, el seu arquitecte
tècnic, en Joan Ardèvol (que la va conèixer
en un màster, i que des de llavors en va fer el
seu referent), diu que, en un lloc recòndit del
temple, hi ha amagada una placa d'acer inoxidable amb el nom de l'Esbert, com a petit i
sentit homenatge.
Com a cosí germà d'ella, podríeu
pensar que exalço la semblança de la seva
figura. Però no. He agafat dades penjades a
internet per alumnes i col·laboradors seus, i
per la premsa. Jo, poc l'he conegut, tant per
la distància com per les poques vegades a la
vida que hem pogut parlar alguna estona.
Anava sabent d'ella per algunes cartes que
enviava als familiars: el naixement dels seus
dos fills, els projectes que assumia… Fins que
els fills es casaren, i darrerament ja enviava
fotos de llurs néts, trucades per la salut dels
familiars d'aquí…

VÀ R I A

Rosa Esbert en la seva infantesa a Lavit

Rosa Esbert en la seva vida professional, dedicada
sobretot en la restauració dels “mals de pedra” que
pateixen els monuments històrics, dels quals ha estat
pionera i referent a escala nacional i també internacional.

Àngels Parés Corretgé

EN RECONEIXEMENT A
JOSEP-LLUÍS PALACIOS1*
Bona tarda!
M’és molt grat poder representar l’Institut d’Estudis Penedesencs en aquesta trobada
d’amics d’en Josep Lluís.
M’honora participar-hi, en nom de la
comunitat penedesenca i també en nom propi.
1. Com a persona vinculada a l’Institut
d’Etudis Penedesencs i membre de junta
actualment, vàrem tenir molt clar que avui hi
havíem de ser, i hi havíem de ser per la relació
que vàrem tenir amb en Josep Lluís com a
historiador. Historiador i investigador de “casa
seva-casa nostra”, i quan dic casa seva, casa
nostra, em refereixo a l’estudi, la recerca i a
la difusió de la història local, aquesta història
que és l’arrel, els fonaments i la base de tota la
gran història. Gràcies als estudis de persones
com en Palacios, avui podem reconstruir la
història nacional. Creiem i afirmem que la seva
aportació ha estat valuosíssima. En aquests
1

2012

Darrerament baixava sovint a Barcelona a veure la seva mare, delicada de salut,
la Dolors Alemany, filla de cal Tort (✝ 2010), i
al Ventura Esbert (tiet seu d'avançada edat), i
fins se'ls enduia a Oviedo a temporades. Havia
passat algunes vacances a Camprodon; i també
a Viladrau, al Montseny, amb alguna visita
d'escapada als familiars. Jo sabia bastant d'ella,
però no tant com ara descobreixo amb motiu
de la seva pèrdua.
Recordo aquest estiu passat (2011)
quan un veí de Torrelavit, company de la seva
infantesa, va venir a casa a demanar la seva
adreça, per anar-la a veure en el seu viatge per
terres asturianes. Ja no va poder ser. Aquells
dies la seva salut empitjorava, i es traslladava
a Múrcia, on finalment ens ha deixat.
Vagi des d'aquestes ratlles un afectuós
i càlid reconeixement a la finida docent, a la
investigadora torrelavitenca que ha arribat
molt enlaire en el camp de la cura del “mal de
pedra” que pateixen els grans monuments històrics, tot traspassant fronteres. Una torrelavitenca que ha deixat empremta i que ens honora
com a filla del poble, i que passa a engruixir
la llista de personatges il·lustres de les nostres
contrades.

*Parlament pronunciat a La nau, Ribes el 22 d’abril del

2012.
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prou. Junts vam aprovar les oposicions allà
a l’Espluga de Fracolí, el 1986. Recordo com
si fos ara les hores passades a casa estudiant
el temari de català, que després no ens va
servir de res per fer classes, però sí que ens
va lligar per sempre, perquè encara que no
ens veiéssim molt sovint, sabíem que quan
volíem o ens necessitàvem ens trobàvem, i
això és ser amic.
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darrers anys, a més, i a partir del “Projecte de
Tots els noms”, les trobades i consultes sobre
temes, sobretot d’aquest segle XX -república,
guerra i franquisme- han fet que s’establís una
molt bona relació entre l’Institut i en Josep
Lluís.
El referent de la història ribetana era
ell i gràcies als seus articles i publicacions
hem pogut construir bona part de la història
del Penedès.
Relació que vàrem voler compartir en
l’assemblea de l’any passat, celebrada aquí a
Ribes, amb un senzill reconeixement, senzill,
però expressat amb el cor i que a nosaltres,
els de l’IEP, ens va plaure molt i crec que a ell
també.
2. Deia a l’inici de la meva intervenció que també volia ser avui aquí per un altre
motiu, aquest més personal. En Palacios i jo
érem amics i ho som, i quan intentava pensar
per què m’he adonat que no ho sabia o potser que no calia buscar cap motiu. Ho som i

Un amic que avui homenatgem i que
viu i viurà gràcies als records, testimonis, pensaments que ens ha deixat a tots i a cadascun
de nosaltres, perquè pot morir el cos però l’ànima, si un vol, sempre està present, i crec que
això és el que compta.
I en record viu del company amb qui
ens uní la PARAULA, la veu d’aquest poble
nostre, deixeu-me acabar amb un poema breu
del poeta que també morí jove, però que ens
llegà també el seu patrimoni, la poesia, com en
Josep Lluís ens ha llegat el seu, de patrimoni
(la història, l’ensenyança, la vida)
Diu així:
Record d’una música
Com una llàntia, ardent silenciosa
En un gran temple incert,
Música en el record, memòria lluminosa,
Cremant en la tenebra on el passat es perd,
Ah, no t’apaguis mai! Perquè, com aquell dia,
Si tanco els ulls i escolto la teva veu suau,
La tristesa se’m fongui en melangia,
La melangia en pau.
Màrius Torres

Isidre Roset i Juan

LES EXPOSICIONS D’ART
DEL PENEDÈS DELS
ANYS 1926, 1927 i 1929.
Les accidentades conferències de
Francesc Pujols i altres tribulacions
dels organitzadors de les exposicions
d’art del Penedès (1926-1930).1
Bon dia a tothom. Abans de tot vull donar
les gràcies a l’Àngels Parés que ha estat qui
va pensar amb mi per fer aquesta ponència i
també als artistes de l’Ardhara, que han provocat aquesta revifalla de l’art penedesenc.
Ardhara va ser una convocatòria que
va tenir tres edicions 1987, 1991 i 1995. Les
exposicions d’art del Penedès foren també tres;
la primera a Vilafranca l’agost de 1926, la
segona al Vendrell el juliol de 1927 i la tercera
a Vilanova i la Geltrú del 10 de novembre de
1929 fins al gener de 1930.
El mes passat, mentre l’Ardhara actual
era exposat a la capella de Sant Joan de Vilafranca del Penedès, vàrem tenir l’oportunitat
d’escoltar Joan Solé Bordes en una conferència
a l’entorn d’aquestes exposicions del Penedés
i quinze dies més tard el mateix Joan Soler
Bordes va presentar a l’espai Pere Stampfli, seu
del Grup d’Estudis Sitgetans, el llibre titulat:
Mossen Trens, liturgista, historiador i amant
de l’art. En aquestes dues conferències Solé
Bordes ens posà en clar el paper d’organitzador
que aquest mossèn Trens vilafranquí tingué en
la primera exposició del Penedès i també ens
va assabentar de l'ambient que s’hi va viure i
de les contradiccions i entrebancs que es manifestaren, bàsicament, en la tercera de les exposicions d’art del Penedès celebrada a Vilanova
amb un retard considerable (1929-30). Solé
Bordes també va apuntar-nos que la quarta
1

Conferència llegida a Sitges en l’auditori de l’edifici Miramar amb motiu de la inauguració de la exposició itinerant
ARDHARA Penedès, Associació d’Artistes Visuals i Plàstics
del Penedès, el dia 17 de juny de 2012 per aquest crític
d’art de l’Eco de Sitges.

de les exposicions d’art del Penedès hauria
d’haver tingut lloc a Sitges, però això no va
ocórrer per les circumstàncies polítiques del
moment i per qüestions econòmiques i d’organització; també perquè el model d’Exposició
d’Art del Penedès, amb seccions d’art antic i art
modern, no s’adeia massa a la dinàmica cultural que a Sitges s'esdevenia en aquells anys,
que havia donat com a fruit el Manifest Groc i
que, d’una manera o altra, s’enfrontava amb la
visió noucentista d’aquestes exposicions d’art
del Penedès. Sitges, amb la revista L’Amic de
les Arts apuntava cap un avantguardisme més
cosmopolita.
Deixeu-me, però, que primer justifiqui
les meves paraules a través de les fonts i documents que he cercat i consultat per tenir-ne
idea.
Són fonts primordials els catàlegs de
les Primera i Segona Exposició d’Art del Penedès que es conserven a la biblioteca Santiago
Rusiñol de Sitges, i que pertanyen al fons llegat pel Sr. Frederic Malagelada.
Altres fonts documentals que he
consultat han estat els diaris, periòdics i
revistes que es publicaren duran aquells
anys, el període 1926–1930, començant
per L’Amic de les Arts. També especialment
una revista anomenada Penedès, apareguda
a Vilafranca el dia de reis de 1919 amb
redacció formal al carrer de la Palma
de Vilafranca però amb tres redaccions
més compartides al Vendrell, Vilanova i
Sitges. Aquest Penedès, revista comarcal
il·lustrada” es deixà de publicar amb
un número almanac de 1922 i el podem
considerar l’embrió del que foren les
exposicions d’art del Penedès i d’aquest
sentiment de gran comarca.
Una altra revista consultada ha estat
els “Quaderns mensuals d’Acció” (impremta
Esteva de Vilafranca del Penedès), que abraça
el període 1926- 1931 i on apareixen editorials
que fan directa referència a les Exposicions
d’art del Penedès.
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D’una manera especial, cal fer esment
dels Butlletins de l’Associació d’Alumnes Obrers
de l’Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú
(1923- 1932), que és una veritable gaseta de
la Tercera Exposició d’Art del Penedès, ja que
segueix fil per randa les conferencies, concerts
i exposicions que tingueren lloc a Vilanova i
la Geltrú. També en aquest butlletí hi trobem
unes il·lustracions, dibuixos titulats Visions
del Penedès, degudes a Enric Cristòfol Ricart,
que he preparat en projecció perquè les anem
veiem.
Altres diaris com Baix Penedès, La
Punta o la Gaseta de Sitges, a més de La Veu
de Catalunya i La Vanguardia, han estat fonts
consultades per tenir una visió contemporània
del que representaren aquelles exposicions
d’art del Penedès, també anomenades exposicions d’art comarcal, que, com ja he dit,
tingueren lloc a Vilafranca l’agost de 1926,
al Vendrell el juliol de 1927 i a Vilanova i la
Geltrú del 10 de novembre de 1929 al gener
de 1930.
He buscat bibliografia específica i en
aquest sentit cal fer esment de l’article aparegut a la publicació Del Penedès de IEP núm. 14,
de primavera de 2007, degut a J. M. LLantet
amb el explícit títol La II Exposició d’art del
Penedès, vuitanta anys després. I La projecció
internacional d’Enric-Critòfol Ricart com a
gravador, acurat estudi d’en Ferran Sanz Lou
publicat l’any 2010 per la Fundació Foment
Vilanoví.
L’historiador Sr. Francesc Xavier Puig
Rovira va escriure l’opuscle Les arts plàstiques
al Penedès: esbós per a un estudi amb motiu de
l’exposició commemorativa de la III exposició
del Penedès (1929-1930), publicat a Vilanova
i la Geltrú pel Centre d’Estudis de la Biblioteca
Museu Balaguer l’any 1980. I sobretot l’esmentat Joan Solé Bordes, que ha tractat el tema
a través del llibre dedicat a mossèn Manuel
Trens, publicat per la Universitat Ramon Llull
el 2010.
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En la seva conferència Joan Solé Bordes ens va parlar de mossèn Trens com l’alma
mater, impulsor a l’ombra d’aquestes exposicions. Un dels atzucacs que es produí durant
la Primera Exposició d’Art del Penedès fou la
no compareixença del conferenciant Francesc
Pujols, motivada probablement per la censura
que durant la dictadura de Primo de Rivera
prohibia les conferencies interurbanes.
La tercera de les exposicions d’art del
Penedès tingué com a novetats tota una sèrie
de conferencies preliminars que es dictaren
abans de l’exposició pròpiament dita ( art antic
i art modern). També la part musical, els concerts i les conferències dedicades a la vessant
musical tingueren molta rellevància, intervenint en aquest sentit figures com Eduard
Toldrà 1895–1962 (violinista i compositor de
qui enguany estem celebrant el cinquantenari
de la seva mort) i també el mestre Montserrat.
Altres músics intèrprets amb certa rellevància
són Emilià Miret, Antoni Escofet i Amadeu
Recasens. Una de les novetats que la Tercera
Exposició d’Art del Penedès incorporà fou la
fotografia entesa com art fotogràfic.
Tot i que sembla que la hipotètica
quarta exposició s’hauria de haver celebrat a
Sitges, he trobat un editorial en el setmanari
La Gaseta de Sitges amb data 15 de desembre
de 1929, que declina, i posa en quarantena,
aquesta invitació, a favor de Sant Sadurní
d’Anoia advocant també per la constitució
d’una Associació de la Premsa del Penedès.
L’artista Rafel Sala i Marco (18911927) és recordat en la tercera exposició amb
una conferencia a càrrec de Josep Francesc
Ràfols, que fou un important crític d’art i
redactor del diccionari d’artistes catalans i de
balears: el Diccionario Ráfols. Rafael Sala, que
havia mort a Mèxic un mes abans de l’exposició del Vendrell (1927), tingué en aquella
Segona Exposició d’Art del Penedès una nodrida representació de les seves obres, recollides
pels seus amics, entre els quals es comptaven
Ràfols i també E. C. Ricart.

Enric-Cristòfol Ricart fou l’encarregat
de produir les imatges emblemàtiques de les
tres exposicions que il·lustraven les crides o
bé que encapçalaven els escrits referents a les
exposicions del Penedès.
A finals de maig de 1926, uns representants de la comissió organitzadora de la I
Exposició d’Art del Penedès, «el Dr. Fortuny
-una bellíssima persona i molt amable; en
Benach -futur intel·lectual- i l’Alayó -xicot
cosmopolita que n’ensopega alguna-», visitaren
Ricart per encomanar-li un cartell per anunciar
l’exposició2. Al cap de pocs dies, el 8 de juny,
ja havia enllestit el gravat, que a parer seu: «em
sembla que els agradarà»3.
El gravat, de 11 x 15 cm, és una
al·legoria del Penedès, d’un Penedès que albira
el mar, que emergeix, ben corb, del darrere
d’uns suaus turons; a l’esquerra, la barca
amb vela llatina; a la dreta, el veler cap a les
Antilles. En primer terme, dues noies assegudes
sobre el terra s’estrenyen les mans, senyal
d’unió entre el Penedès interior i el marítim.
L’una, fràgil, amb un mocador al cap protegintse del sol, l’altra, més forta, dominant; davant
d’elles, flors i fulles i un cistell ple de flors al
marge esquerra, un ocell picoteja el terra4.
El gravat, de les mateixes mesures
que l’anterior, és una altra al·legoria del Penedès, d’un Penedès amb molts segles d’història
presents amb l’Arc de Berà, porta de Tàrraco,
construït sobre la Via Augusta, que al seu darrere mostra un Mediterrani suau, ara solcat per
una modesta barca amb vela llatina. Un colom,
amb llorer al bec, el traspassa. Davant, la Música, mig endormiscada pel dolç oneig que arriba
del mar a la terra. El passat romà, clàssic, i la
figura de Pau Casals, encarnada en la música,
no hi podien mancar, en una al·legoria del Baix
Penedès, com a les festes de la II Exposició

tampoc hi podia faltar la dansa clàssica, al peu
del majestuós arc, ni la música de Casals, que
amb molta ironia sabé Ricart reportar:
«La gran festassa classicitzant del passat diumenge sota l’ombra de l’Arc de Barà va
ésser un acte desastrós i curiosíssim, mirant-ho
com espectacle i no pas per la transcendència que aquestes coses puguin tenir. El que
és admirable és la bona fe dels organitzadors
i l’entusiasme que han deixat anar tramant
l’exposició i festes i festetes. Ungiment de l’arc
de Barà!!! Una gelatinosa ballarina que es diu
Àurea fent contorsions clàssiques a peu pla
damunt una catifa empolsada i acompanyada pels acords de les botzines dels autos que
demanaven pas lliure. Camerino improvisat
amb un insuficient para-vent de castanyera
arredosat al peu de l’Arc meravellós. Uns dels
que prengué part més activa en l’organització
d’aquest ungiment, el benvolgut amic impressor
Ramon,5 va quedar tant trasbalsat al veure que
la festa resultava una mica massa festiva que
calgué endur-se’l lluny de l’Arc, al Vendrell i
tement que l’excitació nerviosa li produís un
trastorn. El que ho ha adobat tot ha estat el
gran Pau Casals. Per ell, per la seva Ària de
Bach, valia la pena d’empolsar-se, d’assolellar-se i de neguitejar-se».6
Els números no haurien d’anar gaire
bé a l’organització, perquè Ricart els rebaixà el
preu a 50 pts., la meitat del que havia cobrat
pel gravat de la primera exposició penedesenca, i tot i així, s’hagué d’esperar per cobrar-les
fins l’any 1929 (lc1, 1929).7
Tornant a Francesc Pujols i aquella
seva primera conferència de 1926 no pronunciada titulada Influència de Vilafranca en la
Catalunya moderna, sortosament la trobem
publicada en el catàleg de la Primera Exposició d’Art del Penedès, editat un any després
al Vendrell. Francesc Pujols en aquells anys és

2

E.C. Ricart. Quaderns Kodak. Bib.Museu Balaguer. Vilanova.
(k4, 1.6.1926)

5

Es refereix a Josep Ramon Blanch (Nota del transcriptor).

3

(k4, 8.6.1926)

6

(k5, 4.8.1927)

4

Ferrant Sanz Lou. La projecció internacional d’Enric Cristòfol Ricart com a gravador. Fundació Foment Vilanoví. 2010.

7

Ferrant Sanz Lou. La projecció internacional d’Enric Cristòfol Ricart com a gravador. Fundació Foment Vilanoví. 2010.
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una figura força consolidada en el panorama
cultural català com a crític d’art com a home
d’enginy i lletres. Enguany es celebra el cinquantè aniversari de la seva mort (1962- 2012)
i la Fundació Francesc Pujols i Morgades, amb
seu a la Torre de les Hores de Martorell, ha programat una sèrie d’actes commemoratius que
tornen a posar d’actualitat aquest controvertit
poeta, crític d’art, filòsof i humorista. Francesc
Pujols apareix reivindicat en els versos de la
tornada de la cançó de Roger Mas que diu:
Francesc Pujols en surt del Cau,/
després d’anys d’ostracisme blau,/
en un moment d’inspiració,/
dóna un respir a la nació.
Situem-nos de nou a mitjans dels anys
20; Francesc Pujols deixa Barcelona i es trasllada a viure amb la seva família a Martorell a
La Torre de les Hores (1926), publica Història
de l’hegemonia Catalana en la Política Espanyola. L’any 1927 publicarà La visió artística i
religiosa de Gaudí, on defensa l’arquitectura de
l’arquitecte reusenc. Francesc Pujols fou a més
un aclamat crític d’art i l’impulsor dels estudis
analítics d’artistes, com per exemple Xavier
Nogués, pintor del vino (1920).
Josep Pla li dedicà una biografia l’any
1968, que apareix publicada en el llibre Tres
biografies: Maragall, Pijoan, Pujols, però ja
abans Miguel Utrillo li havia dedicat l’any
1937 l’Anecdotari d’en Francesc Pujols.
Salvador Dalí fou un fervent seguidor
dels seus postulats filosòfics i li construí un
monument que avui podem contemplar quan
anem a visitar el Museu Dalí a Figueres, a l’entrada del Teatre Museu.
Cenyint-nos a les exposicions d’art
del Penedès, Francesc Pujols hi apareix com a
conferenciant en la primera, present / absent,
i en la tercera, la de Vilanova, de la qual E. C.
Ricart en el seu diari ens parla veladament i
que tingué funestes conseqüències.
Antoni Torrents Rossell (Vilanova i la
Geltrú, 1897 - Barcelona, 1966), fou advocat,
jurista i poeta. Molt vinculat, de jove, amb
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les activitats culturals vilanovines, col·laborà
activament en la premsa local i a La veu de
Catalunya i El matí, participà en la revista
Themis (1915-1917) i fou director de Vila nova
(1917-1918). Impulsor i organitzador de les
exposicions d’art del Penedès, en plena dictadura de Primo de Rivera, presidí la tercera
celebrada a Vilanova i la Geltrú el 1929, que li
costà alguns maldecaps: «Com a conseqüència
del tol·la-tol·la que es produí per haver suspès
la conferència de Francesc Pujols, n’han sortit
tres multes governatives que són: 500 pts. al
conferenciant, 750 a l’A.Torrents (aquests dies
en viatge de noces) per haver presidit la taula
i fet la presentació al públic, i 250 pts. al Sr.
Alfred Puig que va permetre’s “la gosadia”
de comentar el fet que l’alcalde hagués enviat
un municipal com a censor d’una conferència
literària».8
La conferencia portava per títol La
tuberculosis i el renaixement català i fou anunciada a La Vanguardia per al mateix dia 19 de
novembre de 1929. És curiós que el Butlletí
de l’Associació d’Alumnes Obrers de l’Escola
Industrial de Vilanova i la Geltrú no en faci
esment, ni tant sols ho anunciï però donades
les circumstàncies polítiques (dictadura de
Primo de Ribera, censura dels mitjans escrits),
és comprensible.
Francesc Pujols contava el que li
havia passat a Vilanova en ocasió de la seva
conferència La tuberculosi i el renaixement a
Catalunya.
—Estàvem com en família. Jo anava
explicant-me com acostumo. «Perquè l’amic
Torrents aquí present em guardarà de mentir...
I aquí hi ha com a testimoni el senyor Parcerisses...», quan se m’avenga un senyor i em
diu que no hi havia més remei que deixar-ho
córrer.
En Pujols féu: —Ah, molt bé, molt
bé. No faltava més. Cregui que no hi ha cap
inconvenient, no els sembla? Nosaltres som
complidors.
8

(k6, 12.1929)

El títol i temàtica de la conferència en
el context vilanoví, hauria tingut com referent fonamental el poeta Manuel de Cabanyes
(Vilanova i la Geltrú 1808 – 1833), autor de
Preludios de mi lira, poemari escrit per aquest
autor en castellà. Manuel de Cabanyes morí als
vint-i-cinc anys d’una tuberculosi fulminant.
Anys després, l’abril de 1933, trobem
una altra crònica a Mirador que ens dóna
alguna pista més sobre el tema d’aquella
conferència.
La Renaixença i la Tuberculosi
La part literària de la vetllada literàrio - musical, amb què es tancà el I Saló
MIRADOR, començà amb una breu dissertació
de Francesc Pujols sobre un tema que ja havia
enunciat anys enrere com formant part d’una
sèrie de fullets de la qual només es publicà el
primer, tema que alguns amics ja coneixien,
però esperaven la seva explanació, que fou, no
cal dir-ho, molt ben rebuda pel públic.
En Francesc Pujols, donada la seva
franca vocació sacerdotal, va començar la seva
conferencia a tall de sermó, dient :
Ah, dunque la calunnia/ cos’é, voi non
sapete?./ Uditemi e tacete.
Paraules d’El Barber de Sevilla, acte
primer, quadro segon, escena X, música de
Rossini.
Caríssims germans i germanes.
Diu Don Basili, el sacerdot creat
humanament per Beaumarchais i divinament
per Rossini, el que és la calúmnia. La Catalunya
del segle XIX que ha vist nàixer tants dels que
són aquí i ha vist renàixer la nostra vida
material i espiritual, ha estat calumniada
d’ésser la fi de la nacionalitat catalana. I no
obstant, tota la política espanyola del XIX
gravita entorn de Catalunya, que imposa la
seva concepció del dret públic a Espanya. En
la nostra terra es produeix ensems un esclat
esponerós de pensadors i poetes, que amb
llur existència sola ja són una mostra palesa
del nostre renaixement cultural. Però polítics

i intel·lectuals fan obra d’espanyolisme. Fan
llengua castellana, desterrant la catalana.
Aquesta és la causa que hom hagi
pogut acusar el segle XIX d’ésser la fi de la
nostra fesomia pròpia. Però tota aquesta capa
de castellanisme era pura fórmula; el fons era
viu i d’arrel catalaníssima. Els catalans del
segle XIX comencen per no ésser els culpables
d’haver emprat l’espanyolisme. La tradició
arrenca del segle XVI, quan Joan Boscà, primer
poeta català que escriu en la llengua de Castella, abandonant la nostra, és seguit pels catalans fins als darrers anys del XIX. Des de Boscà
als temps moderns, una sola reacció s’inicià a
favor de la llengua catalana. És la del Rector de
Vallfogona. Però és endebades. El castellanisme
continuà la seva obra triomfal a Catalunya. Ha
de constar, però, que mentre Joan Boscà, escrivint en espanyol, tradueix igual Ausiàs Marc,
del qual manté l’estil, l’ànima i la racialitat,
portant a la mètrica d’Espanya l’hendecasíl·lab
nostre, el Rector de Vallfogona escriu en català
traduint i manta vegada imitant Calderón i
Quevedo.
Som al segle XIX i passa el mateix.
Els catalans que integren la nostra renaixença
espiritual, que escriuen en castellà, formen
escola catalana i continuen la nostra tradició
espiritual. En canvi,els que en aquells mateixos
dies inicien la restauració de la nostra llengua,
copien els castellans. Però, fet sorprenent: tots
els catalans que escriuen en castellà moren
joves i tísics. Un de sol s’escapa de la crema,
En Milà i Fontanals, que ha d’acabar claudicant. Un altre, En Pi i Margall, s’escapa, i
perquè se’n va a viure a Madrid. Mentrestant
els catalans literats que restauren la nostra
gloriosa parla viuen anys i panys. No n’hi ha
cap de cèlebre que mori més jove que els que
escrivien en castellà.
La literatura catalana triomfa. La salut
i el temps li donen vida. En Pitarra, En Guimerà, En Verdaguer, tota la plèiade, va dominant
el camp català, però sota la influencia de la
forma castellana. En Verdaguer, que és el ver
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poeta i el gegant, s’assembla a Zorrilla, arriba
a traduir i imitar els místics castellans del
segle d’or d’aquell país.
Però vet aquí que al bell mig d’aquest
camí triomfal del nostre llenguatge, sorgeixen
dues figures catalaníssimes, tradicionalment
catalanes, En Bartrina i l’Íxart, que tornen a
emprar el castellà i tornen a morir joves tísics
com els seus antecessors. En Bartrina s’assembla més a En Cabanyes i a En Pi Ferrer que no
a Zorrilla.
L’Íxart crea catalanísticament la crítica
sintètica fundada en l’anàlisi.
La tuberculosi doncs, conclou en Pujols,
que és la malaltia que dóna més mortalitat al
món, ha contribuït d’una manera directa a la
immortalitat de la llengua catalana. Es pot dir
que la tuberculosi és una malaltia catalanista9.
Ja l’any 1906 sota el pseudònim d’Augusto de Altozanos, Pujols havia publicat El
nuevo Pascual o manual de la Prostitución en
un to cínic i extravagant. Aquesta obra freudiana i surrealista fou escrita en un castellà
traduït directament del català, conservant els
girs, les expressions i la lògica idiomàtica del
català. Allà descobreix la maledicció de que
tot escriptor català que escriu en castellà mor
de tuberculosi.
Paradoxalment l’any 1956 Francesc
Pujols va contraure la tuberculosi i va morir el
13 de febrer de 1962 a la Torre de les Hores de
Martorell, actual seu de la Fundació Francesc
Pujols i Morgades.
9 Mirador, núm. 222 4 de maig de 1933, pàg. 6
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Eloi Miralles

PREGÓ DE LA FESTA
DEL POBLE NOU 2012
Benvolguts -i benvinguts- convilatans, veïns
del Poble Nou (i els que no ho són també,
esclar):
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La sorpresa inicial que vaig tenir quan
la Fina Milà, presidenta i amiga, em va proposar
d’adreçar-vos unes paraules que donessin el
tret de sortida a les festes d’enguany, es va
mudar, ben aviat, en satisfacció per l’honor que
representa el fet de trobar-me, ara i aquí, com
a pregoner, lluïnt com a mèrit principal, tal
com diu el programa, el fet de ser, certament,
un veí del barri. I és que el Poble Nou és i ha
estat el meu barri durant una bona part de
la meva vida. Perquè, tot i haver nascut a la
Barceloneta, quan tenia 15 anys ja vaig anar
a viure amb la família a la casa del darrere de
l’antiga benzinera Medina, inaugurada uns anys
abans. Un cop casat, vaig residir deu anys al
centre, però es veu que deuria enyorar passades
vivències i, a la fi, el destí em va retornar a la
carretera de Moja, on ja porto gairebé trenta
anys.
Precisament, la carretera de Moja
m’evoca alguns records d’infantesa quan,
justament pels terrenys del voltant d’allà on
visc, davant del bosquet de pins del comte
Moy, anava amb els amics a veure els soldats,
provinents de la caserna de Sanitat Militar de la
Rambla, com feien la instrucció reglamentària.
No és que fos un espectacle per a sucar-hi pa,
ni molt menys, però tampoc no hi havia massa
cosa per triar en aquella època. Al mateix camp,
quan els soldats ja no hi eren, organitzàvem
algun partidet de futbol, amb unes porteries tan
senzilles com les que muntàvem posant tres o
quatre pedres, més o menys gruixudes, una al
damunt de l’altra; i jugant amb alguna pilota,
no pas reglamentària, que els infants d’avui
dia potser no voldrien ni regalada. I ja que he
parlat del comte Moy -d’en Carles de Moy i de
Prat- crec que fa bo de recordar que, malgrat
que, durant aquella guerra incivil del 36, els de
casa seva van perdre el vell casal familiar del
davant de l’Ajuntament, que fou enderrocat per
tal d’engrandir la plaça de la Vila, ell no va tenir
cap mena de recança, anys a venir, a facilitar
la venda d’una part de la seva propietat, per tal
que fos edificada l’Escola Montagut al bell mig

d’aquell majestuós bosc de pins -i també de
xiprers- que havia esdevingut, al pas dels anys,
no solament un lloc de trobada, de passeig o
de trifulgues amoroses, sinó també un autèntic
pulmó per a la Vilafranca que esguardava la
part més baixa del Penedès. Al llindar d’aquell
exuberant boscatge i a tocar també de la
carretera de Tarragona hi havia ca l’Abat,
una finca senyorívola, presidida per una casa
d’estiueig, amb torratxa inclosa, que disposava
d’una pista de tennis reglamentària, arranjada
a partir de mitjans del segle passat i on una
part de la joventut vilafranquina benestant feia
de les seves amb la raqueta.
Sé que no descobriré res, perquè és
cosa sabuda i ja ho va recordar l’any passat
el meu predecessor, l’amic Josep Badell. Però
jo també ho he de dir: que una bona part
del Poble Nou va créixer gràcies al fet que,
l’any 1928, el número 39.923 de la rifa de
Nadal que jugava la Societat La Principal -el
popular “Casal”- va resultar agraciat amb el
tercer premi. Aleshores, un bon nombre de
vilafranquins -que van treure, com a mínim,
3.500 pessetes- van poder estrenar caseta o,
en el millor dels casos, torre. La sort amb la
loteria va servir també, en part, per urbanitzar
el passeig de la Via, una actuació que es deu
a la iniciativa de l’alcalde Joan Àlvarez de
Sisternes. Inicialment, es construí una tanca de
fusta que anava des de la Creu de Santa Digna
fins gairebé el que és ara el pont de Moja, que
no fou enllestit fins després de la guerra. Mentre
va durar aquesta, la gent, per necessitat, anava
arrencant les fustes d’aquella barana o barrera
per tal d’escalfar-se. No hi ha res a dir, perquè
la llenya i el carbó devien anar escassos. En
canvi, em sembla molt més disbaratat el fet
d’haver expoliat una bona part de l’arbrat del
passeig, arran del malastruc cobriment de les
vies que tots els vilafranquins -i els veïns del
Poble Nou, sobretot- hem hagut de suportar en
les darreres dècades. I el que haurem de patir,
encara!. A banda d’estirar les cames, al passeig
de la Via s’hi anava, en bona lògica, a veure

passar els trens, tirats per màquines de vapor i,
més modernament, per les elèctriques. Quantes
vegades, de nanos, no ens havíem distret a
comptar el nombre de vagons de càrrega que
aquelles atàviques i ennegrides locomotores
arrossegaven feixugament! I a l’altra banda
de la via hi havia el Parquet, un autèntic lloc
de culte i d’art creatiu, amb plantes i floretes
a desdir, engolit ara per l’encara novella
urbanització de la Girada.
Abans he parlat de futbol i potser
tocava dir que els equips locals, amb el F. C.
Vilafranca al capdavant, abans d’anar a raure a
l’estadi de la Creu de Sant Salvador, van haver
de passar pel calvari d’altres camps menys ben
dotats. El primer fou el que ara tindríem més
a prop d’aquí, on hi ha la finca de cal Sendra,
molt proper també a la malaguanyada font de
la Mandra, un espai tristament desaparegut per
tal d’afavorir -deien- la circulació de vehicles.
Bastida per un tal Boada, de la companyia
d’Aigües de Vilafranca, el nom de la Mandra
al·ludia al fet que van trigar tres anys a acabarla. Després ens la van canviar per una mena
de torreta, de grans dimensions, això sí; però,
què hi farem! I el segon camp, que encara es
va fer servir un cop acabada la guerra, era
situat per allà el solar de cal Mero, on després
construiria la seva casa la família Casanellas
dels transports. Continuant amb l’esport, em
cal parlar encara de l’enyorat Velòdrom, una
altra de les singularitats que Vilafranca hagué
de perdre irremeiablement durant el segle
passat. Inaugurat el dia de Sant Joan del 1935
-gairebé dos anys després que haguessin estat
fundades dues entitats directament entroncades
amb l’esport de la bicicleta: l’Esport Ciclista
Vilafranquí i la Secció Ciclista del Centre
Excursionista-, de bon començament, el
nostre Velòdrom era de terra; però, acabada
la guerra, el van encimentar i ja va esdevenir
actiu per la Festa Major del 1939. Hi havien
passat els millors corredors ciclistes del
moment, des dels Cañardo i Trueba, Camille
i Camellini, Vietto, Clemens o Magerus, fins
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als Poblet, Iturat, Ametller i Esmatges, sense
oblidar el mallorquí Timoner, el campioníssim
del ciclisme rere moto, ni tampoc el venedor
vilafranquí Jaume Sans Aragonès, que corria
fent de “llebre” per incitar els altres a accelerar
més (després, però, es retirava discretament).
Sans era, a més, l’autèntic animador de les
curses. Es conta que, quan competia amb
altres corredors de la comarca o bé de menor
categoria, gairebé sempre els guanyava i que,
llavors, com a premi especial, li donaven mitja
dotzena de plàtans. Era tot un personatge! Al
nostre Velòdrom s’hi feien curses, individuals
o per equips, de 6, 12 i 24 hores, sempre amb
bona afluència de públic. També s’hi practicava
l’atletisme, el basquetbol, el tennis, el voleibol
i un incipient hoquei damunt patins, quan
encara es jugava amb disc, en comptes de la
piloteta rodona. Finalment, els cinc propietaris
del Velòdrom van acabar venent-lo, el 1964,
a l’entitat d’estalvi pionera a la vila, la qual
cosa provocà que, malauradament, fos enrunat
sense remissió. Durant un temps, es va parlar
de construir-ne un de nou, però el projecte no
s’arribà mai a concretar.
Al Poble Nou hi han trobat aixopluc
entitats que avui ja no hi són, com ara l’Ateneu
Obrer Vilafranquí, la Clínica de Sant Ramon, el
Celler Cooperatiu i l’Estació Enològica. Situat
al carrer del mateix nom, l’Ateneu, que havia
estat cedit per Pau Ayxelà, el seu propietari,
l’any 1897, tenia com a finalitat d’aixecar el
nivell cultural del món obrer vilafranquí; fou
incautat pels franquistes, l’any 1939. Ben segur
que entre els presents avui aquí, en trobaríem
més d’un nascut al centre hospitalari que ja he
esmentat, la Clínica de Sant Ramon, que havien
fundat uns quants metges, la majoria vilafranquins, de la Mèdica Comarcal, per allà l’any
1954; o potser, també descobriríem algú que
s’hi va fer operar de l’apèndix, o bé li van enguixar la cama, o que, tal volta, li van extirpar
les amígdales (les “glàndules”, com en dèiem
popularment). El Celler Cooperatiu, inaugurat
l’any 1933, amb el nom de Sindicat Agrícola
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de Vilafranca, fou visitat pel president Francesc Macià aquell mateix any i subsistí al barri
fins a començaments d’aquest segle, quan fou
traslladat a la falda de la muntanya de Sant
Pau, abans de ser absorbit finalment per Covides. I pel que fa a l’Enològica -el seu nom
complet era el d’Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès-, cal dir que
fou fundada l’any 1903 i que va dur a terme
una labor molt dilatada i fecunda, reconeguda
arreu; tanmateix, també cal doldre’s d’aquella
incongruent barrabassada que suposà la llastimosa substitució de la bonica façana original
-que ja havia estat remodelada el 1962- i d’altres equipaments interiors, pràcticament a tot
l’edifici (unes obres que van durar cinc anys,
1965-70), i que comportà també la desaparició del rellotge, el qual, tot i que gairebé no
coincidia mai amb el del campanar de Santa
Maria, quan ambdós donaven les hores, era,
si més no, un bon referent per a tot el barri(*). Malgrat tot, la campana sí que encara ha
subsistit al pas del temps, amb el seu artístic
campanaret de forja que corona tot el conjunt. Precisament, de l’Enològica, guardo un
altre record d’infantesa quan, davant de l’edifici, amb tota una munió de canalla i fent
onejar les banderetes de ritual, ens va tocar
-temps era temps!- de veure passar el General Franco, el dia 4 de juny del 1949, quan
el dictador va visitar Vilafranca. Aleshores,
el carrer d’Amàlia Soler, com tants altres a la
Vila, encara estava per asfaltar, amb les característiques passeres de pedra plana per poder travessar-lo sense enfangar-te els dies de
pluja. Sembla que va ser en una d’aquestes
passeres, a l’alçada del carrer de l’Ateneu, on
va ensopegar el portador del Gegant (en Joan
de la Bisbal, tal volta?), per la Festa Major de
l’any 1940, la qual cosa va comportar haver
de canviar-li la cara al nostre Ferragut (**). I
pel que fa a la Geganta, tampoc no s’ha pogut escapar de patir alguna caiguda; la més
sonada sembla que va ser la del 31 d’agost del
1960 i diuen que va tenir lloc pels voltants del

Tívoli; i, també en aquest cas, a l’Elisenda no li
va quedar altre remei que canviar de fesomia.
Un altre element arquitectònic a
destacar és aquell que va contribuir a canviar
les habituds religioses dominicals de molts
veïns del Poble Nou. Em refereixo, evidentment,
a l’església (abans capella) de la Mare de Déu
de Fàtima -o de Fàtima, ras i curt- que es va
començar a construir l’any 1953. Fins aleshores,
l’únic edifici religiós del barri era la capella de
l’Església Evangèlica Baptista -constituïda, a
Vilafranca, l’any 1931- una institució que ha
promogut, a més, amb encert, una llar d’avis,
del tot necessària, al mateix carrer d’Amàlia.
Però, arran de la devoció popular que inspirà
l’entronització a la vila -i a molts indrets del
Penedès i de Catalunya- de la imatge de la
Mare de Déu de Fàtima, que fou passejada en
processó, l’any 1952, pels carrers vilafranquins,
hom va veure la necessitat de dotar el barri del
Poble Nou d’un nou centre de culte. Amb tot, per
la Fira del Vi de l’any 1953, encara no s’havien
acabat les obres i això va possibilitar que
mentre va durar el certamen, la capella pogués
albergar l’estand de la “Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos”. Finalment, amb
l’import de diverses donacions i amb una rifa
combinada amb la dels cecs, l’església es va
poder acabar i fou inaugurada abans d’acabar
l’any. I no solament això, sinó que, fins i tot,
es van poder comprar els terrenys adjacents de
cal Ramoneda que, anys a venir, foren venuts
per a edificar-hi pisos; i amb l’import d’aquella
venda es va pagar la construcció de la nova
casa parroquial, als peus del campanar de
Santa Maria. Actualment, com és sabut, a les
confessions catòlica i protestant, presents al
barri, cal afegir-hi la dels adeptes a l’Islam, que
tenen el seu punt de trobada a la mesquita que
van arranjar a tocar del pont de Moja.
I el fet d’haver parlat de la Fira del Vi
-oficialment “Exposición y Feria Oficial de la
Viña i del Vino”- del 1953, em porta inevitablement a dir quatre coses sobre aquest indret
de la vila on ens trobem ara mateix: el nostre

benvolgut i entranyable parc Tívoli, sense cap
mena de discussió el centre neuràlgic del Poble
Nou, que ha estat lloc de trobada i d’esbarjo de
totes les generacions de convilatans que l’hem
pogut gaudir des que va obrir les seves portes
a finals del segle XIX. Als inicis, era un espai de propietat particular, amb cafè, jardí, teatre, pista de tennis i de patinatge. A partir del
1920, acollí l’Escola Montessori, amb el nom
de Casal de Nens. Amb anterioritat, el Casal “La
Principal”, ves per on, havia començat precisament aquí, al Tívoli, la seva singladura, i el
Foment Sardanista també hi tingué el seu estatge social abans de la guerra. Després d’aquesta,
quan es preparava la primera Fira del Vi, la de
l’any 1943, l’Ajuntament aconseguí, després de
moltes gestions, adquirir el parc, gràcies també,
tot s’ha de dir, a les facilitats que va donar el
seu propietari, el senyor Galiano. Aquesta primera fira, que també va poder comptar amb una
espaiosa zona contigua cedida per l’empresa
“Toneleria Mecànica” -coneguda popularment
com “Els Boters”- va rebre la visita dels ambaixadors alemany i anglès. Això va permetre
que es pogués tocar, a Vilafranca, l’himne del
Regne Unit, per primera vegada a tot l’Estat espanyol. La cosa va anar així: tot i que a l’hora
del dinar oficial, que era dedicat a l’ambaixador britànic, no es va permetre que l’orquestra
interpretés l’himne del seu país (cal recordar
que, en plena Segona Guerra Mundial, els interessos franquistes es decantaven clarament a
favor dels alemanys), a la tarda, quan el seguici
va visitar la basílica de Santa Maria, l’orgue
-estrenat l’any anterior i que substituïa el que
es va cremar el 6 d’octubre del 34- sí que el va
fer sonar, davant la sorpresa general i amb el
beneplàcit dels hostes anglesos (l’organista en
qüestió fou l’arquitecte Josep Brugal). Antoni
Güell Cortina va ser el director d’aquella fira
primigènia, quan Manuel Benach era el batlle de
Vilafranca, i aconseguí sanejar-ne l’economia
amb la rifa d’un cotxe que, movent tots els fils
de les influències, li havien proporcionat des de
Madrid. L’Antoni Sabaté Mill va estrenar-hi La
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Taverna de la Novena Columna i, al costat del
teatre, hi havia la “Taverna del Lloro” que, més
tard, s’ubicaria a la carretera de Tarragona. Deu
anys després, el 1953. les tasques de direcció de
la segona Fira vitivinícola les va assumir Martí Güell, germà de l’anterior, quan era alcalde
Manuel Guilamany. Les pluges van malmetre,
en part, l’èxit d’aquesta nova edició que, en alguns aspectes, fou un calc de la primera. Per
cert que també cal dir que un interessant mural
al·legòric a la Fira del Vi, dissenyat per l’amic,
també veí nostre, Carles Casanellas, i obrat al
taller de l’acreditat ceramista Juli Bono, decora el vestíbul de la casa de pisos més alta
d’aquests verals. El servei de restaurant, ubicat
a l’interior del parc, va durar fins a la tercera
Fira del Vi, la del 1963, que va comptar amb
el lideratge d’Esteve Rexach, quan ja era Lluís
Melo l’alcalde de la vila, el mateix any, per cert,
de la inauguració del monument Als Castellers,
amb tot aquell enrenou polític que van suposar
les declaracions de l’abat de Montserrat, Aureli
Escarré -que va beneir el petri pilar de cinc de
l’escultor Josep Cañas- al periòdic francès Le
Monde. El 1964, es va procedir a demolir les
parets que tancaven el Tívoli i, amb elles, se’n
van anar molts dels records de tots aquells que
hi havíem jugat, innocentment, a cuc amagar
-amb les amiguetes també, esclar- tants i tants
matins de diumenge de la nostra adolescència.
Aleshores esdevingué un àmbit obert de dia i
de nit i, alhora, es va omplir l’espai allà on hi
havia hagut el restaurant, tot plantant-hi uns
quants pins de bona mida. Uns anys abans, el
8 de desembre del 1960, amb motiu de la celebració del “Dia de la Mare”, s’hi havia celebrat
un festival extraordinari, amb la presència dels
Castellers, els Gegants (també hi havia els petits, els de cal Cervera), alguns dracs, els Bastoners, els Falcons, una banda i alguns grups
relacionats amb el món del motor; en el decurs
de la festa, foren inaugurats uns quants aparells de jocs infantils que havien estat costejats
per subscripció popular i que feren les delícies
de la mainada.
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L’aspecte del Tívoli ha anat evolucionant encara més al pas dels anys, però no és
el moment ara de detallar tots els canvis que
ha experimentat perquè molts són encara força
recents i és hora d’anar acabant, que ja s’esperen els Castellers i segur que ho faran millor
que no pas jo. Abans, però, m’agradaria tenir
un record per als que han estat els vigilants i
cuidadors del parc, de la guerra ençà. El primer va ser aquell que li deien el “Rata”; després
va venir el Ramon Domènech, del carrer de la
Cort, i, finalment, el Cipriano Cigarrán (un nom
ben bonic, no?), que també feia anar el cotxe de regar pels carrers de la vila. Relacionada
amb aquest Cipriano, hi ha una anècdota molt
sucosa que he conegut, com tantes altres coses,
de la mà del nostre dilecte veí Josep Colomer,
que d’històries de Vilafranca en sap un pou.
Fa referència a la mona que hi va haver força
anys tancada en una de les gàbies, al costat de
la dels coloms, i que havia portat de les Canàries l’avi Puig, de cal Corra, arran d’un viatge amb els companys de la Unió Cinegètica
del Casino. Quantes mares, i pares, i avis, no
havien portat els nens, manta vegades, a veure la mona del Tívoli! Per als ulls encuriosits
dels infants, allò era tota una novetat. Però va
arribar un dia que, per desgràcia, la mona, ja
velleta, es va posar malaltona i no hi va haver
forma de recuperar-la. Passats uns dies de patiment, el fatal desenllaç esdevingué inevitable.
Aleshores, el Cipriano va comunicar la trista
nova al capatàs, Antoni Rama, i aquest, al seu
torn, es va veure en l’obligació de fer un escrit
-un “parte”, com en deien aleshores- adreçat a
l’amic Colomer que, aleshores, ocupava el càrrec de regidor de l’Ajuntament que tenia cura
dels serveis que duia a terme la Brigada Municipal. El missatge deia així, textualment: “Se
pone en conocimiento de la Superioridad que la
mona esta mañana ha sido encontrada muerta
después de haber intervenido el Veterinario varias veces (concretando, cuatro). Antes, cuando
se notaba un poco triste, el Sr. Cipriano le daba
por las mañanas leche caliente, poniéndole ser-
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(*) Un cop llegit el pregó, l’amic Joan Solé Bordes m’ha fet
notar que, sobre els rellotges de Vilafranca, circulava una
dita popular que apuntava: “Un de cec, un de mut i un de
cec i tartamut”; el primer era el de Santa Maria, el mut el
de l’Ajuntament i el cec i tartamut el de l’Enològica (cec
perquè no es veia i tartamut perquè, a temporades, no
anava -o anava a deshora- ni tocava).
(**) També amb posterioritat he sabut que, segons el
testimoni de l’amic Jaume Massanell, la caiguda es va
produir no al carrer d’Amàlia Soler, sinó al del General
Cortijo, a l’alçada de l’antiga oficina de Correus.

Àngels Parés Corretger
Representant de l’IEP i de l’Institut Manuel de Cabanyes
de Vilanova i la Geltrú al grup de treball.

UNA PROPOSTA EDUCATIVA
I DIVULGATIVA A L’ENTORN
DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
L’abril del 2011, distintes associacions culturals
i col·lectius educatius ens reuníem al Museu del
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú per respondre a la crida de l’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme
d’Espanya. L’objectiu és treballar i desenvolupar un projecte relacionat amb els trens nazis
que varen dur centenars de persones als camps
de concentració i extermini. La proposta inicial
duia per títol La deportació als camps nazis i el
ferrocarril. Republicans espanyols en els combois de la mort. He dit inicial, perquè al final
ha sofert canvis rellevants que suara explicaré.

Una d’aquestes associacions convidades a formar part del projecte és l’Institut
d’Estudis Penedesencs, el qual s'hi ha implicat
el 100 per 100, com no podia ser d’una altra
manera, tenint en compte el nostre compromís
amb el projecte de “Tots els noms” i la recuperació de la memòria de casa nostra, el Penedès.
D’altres institucions participants són: el mateix
museu del ferrocarril, els centres educatius Manuel de Cabanyes, Lluch i Rafecas, Joaquim Mir
i Escola Pia Samà, tots, de moment, de Vilanova i qui fa de pal de paller, l’Amical.
Aquella idea inicial, reflectida en el
títol, ha anat evolucionant i canviant per diverses circumstàncies; unes de debat, aportació d’idees, altres alternatives... i altres per
causes econòmiques, lògiques i comprensibles
pels temps que corren. De fet s’ha hagut de renunciar a l’exposició sobre el ferrocarril, eix
central dels combois de la mort, però en te-
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raduras y unos sacos para abrigarla, no dejàndole constantemente de ponerle botellas de agua
caliente, pero al final nada se pudo hacer”. Per
cert, el “parte” portava la data de 2 de novembre del 1966; o sigui que la mona -llesta com
era- no va poder triar un dia millor de l’any
per anar-se’n a l’altre barri que el segon dia
de novembre, és a dir, el dia dels Morts o dels
Difunts, que pel cas és el mateix.
Acabem, doncs, ara sí, amb un bon
somriure a flor de llavis. No hi ha dubte que el
riure és sa i que fa festa. Ara, com a apotecari
que diuen que sóc i, per tant, professional
de la salut, em cal desitjar-ne, d’aquesta, un
bon caramull a tots vosaltres. Més ben dit,
als temps que corren, val més que digui, com
els enterramorts: salut... i feina!. Així, doncs,
amics, que estigueu bons i que ho passeu molt
i molt bé; que sigueu ben feliços, no solament
durant aquests dies tan saludables de la festa
del barri, sinó també tots els dies de l’any. I que
sigui per molts anys!
Aquest ha estat el meu pregó. Ara, que
comenci la festa!
Eloi Miralles. 8 de juny del 2012
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nim una altra, d’exposició, ja feta per l’Amical,
molt interessant que es podrà veure al Museu
de Ferrocarril, si no hi ha cap més entrebanc,
aquesta tardor-hivern. Val a dir, però, que la
manca de recursos no ha frenat l’esperit de la
proposta ni ha impedit que el projecte anés
prenent forma i consolidant-se. Avui una part
de l’objectiu inicial ja és una realitat: tots els
centres educatius citats han treballat el tema
de la deportació. La resta de centres educatius
de secundària de l’Alt Penedès i Garraf han estat també convidats, malauradament encara no
han respost, tot i que s’hi poden afegir sempre que vulguin perquè és una proposta oberta,
atemporal i infinita. També ens agradaria molt
que s’hi incorporessin els instituts i col·legis de
secundària del Baix Penedès. El projecte està
pensat per als cursos o bé de 4rt d’ESO o bé de
1r de batxillerat.
Expliquem però breument què es treballa. El tema és clar: la deportació de milers
de persones als camps de concentració nazis.
Les àrees implicades poden ser moltes, però cal
comptar amb la d’història que és qui planteja
el context històric; des de l’assignatura de llengua catalana s’analitza una novel·la relacionada amb aquesta temàtica, per exemple enguany
l’alumnat ha llegit El violí Violí d’Auschwitz de
Maria Àngels Anglada; des de l’àrea de llengua
castellana o de la literatura universal de 1rbat
també hi ha força obres literàries –per al professorat s’ha elaborat recursos i llistat bibliogràfic per tal de poder desenvolupar el treball-.
Altres àrees que hi poden col·laborar són: música, filosofia o ciutadania. Veiem per tant que
és un projecte obert i dinàmic.
Però no ens hem quedat aquí, perquè
aprofitant el treball educatiu, aquest any vinent, des del gener del 2013, es faran activitats
–una magnífica exposició, que ja té l’Amical;
passi de pel·lícules i documentals; conferències; ...- per a tots els segments de la població.
Així doncs aquest 2013 serà un any
amb una programació interessant pel que fa a
la recuperació de la memòria històrica en rela-
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ció a la deportació de republicans espanyols i
els camps de concentració nazis.
I per acabar, hom pot preguntar: i tot
això per què? Amb quin objectiu i propòsit? Bé
la resposta és ben fàcil: divulgar i donar a conèixer la realitat dels camps; prevenir i sensibilitzar sobre els nous comportaments feixistes
i xenòfobs educar per al respecte, la pau i la llibertat i ensenyar un temps de la nostra història
cruel, racista i injust. A través del coneixement
podrem contribuir a què fets com aquests no es
repeteixin, tot i que som conscients que malauradament s’han tornat a esdevenir (Bòsnia,
Txe-txènia, Centre africà ,...).
L’IEP se sent molt satisfet de formar
part del grup de treball d’aquest projecte i
espera i desitja que els nostres socis i les nostres sòcies hi participin i ens ajudin a formar
les generacions futures en la PAU amb majúscules.

Jordi Soldevila i Roig historiador

COL·LECCIÓ «ARGUMENTA».
BALANÇ DE LA CULTURA
CATALANA DES DE 1975
FINS AVUI, UNA MIRADA
CRÍTICA, JOVE I NACIONAL
Després de la caiguda del Mur de Berlín, de
l’acceleració de la globalització neoliberal, de la
postmodernitat o del pacte de la Transició, s’ha
imposat un sol discurs, un únic pensament i un
sol camí, cosa que ha situat la societat actual
en una relaxació intel·lectual i en una pèrdua
de referents, agreujades per unes generacions
anteriors que han dimitit d’aquesta tasca i que
han malparlat de la següent. Argumenta aporta
més de cent cinquanta veus en una col·lecció
que pretén fer balanç de la societat des de la
cultura dels Països Catalans i d’alguna manera
encendre una llum en un camí fosc on ens han
deixat les generacions precedents.

Argumenta és una col·lecció que té
el seu epicentre a Vilanova i la Geltrú, punt
d’encontre entre els dos impulsors, d’una banda
el tàndem format pels filòlegs Mireia Sopena i
Francesc Foguet, i de l’altra, l’editor vilanoví
Francesc Mestres, director del Cep i la Nansa.
La seua condició de perifèria geogràfica li
permet una visió diferent i més àmplia sobre el
conjunt del territori.
La col·lecció compta amb dotze monografies de diverses temàtiques que des d’una
perspectiva cultural aborden diferents aspectes
de la societat del nostre país. Les monografies parteixen de l’assaig, un gènere poc cultivat
aquests darrers anys, i des d’una visió territorial i cronològica que inclou les comarques del
sud de l’Albera des de la Transició fins a l’actualitat. Justament, aquesta visió geogràfica i
aquest període han estat fins ara poc explorats,
i, per descomptat, molt menys en els terrenys i
gènere esmentats.
L’obra compta amb unes cent cinquanta aportacions d’experts en diferents camps.
Alguns els podem trobar en més d’un volum.
En la línia dels dos iniciadors de l’obra, una
part important dels autors provenen de la filologia catalana i, darrere seu, del periodisme.
D’altra banda, podríem qualificar la
majoria d’autors com a perifèrics dins del sistema, no tant per les raons ideològiques com cronològiques, laborals o geogràfiques. La majoria
dels autors són nascuts a finals del franquisme
o després, i, per tant, formats durant el postfranquisme, cosa que ja dóna una perspectiva
diferent a l’obra, més allunyada del període i
amb una visió diferent a la de tots aquells que
van viure plenament el final del franquisme.
Alguns d’aquests autors són prou coneguts,
però altres ocupen espais no ubicats a la primera línia mediàtica (premsa, universitats, etc.).
En relació als orígens geogràfics dels autors, hi
trobem una important dispersió, tot i que els
barcelonins superen encara la tercera part del
conjunt, i convindria saber quants dels que provenen de fora viuen a Barcelona.Hi observem

autors de diferents llocs del País Valencià, Illes i
Principat. En resta al marge la Catalunya Nord.
El conjunt de l’obra es pot dividir
en tres parts. La primera ocuparia els tres
primers volums: El (des)crèdit de la cultura,
La gran desil·lusió i Societat catalana, societat
limitada? La segona part ocuparia des del quart
volum fins a l’onzè, en què s’entraria a avaluar
la cultura des de diferents àmbits. I finalment,
la darrera part tindria un sol volum, el dotzè,
titulat Testimonis del segle XX, on un collage
d’entrevistes il·lustra, a partir d’experiències
personals, alguns dels àmbits abordats en els
volums anteriors. Els volums ocupen entre
les cent quaranta i les dues-centes seixanta
pàgines, en els dos extrems, i compten entre
onze i setze participants per volum. Cada
volum s’estructura mitjançant una introducció
per part dels coordinadors de la monografia,
segueixen les exposicions dels assagistes
convidats i acaban amb un diàleg entre dos o
més experts.
El primer volum, titulat El (des)crèdit de
la cultura, serveix com a introducció a la resta
i de declaració d’intencions. Albert Mestres i
Trinitat Gilbert coordinen la monografia, que
inclou les reflexions sobre la cultura en un
sentit ampli i polisèmic de Bernat Puigtobella,
Joan Borja Sanz, Fina Birulés, Magí Sunyer,
Josep Murgades, Oriol Pérez Treviño, Carles
Llinàs i Puente; i acaba amb el diàleg entre
Salvador Cardús i Eulàlia Vintró. La radiografia
que ofereixen el conjunt d’autors no deixa
indiferent a ningú, i ho fan des de valoracions
crítiques i posicions prou dispars entre si. El
debat entre la democratització de la cultura i la
cultura com a element de mercat l’anem trobant
al llarg de tot el llibre, un equilibri desigual
segons els autors.
Segueixen a aquest primer volum, més
en sintonia amb la resta de la col·lecció, dues
monografies que contextualitzen històricament
els dotze llibres. A La gran desil·lusió Joel Bagur
i Xavier Díez no sols fan una valoració crítica de
la Transició als Països Catalans, com especifica
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el subtítol de la monografia, sinó que parteixen
dels enfocaments historiogràfics sobre el
període. Enric Pujol i Manel Aisa, des d’espais
diferents, revisen les escoles historiogràfiques
del nostre país. Mentre Pujol ho fa des d’un
àmbit acadèmic, repassant les tendències
historiogràfiques des de Ferran Soldevila fins
a les darreres aportacions de conjunt sobre la
història dels Països Catalans, Aisa reivindica el
paper dels historiadors no acadèmics, erudits
i formats en la militància ideològica. Darrere
d’aquests dos autors, Mifsud intenta retratar
les diferents visions historiogràfiques de la
Transició que han influït en la visió de la
societat actual sobre aquest període. Saltem
fins al darrer article abans del diàleg final,
en què les historiadores argentines Mònica
Gatica i Mabel López destaquen la influència
de la historiografia catalana a l’Argentina.
Entremig d’aquests capítols, hi llegirem una
crítica llibertària a la Transició del valencià
Francisco Madrid, un article de la politòloga
italiana Paola Lo Cascio sobre el debat previ a
la redacció de la Constitución, relacionat amb
l’organització territorial de l’estat, un altre
sobre la crisi econòmica i el canvi estructural
als Països Catalans escrit pel menorquí Àlex
Villeyra i l’article de M. Carmen Barragán sobre
immigració i els debats interns dels opositors
al franquisme, així com les formes d’enfocar
una actuació al respecte. El diàleg final va a
càrrec de dues persones que viuen i participen
activament de la Transició, l’historiador Pere
Gabriel i Raimon, que d’alguna manera revisen
l’actuació dels seus companys de viatge i fan
un balanç crític dels resultats, entaulant un
diàleg, no sols entre ells, sinó amb la resta de
participants del volum.
En la mateixa línia se situa el tercer
volum, Societat catalana, societat limitada?
Núria Ribas, amb la col·laboració de Xavier
Díez i Francesc Foguet, síntesi del segon i dels
volums posteriors, coordinen aquest llibre. En
aquest volum hi repeteix, a més de Díez, Enric
Pujol en l’apartat final, el diàleg amb Giovanni
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Cattini. El llibre aprofundeix en tres qüestions
principals, política, moviments socials i cultura.
Els tres primers participants tracten la qüestió
política des de diferents enfocaments. Llibertat
Granell esbossa el conflicte entre dos nacionalismes enfrontats, el català i l’espanyol, i traça
algunes de les solucions de futur en un context
globalitzat com l’actual, des d’una perspectiva
oberta. Darrere seu, Joaquim Capdevila disseca el catalanisme des dels seus inicis fins a la
configuració política actual, els seus projectes
polítics i el seu tronc ideològic i referencial. I
Jordi Argelaguet repassa eleccions i mapes polítics de les Illes, el País Valencià i el Principat
des de 1977 fins a les darreres eleccions que
li permet l’edició del llibre. Tancats els articles
polítics, segueixen dues aportacions relacionades amb els moviments socials. El politòleg i
sociòleg lleidatà Robert Gonzàlez assenyala els
moviments socials sorgits després de la Transició, sobretot, després de la dècada dels vuitanta, com a elements incisius en la vida política
dels Països Catalans, cita des dels moviments
antimilitaristes passant pels antiglobalització,
per l’habitatge o pel dret a decidir. Completa
la finestra sobre els moviments socials l’article
de Xavier Garcia sobre l’ecologisme. En un altre ordre, però també relacionat amb els canvis
socials, hi ha l’aportació d’Emili López, que reflexiona sobre la immigració en aquest racó del
Mediterrani i ho fa des de temps remots fins a
les darreres arribades. Acaba el volum, abans
del diàleg esmentat, Jordi Busquet, que intenta
preveure l’esdevenir de la cultura catalana en
l’era digital.
Més enllà d’aquests volums introductoris, la col·lecció s’endinsa en un ventall temàtic
que ocupa des del volum quart fins a l’onzè.
El quart està coordinat per Joaquim Noguero,
titulat Embolicats amb el periodisme. Reptes
dels mitjans de comunicació catalans (19752006). El subtítol es prou suggeridor del contingut de la monografia. S’aprofundeix en diferents aspectes com la possibilitat de bastir una
premsa del conjunt dels Països Catalans, una

perspectiva de la premsa local i comarcal, una
radiografia de la premsa valenciana, i es tracta
la qüestió dels grans grups mediaticoempresarials. Paral·lelament hi trobem altres temes
menys articulats al conjunt de la monografia,
com l’audiovisual català o el tractament que
dispensen els mitjans de comunicació a temes
com el conflicte basc.
El cinquè volum fa un repàs de l’edició
en català de les darreres dècades, coordinat per
Mireia Sopena i Josep Lluch, i titulat Mutacions
d’una crisi. Mirada crítica a l’edició catalana
(1975-2005). La monografia s’estructura en
tres parts, la primera esbossa l’evolució de les
editorials catalanes dels darrers quaranta anys,
la segona exposa diferents problemàtiques editorials (la llengua, el mercat i la traducció) i la
tercera els reptes editorials d’obres destinades
a un públic concret o reduït (literatura infantil
i juvenil, universitària i electrònica). El volum
clou amb un diàleg entre la llibretera Imma Bellafont i l’editor Miquel Alzueta.
A L’escena del futur. Memòria de les
arts escèniques als Països Catalans (19752005), títol del sisè volum coordinat per Francesc Foguet i Pep Martorell, s’hi fa un repàs de
l’escena teatral catalana i la seua supervivència entre el mercat i la institucionalització en
el postfranquisme. Si en el volum de teatre es
parla de sobreviure, amb una visió més optimista es tracta sobre l’arquitectura al volum
Arts sòlides o líquides? Les arts visuals als
Països Catalans (1975-2008), una visió que
no es fa extensiva al cinema català. La monografia també conté aportacions en els camps
de l’escultura, la pintura i la fotografia. La
literatura catalana ocupa el vuitè volum, La
literatura catalana en la cruïlla (1975-2008),
on s’hi fa un balanç d’aquests darrers trenta
llargs anys, es valoren gèneres concrets (literatura infantil i juvenil, poesia, novel·la, autobiografia i periodisme literari) i es repassen
alguns dels principals autors del període. Des
d’una perspectiva àmplia, Joan-Elies Adell i
Jaume Radigales coordinen (Des)acords. Mú-

sica i músiques als Països Catalans (19752009). Aquesta monografia planteja aspectes
que van des de les noves tendències musicals
catalanes, passant pels espais construïts amb
finalitats musicals i auditoris, l’educació o la
música als mitjans (un capítol sencer està dedicat a la ràdio musical). La traducció ocupa
el desè volum, Una impossibilitat possible.
Trenta anys de traducció als Països Catalans
(1975-2009), que posa èmfasi, entre altres
aspectes, en els traductors, la interrelació entre les llengües mitjançant la traducció, els
models i maneres de traduir o les editorials
dedicades a aquest àmbit. Alguns autors assenyalen llums i ombres de les traduccions i
suggereixen propostes de futur.
L’onzè volum mereix una menció per
separat dels anteriors. Pensament i ciència als
Països Catalans ha estat coordinat per dues
biòlogues (Mercè Piqueras i Cristina Ribas) i
ofereix un assaig sobre les ciències, especialment aquelles no relacionades amb les ciències socials i les humanitats (ecologia, evolució
humana, matemàtiques, física i astrobiologia).
Podríem dividir el volum en dues parts, en la
primera s’exposen els punts de partida i les innovacions més actuals en què es treballa a casa
nostra; i en la segona, s’entra en una diversitat
paral·lela de temes com les dones i la ciència,
l’ètica i la biomedicina, el paper de l’IEC o la
divulgació de la ciència als mitjans de comunicació. Tangencialment, hi trobarem referències
al paper de governs, institucions i empreses i la
relació entre ciència i societat. Margarita Boladeras posa a la balança les crítiques d’algunes
sectors socials i alguns dels avenços científics
de darrera hora.
El darrer volum discorre a mode de
síntesi il·lustrada per experiències personals
concretes. Testimonis del segle XX, coordinat
pels periodistes Raül Maigí i Laia Soldevila, és
un volum d’entrevistes. Cada entrevista té correspondència amb cada un dels onze volums
anteriors. Hi trobareu algunes revelacions sorprenents i inèdites fins ara.
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A MODE DE CONCLUSIÓ
Dues mil quatre-centes cinquanta-cinc
pàgines, gairebé cent seixanta participants i
dotze volums són el testimoni d’una generació
que s’ha fet gran al marge del franquisme
i a l’ombra del postfranquisme. Ara, en el
tombant del segle XXI decideix donar la seva
opinió d’aquests darrers trenta llargs anys
i ho fa dialogant entre si i amb alguns dels
testimonis anteriors. Romp alguns esquemes
mentals com l’àmbit nacional que no acaba a
la Sènia o al mar Mediterrani, sinó que va de
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. També
trenca amb la visió que la Transició va donar
lloc a la millor societat a què podíem aspirar
i assenyala les limitacions de l’estat i dels
governs autonòmics. I tot això no cau en una
crítica pessimista, sinó que apunta a possibles
solucions. Finalment, observem la insistència
en cada volum de la voluntat de dialogar, ja
no sols entre els participants de la col·lecció,
sinó també entre els lectors. No hi ha una visió
del món, n’hi ha moltes i totes participen de la
construcció del futur, una proposta prou més
democràtica que els dogmes que hem heretat
de la generació anterior.
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LLIBRES
EL PRIORAT DE SANTA MARIA DE
SANTA OLIVA (S. XII-1835)
I ELS PRIMERS TEMPS DE LA
PARRÒQUIA.
Ajuntament de Santa Oliva - Abril 2011. Vol. III

Aquest llibre que ara ha sortit publicat tanca
un període de recerca que havia dut a terme Joan
Latorre i Solé els darrers anys. Tal com explica en
la introducció, aquest volum, que és el tercer de
l’obra, ha vist alterada la periodicitat respecte als
dos anteriors per poder recollir les dades que s’anaven posant al descobert en el curs de les excavacions arqueològiques que s’estaven realitzant, i que
aportaven més informació a l’estudi dels elements
arquitectònics, objectiu fixat en emprendre les excavacions.
Per a aquells que no coneguin la línia seguida
en els dos volums anteriors, l’autor resumeix en
la introducció, i de manera esquemàtica, el que
s’havia tractat anteriorment, amb la qual cosa,
a banda del valor informatiu, se’ns confirma la
voluntat d’aprofundir en la història i el rerefons de
l’antic priorat santolivenc, creat com a sufragani del
monestir de Sant Cugat.
L’exhaustiva exposició de dades aportades en
aquest volum és utilitzada per l’autor per situar la
creació de l’església de Santa Maria com a basílica
cap al 1012, sense que això sigui motiu per excloure
la possible existència d’un primer temple d’origen
visigòtic al mateix lloc, com acostumava a succeir
moltes vegades.
L’obra contempla capítols interessants que
permeten fer un seguiment del procés històric i que,
a grans trets, ens porten fins a la fundació del priorat
pel bisbe Guillem, de Barcelona, el qual, el 1158,
feia donació del temple al monestir de Sant Cugat,
juntament amb els delmes i primícies que havien de
permetre el manteniment de la futura comunitat.
El llibre recull també l’existència de l’altra
església posada sota l’advocació de sant Julià, a
l’espai mateix del castell de Santa Oliva, que primer
tenia la consideració d’església parroquial i que
després, segons explica l’autor, la perdé en crearse l’església de Santa Maria, de la qual passà a ser
sufragània, a desgrat de la feligresia.

L’autor descriu els aspectes conflictius amb
què s’iniciava la decadència del priorat, en paral·lel
a la deixadesa en l’atenció i servei religiós que
havien de facilitar els priors benedictins, aspecte
que comportà algun toc d’atenció per part del bisbe,
responsable secular de les parròquies que estaven
dins de la seva demarcació.
Tot plegat en un temps en què alguns ordes
religiosos cauen en un cert relaxament en la vida
monacal, fins al punt de comandar autoritàriament,
i a distància, el curs religiós de priorats considerats
com de segon ordre, sense visitar-los ni una sola
vegada al llarg del seu mandat.
Aquesta absència abacial era substituïda, però
no formalment delegada, per religiosos seculars
que, si bé havien de comptar amb el beneplàcit i
autorització del mateix bisbe, esdevenien càrrecs
arrendats, retribuïts solament amb una petita part de
les rendes obtingudes per aquests priorats, i que moltes
vegades resultaven insuficients per al manteniment i
necessitats de la persona arrendatària que, en ser un
religiós secular, prenia el nom de vicari.
Si la informació aportada per l’autor sobre
la regència, l’atenció i el servei parroquial arriba
fins a detalls concrets dels qui exerciren tasques
de servei a la comunitat, també ens fa adonar del
vessant monumental de tot el conjunt, així com els
elements adscrits al culte, amb tot un reguitzell de
dades addicionals i funcions atribuïdes als diferents
elements, que fan que aquest llibre tingui un valor
documental i històric que posa el conjunt monumental de Santa Maria, de Santa Oliva, a nivells
gairebé impensables, gràcies a la persistent tasca de
recerca i divulgació duta a terme per aquest historiador local i entusiasta santolivenc que és Joan
Latorre i Solé.
Lluís Eroles Benabarre
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Joan Sella i Montserrat

COMER COMO UN REY (LAS
MESAS DE AMADEO I DE SABOYA
Y ALFONSO XII DE BORBÓN)

XX

llegeix amb gust i la lectura del qual no cansa... i
que justifica les paraules que digué el cuiner sitgetà
Valentí Mongay en el pregó del clavell d’enguany:
“Un dels millors escriptors gastronòmics de la nostra vila és l’amic Joan Sella”.
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Ed. Trea. Gijón 2009
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Heus ací un llibre de tema gastronòmic que
es pot afegir a la bibliografia d’aquesta mateixa
especialitat en les nostres comarques germanes del
Garraf i del Penedès; té, a més, aquesta obra unes
característiques especials dintre del seu gènere, car
no es tracta d’un llibre de receptes de cuina a l’estil,
per exemple, del meritori llibre de Tàpies Barques i
fogons, posem per cas, sinó que és un llibre erudit,
un llibre d’història gastronòmica.
D’entrada, crida l’atenció el punt de partida
del llibre, la seva base documental que es troba en
la col·lecció de menús històrics que formen part del
fons de la Biblioteca Museu Balaguer, de Vilanova i
la Geltrú, capital de la comarca del Garraf. La majoria d’aquests menús foren donats pel Dr. Thebussem,
sinònim de Mariano Pardo de Figueroa, a Víctor Balaguer. De moment, sembla una col·lecció curiosa i
fins i tot en certa manera estrambòtica. Però potser
tant el donant com el receptor ja preveien el molt
que podia donar de si aquesta col·lecció. I aquí rau
un motiu especial d’admiració: com l’autor, d’entre
un nombre considerable de menús –més de mil- de
banquets servits a les taules dels reis Amadeu I de
Saboia i Alfons XII de Borbó, n’ha sabut treure tant
de partit i n’ha sabut derivar explicacions i interpretacions diferents.
La temàtica del llibre és extensa i, després de
passar revista a un bon nombre d’escriptors gastronòmics, l’autor ens parla de les taules dels dos monarques esmentats. D’una col·lecció que per a molts
seria anodina sap deduir-ne la preponderància de la
cuina francesa a les taules reials d’Espanya, explica
la problemàtica política i semàntica de l’”olla podrida”, que resulta que és una degeneració o transformació de l’expressió “olla poderosa”. I tot seguit descriu l’ascens a taules fines d’un plat de gent grollera
com és el “gazpacho”, i ho enllaça amb la història
de l’”ensaladilla rusa”, i un sens fi d’altres qüestions.
Tot acompanyat de dades erudites i d’explicacions històriques, i amb contínues referències a
escriptors gastronòmics, com poden ser el ja citat
Dr. Thebussem, Juan Valera i Rupert de Nola, entre
els que podríem anomenar clàssics, per acabar amb
Nèstor Luján i Joan Perucho entre els més moderns.
En definitiva, un bon llibre. Un llibre que es

Ventura Sella

Lluís Forns Ventura

A POC A POC

Tercer quadern de “Retalls de Vida”.
Edició de l’autor. Sant Sadurní d’Anoia. 2011
Aquest és el tercer quadern de reculls memorialístics que en Lluís Forns i Ventura ens ha fet
arribar els darrers temps.
Si als anteriors hi havíem trobat records de l’època juvenil, compromisos adquirits durant el temps de
militància com a membre actiu en el grup local de Minyons de Muntanya, la incorporació al món laboral i
les vetllades en companyia d’amics i amigues amb qui
congeniava, en aquest d’ara els aspectes tractats són
igualment esponjosos. “Les obres es fan de les sobres
(aforisme popular)”, pàg. 53.
El quadern gira a l’entorn de tres eixos: en el
primer, s’haurien de considerar continguts personals
i familiars, amb records que afloren de la seva formació, en gran part autodidacta, la racionalització
dels rendiments agrícoles parcel·laris, base patrimonial de la casa pairal, etc.
En el segon trobem aspectes de racionalització
i d’innovacions que s’anaven introduint a l’empresa
Codorniu, amb menció d’algunes intervencions personals, amb raonaments discrets fets des d’una òptica empresarial, que feia possible la pràctica d’una
anàlisi comparativa, etc. I en un tercer, encara, hi
trobem els compromisos adquirits a través d’una
participació compartida i en qüestions de contingut
social, que han resultat de profit per a la vila.
Tot plegat, val a dir-ho, sense prioritzar cap
ordre determinat, cap aspecte cronològic ni tampoc
temàtic. Això es fa palès en l’alternança dels records
personals i familiars i altres de caire professional
amb rerefons social.
En la lectura d’aquest quadern de records,torna
a surar el racionalisme cartesià dels seus raonaments, una evidència que el transcendeix a si mateix en la forma d’entendre les coses, i fins i tot,
gosaria dir, en la particularitat de les creences.
Si haguéssim d’excusar alguna vel·leïtat en el
formalisme de la terminologia emprada en els seus

raonaments, aquesta podria concretar-se en un cert
abús de les formes possessives d’algunes expressions, tal vegada un xic massa taxatives i contundents però, d’altra banda, crec que no seria just
entrar en el joc d’una crítica d’estils quan, a nivell
local, ens sentim tan empobrits d’iniciatives individuals i/o col·lectives que ens arriben en forma de
records i vivències personals que, sens dubte, fan
que haguem d’agrair, com de fet agraïm, aquesta
aportació del senyor Lluís Forns. Gràcies.
Ens agradaria comptar amb un quart quadern!
Lluís Eroles Benabarre

Lluís Gil i Riambau (Pau Lloà)

*

MIL·LENARI DE LA VILA DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS 1011- 2011
Ed. Agrupació de la Dignitat de la Bisbal.
La Bisbal 2011
D’entrada, he d’agrair-vos que m’hàgiu volgut
convidar a presentar un llibre, res més bonic a l’entorn de la diada de Sant Jordi, i encara més si és un
volum, com aquest Mil·lenari de la vila de la Bisbal
del Penedès 1011- 2011 de Lluís Gil i Riambau (Pau
Lloà), obra d’una persona entranyable en l’entorn
cultural bisbalenc, amb una llarga trajectòria en els
estudis històrics bisbalencs.
El volum aplega la crònica d’un total de 10
actes organitzats des del 12 de desembre del 2010
amb l’anunci de la festa del Mil·lenari fins a la seva
cloenda el 7 i 8 de gener de l’any actual 2012. El
llibre constitueix, per tant, una síntesi del conjunt
d’activitats de gran volada cultural organitzades per
la Comissió de la Bisbal Mil·lenària.
Remarquem que és aquesta una edició molt
acurada, amb fotografies, i ben diagramada, dissenyada i editada. Com es diu en el pròleg, la voluntat
de la celebració era que “l’efemèride fos recordada
com un fet singular. Amb aquest plantejament, i
amb la col·laboració de bisbalencs, associacions de
veïns, entitats i simpatitzants, la comissió aconseguí
portar a terme alguns dels projectes i idees proposats, de caràcter festiu i cultural. Mil anys són molts
anys, una quantitat de temps ben dilatada, que calia
commemorar de manera especial i participativa.”
Els comentaris aplegats en les pàgines del llibre fluctuen entre la crònica i el relat d’aquest aniversari. Un recull d’incidències –com s’indica en les
pàgines inicials- té la pretensió d’oferir una visió
* Parlament pronunciat el passat 21 d’abril a la Bisbal.

necessàriament esquematitzada, però prou àmplia,
hi afegim nosaltres, dels actes celebrats a la vila per
commemorar tal efemèride.
Aquest tipus de llibres tenen dues finalitats
ben destacables: la primera és deixar constància en
una crònica ben completa del que ha estat un any
de celebració, tot deixant-ne una àmplia referència
per a la història. En cas contrari, hi ha feina al cap
dels anys per recordar i tenir constància del que es
va celebrar, llavors només en queda una idea global, detalls concrets, però no una crònica precisa i
verídica. Però, a més, el llibre té la missió de deixar constància de la labor realitzada per als qui no
vam ser a tots els actes, per als qui no hi han pogut
participar, per als qui vindran d’aquí uns anys i per
als qui des del Penedès, o des d’arreu de Catalunya,
vulguin conèixer la labor cultural que durant un
any –tot aprofitant la justificació del mil·lenari- s’ha
desenvolupat a la Bisbal des de la iniciativa de les
entitats de la població. Tot un goig i un orgull per
als bisbalencs.
L’anunci de la commemoració va comptar amb
la interpretació de la cançó de l’aniversari, els parlaments, l’auca, la coca i el cava expressament dissenyats. Després va venir l’acte literari del mes d’abril
i la remarca del tema en els parlaments, així com els
senderistes que van portar la senyera fins al cim del
Coster de la Torre, amb tot el simbolisme del retorn
als orígens. Es recorda igualment la important exposició de documents antics referits a la història de
la Bisbal, i encara els tallers infantils de manualitats
i maquillatge. A destacar igualment la missa commemorativa amb els integrants dels cors Antistiana,
Santa Maria i Antistiana Màskili.
Potser una de les aportacions més interessants és la referida a tradicions, antiguitats i col·
leccionisme, amb nombroses referències a l’entorn
de sant Antoni i específicament la festivitat dels Tres
Tombs, encara que en aquest cas fos sols l’esmorzar
típic i la mostra de col·leccionisme. El volum deixa
igualment constància escrita de la festivitat de sant
Jordi, roses i llibres, i del certamen literari celebrat
el dia 8 de maig.
L’ermita romànica de Santa Cristina i la casa
de Bernat Jofre són dos interessants detalls d’història que el volum també ens ofereix, amb la tradició
d’una missa i un aplec que es va mantenir un any
més, ara fins i tot amb un grup d’havaneres.
Amb motiu del Mil·lenari que justificava totes
les accions de l’any, el grup Senderistes bisbalencs
va organitzar, en el dia de la Diada Nacional de Catalunya, la caminada popular rememorant la ruta
del Salpàs per les masies del terme. El volum aporta
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a més una abundant informació sobre el Salpàs tal
com se celebrava a la vila el Dimarts Sant.
El volum ens informa encara de la tradicional fira bisbalenca que es realitzava el diumenge,
dilluns i dimarts de la primera setmana d’octubre.
Era més cap aquí del 1870 i la vila, ens diu el llibre,
no passava per mals moments econòmics. Després
van venir èpoques més feixugues i ara se’n volia
recuperar l’esperit en la que es va anomenar “Fira
del Mil·lenari”, amb una exposició als locals de la
Cooperativa Agrícola, amb estris de la pagesia ja en
desús, mobiliari antic, indumentària i objectes d’altres èpoques, documents i fotografies de la Bisbal i
d’Ortigós. Una extensa mostra que permetia conèixer com transcorria la vida a pagès de generacions
enrere i poder valorar l’esforç i el treball que tots
plegats van portar a terme per tal d’arribar a l’actual
posició social.
Després dels fets gairebé esperpèntics a l’entorn de la contractació de colles castelleres per la
tan reconeguda diada castellera de la Festa Major,
la Comissió del Mil·lenari de la Bisbal i la Societat
Cultural i Recreativa Bisbalenca va organitzar la
inauguració de la placa commemorativa del castell inèdit a la Bisbal, tot i que va haver de ser
el dissabte dia 8 d’octubre del 2011, a les 6 de la
tarda. Els Castellers de Vilafranca van recuperar
l’honor que per a ells representa poder actuar a
la plaça de la Bisbal on, un any més, tot i que la
temporada ja era molt avançada, hi van descarregar castells de nou.
Enhorabona, doncs, no defalliu en el camí
constant de la cultura i les celebracions festives i
populars de germanor. Enhorabona a tots els qui heu
fet possibles els diversos actes d’aquest any del Mil·
lenari, i enhorabona a Lluís Gil Riambau i, amb ell,
a tots els qui d’una o altra manera heu col·laborat a
fer possible aquest llibre que us honora i que deixa
testimoni cordial d’un any molt especial.
J.S.B.

DD.AA

VI BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES
2012

Obra sobre paper. 29, 30, i 31 d’octubre 2010.
Ed. Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
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Sant Pere de Riudebitlles és una vila amb tradició d’indústria paperera i amb un grup de persones
actives que hi ha darrere d’iniciatives com és el cas de
les Biennals d’Art, que periòdicament s’organitzen amb
una notable participació, tal com remarca el regidor de
Cultura en la presentació d’aquest catàleg.

La bona acollida d’aquestes convocatòries s’ha
de cercar, a més del grup que les promou, no solament en la resposta que hi donen els artistes que hi
prenen part, sinó també en les mateixes famílies de
la vila que cedeixen l’entrada de les seves cases per
a ubicar-hi els diferents treballs.
L’edició d’enguany aplegava cent cinquantauna obres, corresponents a un nombre igual d’artistes, d’entre les quals s’ha fet una selecció per a
aquesta publicació, que té com a finalitat deixar
constància d’aquesta mostra.
Cal considerar l’acurada presentació de les
imatges dels diferents treballs que hi aplega, en les
quals es poden apreciar els diferents estils artístics.
Cada un dels treballs es troba perfectament descrit,
pel que fa a autor, títol, i tècnica emprada, així com
les dimensions que amida.
Un excel·lent record de l’activitat i iniciativa
d’aquesta localitat penedesenca.
Lluís Eroles Benabarre

Josep Cañas

GATS

Fundació Josep Cañas. Ajuntament.
Banyeres del Penedès 2012.
Amb posterioritat a l’edició del volum Espines
i flors que acull una part dels pensaments i quadern de notes de vida del reconegut escultor i artista
penedesenc, ens sorprèn ara, als prestatges de les
llibreries locals i sense cap acte de presentació del
qual siguem coneixedors, aquesta edició d’un conte
infantil en una edició a cura de Joan Jané i Figueres.
La presidenta de la fundació i alcaldessa de Banyeres, Núria Figueras, remarca en unes línies introductòries el caire tan complet de Cañas en els diversos
vessants artístics, excel·lint en l’escultura, la pintura
i el dibuix, però també els relats i la prosa.
Volum breu, de poc més d’una trentena de pàgines, es tracta d’una veritable joia tant pel text del
nostre mai prou ben reconegut artista com per les il·
lustracions, tan d’acord amb els treballs de Cañas en
el dibuix d’animals. Una joia de la qual caldria fer
una difusió àmplia, fins i tot a nivell escolar, perquè
suposa una possibilitat d’apropar els menuts a una
de les figures senyeres de casa nostra al segle XX, i
no totes les personalitats de la vida cultural poden
comptar amb una via tan planera com aquesta.
Sense tripijocs fàcils que plantegen les històries
infantils des de la personificació animal, Josep Cañas
ens explica una història de gats prou senzilla, basada
en la realitat de la vida i, a més, una història que resta
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Raimon Soler Becerro

EL FERROCARRIL I VILANOVA
I LA GELTRÚ 1881-1936
Ed. Ajuntament. Vilanova i la Geltrú 2011

Especialista en temes d’història econòmica
contemporània, Raimon Soler ha portat a terme un
complet estudi –aplegat en aquesta edició de més
de dues-centes pàgines, diguem-ho tot, de compaginació i disseny poc acurats- per tal d’analitzar
la incidència del ferrocarril en la vida social i econòmica vilanovina. D’entrada, ho fa analitzant la
situació entre el Penedès i la franja marítima amb
anterioritat al ferrocarril, les dificultats del transport
pel camí Vilanova-Vilafranca, així com el tema del
transport marítim, el tràfic de mercaderies i la necessitat de comptar amb un port, per entrar després
en el tema del projecte de ferrocarril i la lluita amb
Vilafranca per aconseguir el seu pas. Tot plegat amb
el complement específic i constant de dades i gràfics
que caracteritzen l’edició també com a important
eina de consulta.
L’estudi dedica un apartat ampli a l’impacte
del ferrocarril sobre la ciutat en temes d’economia,
de transport i de població en el període que va de
l’arribada de la primera màquina de vapor el 1881
fins a l’inici de la Guerra Civil. L’altre gran gruix del
treball de Raimon Soler és dedicat a la incidència
del ferrocarril en la vida social pel fet que Vilanova esdevé un dels principals tallers de manteniment,
reparació i muntatge ferroviari de la línia, amb tot
el que això suposa d’arribada d’obrers especialitzats
–els dels tallers anomenats “del Recorrido”, ara en
part ocupats pel Museu de Ferrocarril- amb les seves
famílies, i també en l’àmbit del sindicalisme i la lluita obrera des del principis del segle XX, una perspectiva que cal entendre en el conjunt d’una capital
caracteritzada per una àmplia activitat obrera en el
sector industrial.
Com remarca l’autor a les conclusions finals,
el ferrocarril ha estat un element estratègic per al
desenvolupament de la història contemporània de

Vilanova i la Geltrú, sense el qual és molt difícil
entendre tal com és actualment una ciutat en la qual
el ferrocarril continua resultant imprescindible, amb
un remarcable caràcter estratègic de futur. L’edició
inclou encara diversos apèndixs, entre ells el cens
obrer i patronal de 1923, dades i noms dels treballadors ferroviaris l’any 1936, informació sobre els
membres de les juntes directives de l’Agrupació Benèfica del Recorrido, així com dades biogràfiques
sobre els sindicalistes ferroviaris més destacats de
Vilanova i la Geltrú.
J.S.B.

Eugeni Casanova Solanes

EL COMPLOT. LA TRAMA EN
LA SEGREGACIÓ DEL BISBAT
DE LLEIDA I EL LITIGI DE
LES OBRES D’ART
Pagés editors. Lleida, 2008

Eugeni Casanova (Lleida 1958) es fa ressò en
aquest llibre d’una confabulació per a reclamar un
bon nombre de peces d’art recuperades els darrers
cent anys pel bisbat de Lleida (Josep Meseguer i
Costa), evitant-ne la seva desaparició o bé la deterioració, bé per raons d’espoli, bé pel lladronici
organitzat, que les treia il·legalment del país. És
d’agrair, doncs, que, gràcies en part al bisbe Ramon
Malla, una vegada restaurades i catalogades, vagin
ésser incorporades al patrimoni del Museu Diocesà
de Lleida (pontificat de Mons. Francesc Xavier Ciuraneta), i al mateix temps cal doldre’s també que els
darrers anys hagin estat cobejades pel nou bisbat de
Barbastre-Monsó.
El títol del llibre, El complot, és sens dubte cridaner, si bé cal veure que no excedeix pas la rauxa de
moltes de les actuacions que l’obra descriu i denuncia,
i, en tot cas, el trobem matisat amb un paratext que
serveix de síntesi del cas que s’hi tracta.
El conflicte sobre la “propietat” i ubicació de
les obres ara en litigi és una conseqüència de la divisió del territori eclesiàstic, que durant segles havia
conformat la diòcesi lleidatana, arran d’un decret
del Vaticà l’any 1995.
Justament és en aquesta reordenació d’àmbit
eclesiàstic que l’autor va posant al descobert el joc
ambiciós i soterrat de l’Opus Dei, que l’ha dut a assolir, als darrers anys, cotes de poder importants a
Roma, sobretot després de l’elecció del Papa Joan
Pau II. L’autor s’esmerça a esbrinar les raons de fons
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oberta a la reflexió, als plantejaments a l’entorn dels
elements que configuren la vida i la relació entre els
éssers humans i els animals, i encara més en una vida
pagesa, de casa pairal on uns i altres tenien papers ben
definits, esdeveniments de la vida quotidiana que ara
semblen definitivament destinats a restar vius únicament en els llibres d’història.
J.M.L.
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que justificarien aquella sobtada segregació, algunes de les quals es troben exposades a les converses
mantingudes amb un bon nombre de persones.
Barbastre era el cap d’un bisbat petit creat al
segle XVI que patia un esllanguiment de població,
cosa que en propiciava la desaparició, o l’annexió a
algun altre del territori d’Aragó.
En aquesta perspectiva s’ha de situar un personatge clau, d’origen barbatrenc, Josemaría Escrivá
de Balaguer, fundador de l’Opus, que durant l’època
del franquisme havia anat arrelant en la ideologia
del règim.
La influència de l’Opus Dei havia agafat una
rellevància poc comuna a Roma, i se situà per sobre d’altres ordes religiosos, ocupant els llocs clau
en el Dicasteri, a través de persones que provenien d’aquesta institució o bé que, ideològicament,
hi eren molt properes. L’annexió, doncs, d’unes 111
parròquies del bisbat de Lleida situades a la franja,
va convertir el bisbat de Barbastre-Monsó en el més
gran d’Aragó.
Aquesta segregació del bisbat de Lleida,
“cuinada” a la Santa Seu, era vista amb bons ulls
per la mateixa CEE, i va portar poc després a la
reclamació d’un bon nombre de peces d’art religiós,
amb el pretext que el seu origen provenia de
parròquies i ermites situades a la franja, territori
que ara pertanyia al bisbat de Barbastre; per tant,
s’argumentava que la ubicació al museu de Lleida
s’havia de considerar només com un “dipòsit”, no
com un dret de propietat. *
El fet en si havia d’agafar un gir inesperat
quan el nunci apostòlic Lajos Kada, hongarès d’origen i amb profunds prejudicis envers el nacionalisme català, amb clara sintonia amb la cúria cardenalícia romana, va emetre un dictamen en el qual es
declarava obertament a favor del retorn de les obres
d’art al bisbat de Barbastre-Monsó, amb cap raonament de base jurídica civil o canònica per a recolzar
una declaració de transcendència tan comprometedora, més enllà d’argumentar una i altra vegada al
bisbe de Lleida (Francesc Xavier Ciuraneta) el deure
d’obediència deguda a la jerarquia.
Així va ser com començà la controvèrsia èpica
d’un conflicte que havia d’acabar forçosament en litigi i en el qual s’hi trobaven implicats no solament
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*Tot i que el llibre ja és fa ressò del cas de la reclamació de
l’arxiprest de la basílica pontifícia de Santa Maria de Maggiore,
de Roma, pels qui vulguin aprofundir en l’embolic de les contradiccions en què incorre la Santa Seu defensant la posició de
la devolució de les obres d’art del Museu diocesà de Lleida al
bisbat de Barbastre, recomanem llegir l’article del mateix Eugeni
Casanova, “Una justícia massa divina”, que apareix al Google.

XX

els bisbats d’una i altra diòcesi, sinó també la Junta
del Museu de Lleida, el prefecte de la Congregació
de Bisbes, el totpoderós cardenal Giovanni Battista
Re, i els seus adlàters, gairebé tots opusdeistes, així
com el president de la Conferència Episcopal Espanyola, l’inefable Antonio Maria Rouco Varela.
L’autor descriu una síntesi biogràfica de cada
un d’ells que permet al lector posicionar cada personatge, sense ometre tampoc les imbricacions
d’alguns càrrecs polítics (catalans i espanyols) que
evidencien escandalosament el grau de subjecció al
centralisme de partit en uns i l’anticatalanisme que
domina altres.
Amb aquest llibre Casanova demostra una
gran audàcia en tractar un tema tan compromès
com és un litigi entre bisbats amb imbricacions de
caire socialreligiós, i ho fa amb una professionalitat exemplar en plantejar la qüestió amb lucidesa i
equilibri, cercant tot tipus d’informació en el testimoni de persones a les quals, coneixent de primera
mà la qüestió, no els és permès de pronunciar-s’hi,
bé per raons d’obediència o per la posició que tenen.
Al lector de carrer aquest llibre li dóna l’oportunitat de conèixer certes realitats d’àmbit socioreligiós que ajudaran en la tasca pedagògica d’exercir
el dret a pensar i viure en llibertat.
Lluís Eroles Benabarre

LLIBRES

L’ARA ETS TU

Ed. Andana. Vilafranca 2010
Acurada, breu, preciosa edició de mida diminuta, joiell de sensacions i detalls, sensualitat feta
evidència en aquest brevíssim volum de poesia de
l’autora vilafranquina, en una edició preparada per
Eva Delriu i Quim Jubert, en esdevenir-se l’aniversari vital de l’autora, com a aplec significat de la seva
producció lírica, amb entrada de Fontxo Blanc: “Ens
sentim cofois, dignes de ser envejats, per pertànyer
a l’àmbit irradiat per la llum humil i gentil, musical i
sagrada”, i una altra entrada de Cèlia Sànchez–Mústich en agraïment de complicitat per l’emblemàtica
Kinzena que l’autor engipona any rere any a la vila
més senyora. Assenyalem encara el gravat d’August
Rosell a la portada, d’una carpeta del 1986.
Aquest Ara ets tu ens proposa a la vegada el
joc de la introducció en prosa i el contrapunt del
vers, la recerca d’intimitats quotidianes i l’observació de la realitat de l’entorn. Des d’aquests paràmetres, Amigó dibuixa alguns postulats ètics o estètics
de la realitat de l’entorn i els dedueix en l’aplicació a la seva pròpia existència, amb reflexions amb
prosa, encara amb algun poema que ha musicat en
Toti Soler i, al darrere, algunes notes també en prosa sobre lectures, detalls sublims i personalíssims
d’una reflexió compartida.
J.M.L.

Jordi Roca Vernet

TRADICIÓ CONSTITUCIONAL I
HISTÒRIA NACIONAL (1808-1823)
LLEGAT I PROJECCIÓ POLÍTICA
D’UNA NISSAGA CATALANA,
ELS PAPIOL
Ed. Pagès. Lleida 2011

Tal com assenyala el professor Joaquim Albareda en el pròleg, la virtut principal d’aquest excel·
lent i complet estudi, reconegut amb la IV Beca de
Recerca Ernest Lluch, és demostrar que l’especialització econòmica i del comerç en el segle XVII no
es va generar en un entorn de decadència absoluta,
tal com han marcat habitualment els manuals, sinó
en un entorn de vitalitat de la llengua i la cultura,
malgrat el Decret de Nova Planta, amb un programa
econòmic, sobretot en el segle XVIII, que ens ex-

plica la represa del constitucionalisme i la mateixa
presència de personatges com Francesc de Papiol a
les Corts de Cadis per redactar la famosa constitució, popularment coneguda com “La Pepa”, text de
vida ben atzarosa de la promulgació del qual n’hem
commemorat enguany el segon centenari.
Aquesta edició en constitueix un bon motiu
de commemoració per la notable quantitat d’informació i documentació que analitza en gairebé
tres-centes pàgines. Qui era Francesc de Papiol i
quina activitat parlamentària va portar a terme a
Cadis entre 1810 i 1830 constitueix la primera part
del llibre, que s’estén igualment a la seva genealogia i als seus descendents liberals. La segona part
estudia el fons bibliogràfic de la família Papiol tal
com s’ha conservat en la casa que ara és Museu
Romàntic. Un nou apartat serveix a l’autor, Jordi
Roca, per estudiar els plantejaments de Papiol pel
que fa a la reforma de la monarquia borbònica. Es
dedica encara un extens apartat als descendents liberals de Papiol, els nebots Benet i Marià Rubinat
i de Papiol, així com el seu paper a la Diputació
provincial de Catalunya entre 1820 i 1822, des d’un
projecte federalitzant de liberalisme moderat que
va fracassar i va obrir camí a posicions més exaltades. El volum incorpora encara diversos annexos,
entre ells el fons bibliogràfic de Can Papiol i altres
referents d’edicions.
J.S.B.

Xavier Muñoz

MUÑOZ RAMONET
SOCIETAT IL·LIMITADA
Edicions 62. Barcelona, 2003

Aquest llibre és com una història negra que té
la gènesi a l’inici de l’època d’estraperlo i que ens
porta records d’aquell malson que va condicionar
els anys de postguerra, de la mà d’uns personatges que assoliren preponderància i opulència social
amb la pràctica d’operacions més aviat tèrboles,
que propiciaven les mateixes disposicions dictades
des del bàndol vencedor.
El llibre té com a protagonistes principals els
germans Muñoz Ramonet, personatges amb un sentit d’escrupolositat molt baix que, valent-se d’afalagaments i operacions sospitosament capcioses,
feien ús, amb guant blanc, de tot tipus de manipulacions que els permetessin ascendir en l’escala de
les vanitats personals.
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Sílvia Amigó Cuscó
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El plantejament descriptiu que fa l’autor al
llarg de la primera part de l’obra demostra que
aquest té un coneixement del món en el qual es movia la indústria cotonera, un fet que, recolzant-lo en
la dita popular, definiríem amb les paraules: “Conèixer el terreny que es trepitja.” Almenys aquesta
és la impressió que se’n treu en llegir la introducció,
quan ell mateix conta com de jovenet acompanyava
el seu pare pels carrers de ciutat, visitant botigues i
petits comerços de teixits per poder guanyar un sou
de quatre rals, si la sort i la paciència els afavorien
amb la venda d’alguna peça de roba, això sí, a base
d’esmolar sabates amunt i avall tot cercant l’escalf
d’alguna estufa, quan tocava esperar el torn d’ésser
atesos pel propietari, entestat a convèncer alguna
clientela que es quedés alguna peça de teixit escadusser del reduït estoc que permetien les disponibilitats econòmiques del moment. Era el començament
dels anys de postguerra, quan les primeres matèries
escassejaven arreu del país.
A través d’una descripció retrospectiva se’ns fa
conèixer la línia parental dels Ramonet, i d’allí, enllaça amb la maternal dels germans, els “brothers”,
com li agrada remarcar a l’autor, fills de la migració
de gent rural a ciutat per provar sort.
Amb estil senzill i amè, el llibre fa els salts necessaris fins a situar-nos a la Barcelona de postguerra, sense estalviar-nos el joc amb què els MuñozRamonet fills, per una banda, i els pares per l’altra,
anaven teixint la teranyina amb llaços d’adulació
entre els nous dirigents del país, que tan bons resultats els haurien de reportar.
El cert és que, dels Muñoz Ramonet, el Julio
és qui al llarg de l’obra agafa gairebé tot el protagonisme dels afers comercials. Ell es trobava sempre
davant de totes les gestions per fer-se amb un patrimoni industrial de gran abast, com fou la compra,
el 1942, de la “Unión Industrial Algodonera”, consorci que integrava catorze fàbriques, i que encara
n’exigí tres més en el preu, per raó de d’haver-se’n
despenjat temporalment, abans d’esclatar el conflicte. Aquella adquisició, duta a terme a preu de saldo
els convertí en un dels grups dominants del sector, i
la casualitat -bé que fortuïta-, encara arrodoní més
l’operació, en trobar-se als magatzems del consorci
milers de bales de cotó en estoc.
Aquella compra va dur aparellada la propietat d’una bona part de la col·lecció d’art * que havia
estat de l’empresari i industrial tèxtil Ròmul Bosch
* L’Ajuntament de Barcelona pledeja actualment per la propietat
de la col·lecció, deixada testamentàriament a la ciutat, amb les
germanes Muñoz Villalonga, filles de Julio Muñoz Ramonet i
Carme Villalonga de Jaudenes.
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i Caterineu, adquirida per la UIA, als darrers anys
de la República. Si la compra del consorci cotoner
va ser, en certa manera, un mannà inesperat que
els va projectar en els cercles empresarials, poc després encara en cauria un altre, igualment miraculós,
amb la compra del complex cotoner de Can Batllò,
al barri de la Bordeta d’una extensió de 26.000 metres quadrats, pel qual pagaren vint-i-vuit milions
de pessetes de l’any 1943.
El llibre es fa ressò de les adquisicions de la
UIA i del complex de Can Batlló com a mostra de la
dimensió dels negocis de caire industrial dels germans Muñoz Ramonet, i no incideix amb el mateix
èmfasi en altres aspectes comercials, com les empreses d’assegurances, els bancs i els magatzems El
Siglo i El Àguila, la desaparició dels quals vingué
provocada per dos grans incendis.
Tot i així, no deixa d’esmentar, encara que
amb caire més circumstancial, l’adquisició d’immobles barcelonins igualment emblemàtics com l’Hotel
Ritz, ni altres particularment sumptuosos com el Palau Fabra, al carrer Muntaner, o bé el Palau Robert,
cantonada Diagonal amb el Passeig de Gràcia, residència que fou en altre temps de Robert Robert i Suris, marquès de Torroella de Montgrí, títol aparellat
amb el de Gran d’Espanya, entre d’altres; tot plegat
justificaria per si mateix aquell aforisme popular,
revestit amb acoloriments de facècia desvergonyida,
que no desplaïa pas als germans i que tenia aquesta
cantarella: “Después de Dios, los Muñoz”.
En el relat hi apareixen personatges força interessants, com Ignasi Villalonga, president del Banc
Central i sogre que fou de Julio, Josep Maria Escrivà de Balaguer, pare de l’opusduisme, que temps a
venir influiria de manera tan incisiva en els afers
del Vaticà, la família de Leònidas Trujillo, i encara,
molt al final, un estereotip de Raimundo FernandezCuesta, falangista de la primera fornada, convocant
una assemblea d’antics camarades amb pretensions
de salvar Espanya d’un naufragi democràtic.
L’autor també dóna vida a altres personatges
més residuals de la societat barcelonina. Personatges controlats i utilitzats pels cossos policials, en
ocasions que podien donar joc a l’engranatge feixista del sistema.
Tot el llibre gira a l’entorn dels germans, de
Julio Muñoz en especial, i pren volada a través d’un
món teixit amb fibra d’ambició i preponderància,
com a valors d’una ètica superior extensiva solament, per sort, a una minoria. Recorda també els
perfils costumistes retratats en altre temps per Josep
Maria de Sagarra a la seva obra “Vida privada” i que
ens porten a situacions no exemptes de sordidesa de

LLIBRES

Núria Jané Orpí

Domenys del Penedès (1936-1938)
Una aproximació històrica a través
de l’estudi de la documentació
municipal recuperada
Ed. Ajuntament. Sant Jaume dels Domenys 2011

La recuperació de la documentació municipal
relativa a aquest municipi penedesenc ha fet possible aquest treball de recerca que proposa d’entrada
una reflexió sobre el fet d’haver trigat 70 anys a
recuperar un patrimoni que marca el concepte del
que va ser la desfeta de la postguerra. En qualsevol
cas, el resultat és una edició acurada que reprodueix
nombrosos documents i a la qual retraurem alguns
defectes de compaginació que dupliquen paràgrafs.
Núria Jané ha treballat Sant Jaume dels Domenys tal com altres municipis del Penedès podrien
ser objecte d’un estudi del mateix caire, un exercici
excel·lent que ens permet viure nombrosos aspectes
del dia a dia de la guerra en una població penedesenca, sense caure en l’estricta transcripció dels
documents sinó situant-los en una contextualització que fa possible entendre aspectes tan diversos
com l’esperit eufòric de l’arribada de la II República,
tal com ho veiem en la memòria de l’arquitecte de
l’escola nova, amb tot el que suposava de valoració
de l’educació en el medi rural, fins a àmbits com
l’economia durant la guerra, contextualitzada des
dels anys vint fins al 1939, un tema sobre el qual
l’autora aporta nombroses dades i quadres.
Núria Jané ha remarcat el tema de les col·
lectivitzacions i el paper moneda de la guerra, els
conflictes en els proveïments i racionaments, i dedi-

ca, entre altres, un apartat molt detallat als refugiats
de la guerra, amb referències al dia a dia i les depeses que generaven, amb un estudi sobre aquesta
població, edat, sexe, procedència i origen i també
un interessant conjunt d’annexos. En conjunt, amb
treballs com aquest la documentació recuperada ens
proporciona dades concretes, noms i cognoms però,
a la vegada, ens permet el dibuix de la panoràmica
d’un temps i un país.
J.M.L.

Josep M. Rovira

*

HISTÒRIA D’EN MELIU EL
MARINER, CONEGUT TAMBÉ
COM “EL VELL”
Edició de l’autor. Vilafranca 2012

L’any passat en va fer trenta, trenta primaveres
de recitals poètics, trenta anys que ens congreguen
en una celebració lírica, cívica i vital. Per a commemorar-ho vam elevar en Josep Maria Rovira a l’altar
laic de la benaurada poesia. Aquest any en fa ja més
de trenta i aquí ens troben altra volta la lírica i la
narrativa del mite
Per a commemorar les tres dècades en Josep
Maria va voler cloure –no diré que de forma definitiva, aneu a saber- la història d’en Meliu el mariner, dit el vell, però no tan vell encara perquè sent
el neguit enamorat de l’Elisenda. Tantes vegades li
hem sentit recitar una o altra part de la seva història, èpica pel que suposa de tràfec impossible lluitar
amb el mar per aconseguir-ne la seva filla, lírica pel
fet que és la passió qui guia la vida del vell mariner.
La història d’en Meliu no és sols la del mariner
en la seva desesperança per trobar aquella filla de la
mar anomenada Elisenda, ni és tampoc una crònica
solitària de vells amants, ni una narració de proeses
enamorades. En els seus versos hi trobareu la crònica vital, lírica i narrativa alhora, de la recerca del
mite amorós. Ens hi porta la mà del mariner envellit
pels anys, per les desesperances i per tants i tants
gots de rom en l’amargor de la vella taverna del port.
En Meliu sap que al seu davant el mar el convida a
la recerca de l’impossible, prou fa ell de narrar a qui
el vulgui escoltar els seus encontres amb l’Elisenda.
El destí, però, el crida, i ell sap que aquesta és una
condició inexorable que, tard o d’hora, ha d’acabar
determinant la seva impossible recerca del mite.

2012

la vida barcelonina de les dècades més fosques del
període franquista.
Crec que aquesta història novel·lada escrita per
Xavier Muñoz -que, d’altra banda, en la introducció, posava en boca del pare que ells no tenien res
a veure amb els Muñoz-Ramonet i que solament en
un excés d’imaginació se’ls podria relacionar amb
la branca pobra d’aquella nissaga-, és una mostra
de les històries que encara ens és possible relacionar amb fets reals, si no per raó de contemporaneïtat sí per la referència d’altres lectures costumistes
que ens recorden que el malson d’aquell període no
es troba pas tan lluny dels temps presents com en
principi es podria arribar a creure.
Lluís Eroles Benabarre

*Text llegit en l’acte de presentació el passat mes de maig a la
sala de plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
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Per primera vegada una lectura sencera de la
història d’en Meliu, crònica directa i vital, amb tots
els detalls i delits de l’idealisme amorós en l’entorn
mediterrani. Sense defugir detalls de les velles havaneres, Josep M. Rovira ens ofereix amb les agraïdes
notes musicals de Paton Soler i les imatges de Lluís
Muntaner, una aportació sensible a la vella crònica
de l’etern mite amorós, sempre mar enllà.
Moltes gràcies, Josep Maria, i que sigui per
molts anys més que ens convidis a aplegar-nos a
l’empar de la benaurada poesia.
J.S.B.

Pau Milà i Fontanals

APUNTS D’ESTÈTICA

2012

Facultat de Filosofia. Universitat Ramon Llull
Barcelona 2011
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Joan Cuscó i Clarasó ha estudiat, seleccionat i
traduït al català un conjunt espars de textos i apunts
de Pau Milà sobre Giotto, estètica, teoria artística,
apunts de la classe d’estètica i fins un curiosíssim
text rimat d’estètica infantil adreçat a l’aprenentatge d’elements bàsics de l’art, tots ells absolutament desconeguts o introbables. En conjunt, una
recuperació que ha de ser molt benvinguda tenint
en compte que Pau Milà sempre ha estat una figura menor rere el seu germà petit, Manuel Milà in
Fontanals i la seva obra, d’aquí que valgui aquesta
recuperació dels pocs textos que va deixar escrits.
Tot plegat de res no serviria sense el complet
estudi introductori de Joan Cuscó que situa Pau
Milà com a teòric de l’art de biografia ben desconeguda, però de notable influència en els plantejaments estètics, com Cuscó ressegueix, a la vegada
que remarca les seves petjades biogràfiques, l’etapa
de formació, l’estada a Roma i la influència en els
seus plantejaments artístics, així com els diversos
aspectes de teoria estètica que trobem en els seus
apunts, l’academicisme, la història i la teoria de la
bellesa, i encara tot allò que té a veure amb la creació artística i el sentit i valor de l’art. Tot plegat un
conjunt de postulats del seu temps, amb transcendència contemporània, que ens ajuden a recuperar
la figura i el sentit de Pau Milà i la seva obra.
J.M.L.
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Manuel Milà i Fontanals

POESIES CATALANES
Ed. 62. Barcelona 2010

Ens ho diuen i no ho creiem: la poesia catalana del mestre Milà en edició de butxaca, en una
col·lecció per a consum ampli, com qui diu Milà llegit al metro, anant o tornant de la feina. L’autor
d’aquest petit miracle casolà és Albert Mestres, que
ha preparat i promogut l’edició justament quan Ramon Marrugat enllestia i publicava a l’IEP la seva
edició tan completa, estudiada i anotada. Si l’edició
de Marrugat és per a l’estudi, la de Mestres és per a
la divulgació. Interessen ara, ens hem de preguntar,
els 18 poemes de Milà en una edició, tot i el seu caire acurat i l’ampli estudi de divulgació que Mestres
hi posa d’entrada? Si la pregunta l’ha de contestar
l’editorial, en una col·lecció anomenada “la butxaca”, la resposta ha de ser que sí. Nosaltres potser
no contestaríem el mateix, però és ben cert que el
volum, en enquadernació barata i paper senzill, és
fet per al consum.
Albert Mestres és bon coneixedor de l’obra milaniana i va participar de forma activa i com a promotor en el simposi Milà celebrat a casa nostra el
2010 i editat per l’IEP l’any passat. Certament no serà
aquest un èxit editorial, però Mestres, lamentablement
sense divulgació ni presentació de cap mena, ha fet
el miracle d’incorporar la poètica catalana de Milà a
l’edició de consum, a aquella producció editorial que,
basada en criteris comercials, no cerca l’excel·lència
filològica i erudita, sinó el servei la divulgació àmplia.
Benvingut sigui, mestre Milà, a l’edició de consum!
J.S.B.

Fermí Rubiralta

MIQUEL BADIA. VIDA I MORT
D’UN LÍDER SEPARATISTA

Dux Editorial (Duxelm *) Fundació Josep Irla
Barcelona. 2011
En aquesta obra, de continguts biogràfics, Fermí Rubiralta tracta un dels aspectes controvertits
del moviment catalanista que es va viure a partir
dels darrers temps del primoriverisme fins als anys
de la República (abans del sollevament franquista),
amb l’encaix efervescent de l’aparició dels grups
proclius a d’independentisme català.
Si bé es cert que el separatisme a Catalunya té
altres personatges significats que hi tingueren un
rol rellevant, el cas dels germans Badia és un dels
que encaixa millor l’esperit del separatisme català
amb els trets purs d’un idealisme força inusual.
Fermí Rubiralta situa Miquel Badia a la localitat de Torregrosa el 1906, on cursa els primers
estudis; després, la seva vida transcorre a Barcelona
on es va traslladar per seguir els que l’havien d’encaminar cap a la marina mercant.
En aquells anys a Barcelona es vivien els darrers batecs de la dictadura de Primo de Rivera enmig
d’un desprestigi creixent per raó de l’aquiescència
de la monarquia. Coincidint en el temps, hi conflueix la pèrdua de pes i el descrèdit de la Lliga, així
com la celebració de la Conferència Nacional Catalana que hauria d’obrir camí a Acció Catalana amb
el rebuig de les propostes presentades per Francesc
Macià per a integrar-hi el catalanisme reivindicatiu.
A conseqüència d’aquest refús, i enmig del bullit reaccionari i els canvis polítics que estaven a
tocar en l’ideari dels sectors més compromesos, es
produí poc després la creació d’una nova formació
política oposada a Acció Catalana, representada pel
tàndem Macià-Cardona.
Tot just quan Acció Catalana estrenava campanya, tenia lloc als locals del CADCI una reunió
assembleària amb la proposta de donar impuls a una
organització d’estructura frontal separatista que volia trencar els esquemes tradicionals i coneguts del
nacionalisme català. Naixia així l’Estat Català (EC).
L’autor posa de relleu la fascinació que es va
desvetllar en el jove Miquel Badia per l’Avi, i com
entrà, de la mà del seu germà Josep, en els grups
*Elm fa referència a una de les col·leccions de l’editorial Dux,
formada a partir de monografies que s’orienten cap una divulgació explícita d’aspectes rellevants en els camps de la història
i el pensament.

d’aquesta nova formació, endut per aquell idealisme
juvenil de deslliurar Catalunya d’abusos i oprobis,
confabulant-se per a combatre’ls, tot emprant formes
coercitives sense parar esment en la metodologia.
El llibre es fa ressò d’alguns exemples, sent el
més agosarat el frustrat complot de Garraf, pel qual
Miquel Badia va patir en la seva carn les tortures
més salvatges de la repressió decimonònica practicada encara a la dècada dels anys trenta.
Els cinc anys passats al presidi de l’Escola Industrial d’Alcalá de Henares, diu Rubiralta, van capgirar-li la seva fesomia juvenil, esborrant-hi aquell
somriure innat del rostre, fins al punt de d’ésser motejar per alguns com el Buster Keaton català.
El llibre ens fa adonar també de com els anys
que van seguir al triomf d’Esquerra Republicana i
el lideratge de Francesc Macià, no es va assolir del
tot aquella hegemonia política que s’hauria pogut
esperar de la seva aclaparadora victòria.
Esquerra Republicana era resultat d’un conjunt de forces aplegades a l’entorn d’una vocació
partidista unitària d’entre el Grup d’Opinió, amb
Joan Lluhí al capdavant, el Partit Republicà Català
de Lluís Companys i Marcel·li Domingo, amb tot el
seguiment pagesívol aplegat entorn de la Unió de
Rabassaires, la Joventut Nacionalista La Falç, amb
Josep Tarradelles i Lluís Bru Jardí, els casals republicans com el Foment Nacionalista Republicà de
Reus, la Federació Republicana Socialista de l’Empordà, la Joventut Republicana de Lleida i la formació Estat Català, amb Francesc Macià i Daniel Cardona al seu davant. Precisament en la divergència
que acabà produint-se en aquest tàndem és on rau
l’origen d’algunes contradiccions que van aflorant
al llarg de l’obra.
Badia, a través del seu compromís amb l’EC
sempre es mantingué fidel i va mostrar admiració
per Macià (tot el contrari del que es suscità després
en les relacions amb Companys). Ja a la campanya
electoral del 12 d’abril, no deixà mai d’acompanyar-lo quan el cas ho demanava, bé en ocasió de
les seves visites als casals i a diferents poblacions,
així com en el recorregut pels col·legis electorals.
Poc després de la victòria d’abril de 1931, tingué lloc el seu nomenament com a funcionari adscrit
a presidència, i fou en aquest temps que, seguint les
instruccions de Macià, tingué lloc la creació dels “escamots” de la Joventut d’Esquerra Republicana-Estat
Català (JEREC), amb la mirada posada en la defensa de
les institucions catalanes, una formació controvertida,
ben segur, en molts aspectes, que va congriar animadversió i odi en els sectors propers a la CNT-FAI.
El juny de 1931 –amb Dencàs de diputat a Ma-
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drid- , Miquel Badia emprenia la reorganització de
la JEREC. Aquesta organització va plantar cara a la
situació d’anarquia i a algunes mesures que propugnaven la CNT-FAI. Amb motiu de la vaga general
d’autobusos amb què la CNT-FAI pretenia paralitzar
Barcelona a finals de 1933, Miquel Badia, com a
president de les JEREC, va demanar l’autorització de
Claudi Ametlla, aleshores governador civil, perquè
un grup de voluntaris de dita organització conduïssin els autobusos parats de la ciutat, amb l’escorta
d’un parell de policies en cadascun. Ell era conscient de les repercussions d’aquella mesura: “La FAI
no m’ho perdonarà mai. Vaig rebre diversos avisos
d’amics meus, lletres anònimes, tota mena d’amenaces de mort per a mi i per a molts militants de
l’organització a la qual pertanyo.” **
L’oasi català, expressió a la qual s’ha al·ludit
moltes vegades, s’anava diluint rere la virulència dels
atacs verbals i escrits llançats per la premsa sindical
més bel·ligerant, acusant ERC i la JEREC de feixisme.
Com a preludi de l’estat d’inseguretat i crispació que
es vivia en un context de pistolerisme barceloní, la
premsa es va fer ressò d’un presumpte intent d’atemptat contra Miquel Badia la nit del 25 de setembre, *** si
bé els escorcolls i els interrogatoris no van culminar
en cap tipus d’acusació ni de detencions.
Més enllà de les consideracions i la problemàtica que plantejava la formació d’uns escamots de
caire paramilitar adscrits a les JEREC, el servei que
van prestar entre el 1933 i 1934 comportà una certa
normalització i control social als barris baixos de la
ciutat, on el pistolerisme tenia els seus antres i hi
programava molts dels atracaments que portaven
a terme les màfies que controlaven el joc, en connivència amb trames corruptes properes a la FAI,
demostrant de manera clara l’esperit d’insubornabilitat d’aquests grups, cosa que els féu mereixedors
de la simpatia i la col·laboració de gran part del
personal de les comissaries en veure recolzada la
seva feina com a guardians de l’ordre.
Malauradament, al final, els germans Badia
foren víctimes d’aquella situació de violència que
sacsejava la societat barcelonina, i que la Conselleria d’Ordre de la Generalitat no va saber preveure
ni controlar.
Fou així com el 28 d’abril de 1936 es produí el
seu assassinat, just a la sortida de casa seva, situada
al carrer Muntaner, 52, en un tiroteig desigual que
protagonitzaren dos pistolers recolzats per altres dos
** Transcripció de l’autor de l’obra. pàg. 91
*** Informació que recull l’autor del diari La vanguardia, del 27
de setembre de 1933, pàg. 6
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que cobriren la seva fugida en un cotxe Ford de
l’època.
Tot el treball policial que seguí no conduí a
trobar ni a conèixer els noms dels autors d’aquell
atemptat suïcida, si bé anys després algunes informacions aparegudes en treballs biogràfics donaven
com a certs alguns noms dels autors.
La Guerra Civil primer i la llarga postguerra
després semblaven haver enterrat l’afer polèmic de
l’assassinat dels germans Badia, amb tot el cúmul
d’encerts i desencerts que els envoltà. Avui, aquesta
aproximació biogràfica presentada per Fermí Rubiralta ens permet conèixer la seva actuació a la
Barcelona d’uns anys confusos i contradictoris i, al
mateix temps, amb les seves notes de peu de plana,
ens orienta cap a nous treballs i aportacions per a
desvelar amb més certesa la incògnita que en el seu
dia embolcallà el succès.
Lluís Eroles Benabarre

Montserrat Comas Güell
i Víctor Oliva Pascuet (Coord.)

LLUM ENTRE OMBRES.
6 BIBLIOTEQUES SINGULARS A
LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA
Ed. Biblioteca Balaguer. Vilanova i la Geltrú. 2011

La commemoració del centenari de la mort
de Joan Oliva Milà va ser a les acaballes de l’any
passat no sols un bon motiu per a una exposició a
la històrica Biblioteca Balaguer sobre la figura de
l’erudit i fidel bibliotecari que va saber interpretar
el desig i les intencions de Víctor Balaguer en crear
la seva singular institució, sinó que va promoure, a
més, aquesta acurada edició coordinada per Montserrat Comas i Víctor Oliva i dissenyada per aquest
últim. Un volum de lectura especialment agradosa,
amb nombrosos documents, fotografies històriques
o actuals i detalls a color que l’il·lustren, que després d’una introducció i un perfil biogràfic d’Oliva
Milà es passeja per fons bibliogràfics de tan nostrada història com la del Centre de Lectura de Reus,
la de l’Ateneu Barcelonès, la biblioteca del Centre
Excursionista de Catalunya, la vilanovina Balaguer,
la barcelonina Biblioteca Arús i la Biblioteca de Catalunya, cada una d’elles a càrrec d’un reconegut
coneixedor.
Volums de divulgació com aquest són tant
d’agrair com el detall d’haver commemorat com
Déu mana el centenari de la seva mort amb una
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Joan Bosch i Planas

LA LUNA Y EL ALBA

Editorial San Marcos. Lima (Perú) 2012
Quinze narracions curtes constitueixen aquest
volum en llengua castellana del vilafranquí Joan
Bosch, que completa la trilogia andina amb El patio
del sol i La chacra, publicats aquests darrers anys.
Tot plegat en una línia que sap conjuminar plantejaments ben arrelats a casa nostra amb línies narratives plenament situades en la realitat de l’altra
banda de l’oceà. Com remarca l’escriptora Gabriela
Cuba en unes línies d’introducció, Bosch explica les
històries amb una clara reivindicació dels valors
humans, algunes a l’entorn de llegendes ancestrals i
altres situades en un món de plena ficció.
El volum va ser presentat el passat febrer al
Centro de Convenciones de la Municipalidad del
Cusco, al Perú, justament a càrrec de la prologuista
del llibre, escriptora i gestora cultural, i de la Dra.
Ruth Miranda, de la Universitat San Antonio Abad,
del Cusco. Hi va ser també present Mario Martorell,
en representació de la més gran institució local, patrocinadora de l’acte, el qual al final va agrair les
gestions fetes per Joan Bosch per tal que, en l’any
de la commemoració de la projecció internacional
del Santuari de Machu Picchu, Barcelona rectifiqués
la grafia de la placa del carrer que porta el nom de
la ciutat històrica del Cusco, tal com es va fer fa
pocs mesos.
L’autor ha parlat amb motiu d’aquestes edicions
del sentiment espiritual andí descobert al costat dels
valors humans d’aquelles terres americanes. Per a
ell La luna y el alba intenta copsar el sentiment
i l’emoció que es poden congregar en l’espai de
temps que va des de l’arribada de la lluna fins que
aquesta, sense altra opció, cedeix a la llum del nou

dia l’espai que ha decidit compartir. Tot plegat,
talment com el narrador d’una de les proses del
volum, aquest ens ofereix la capacitat de l’escriptor
per a embadalir al lector i, amb ell, a tot l’auditori;
contes nascuts sovint de la capacitat creativa del
patrimoni popular de la terra, comptant amb els
recursos d’aquest àmbit de la tradició, aportant a la
prosa una cadència rítmica que fa que sovint millori
en ser llegida en veu alta, i així l’edició assoleix una
dimensió enriquidora, a la cloenda sense criteris
morals ni obligacions del pensament, però tampoc
situats en l’estricta gratuïtat de la literatura com a
exclusiu plaer creatiu.
J.M.L.

Josep M. Totosaus i Martorell

AMB ULLS CRISTIANS

Ed. El 3 de Vuit. Vilafranca del Penedès 2012
Amb la doble voluntat d’aportar diners a Càritas Interparroquial de Vilafranca del Penedès i posar
a l’abast una part significativa de les col·laboracions
de Mn. Totosaus a les pàgines del setmanari comarcal El 3 de vuit, s’ha publicat aquest recull d’un centenar dels articles –amb el títol de la columna, que
ho és també ara del llibre- que, setmana rere setmana, des del 2000 fins al 2006, han anat apareixent
a la revista, i que seria ben difícil de consultar de
manera conjunta, i més tenint en compte que han
estat ordenats en tres aspectes temàtics, el primer
dedicat a Vilafranca i el Penedès, el segon és per a
Catalunya avui i el tercer aplega els aspectes relacionats amb l’església catalana. El volum compta amb
una presentació de Miquel Raventós, que és qui ha
realitzat la selecció i, a la cloenda, una entrevista
realitzada el 2007 per Andreu Carreras amb motiu
dels cinquanta anys de l’ordenació sacerdotal del
mossèn vilafranquí.
Una edició senzilla, però ajustada, que ens
ofereix gairebé un centenar i mig de pàgines per a la
reflexió en una prosa neta i directa, pensada des del
sentit comú i la lògica de la fe, però sense embuts,
des del compromís en una perspectiva d’Església al
costat dels que tenen necessitats. Per suposat també
una prosa pensada per a les pàgines de la premsa,
per a connectar amb l’esdeveniment o la festivitat
del moment, de lectura lleugera però que obliga a la
reflexió i sovint ens porta a aquell comentari íntim:
“Aquest Totosaus...!”. Com ens diu Miquel Raventós
en les línies inicials, en Josep M. és un “fill del
Concili”, que ha estat fidel a mirar la realitat “amb

2012

acurada mostra, potser no tan popular com tots voldríem, però que es difonia en volums com aquest.
Posats a fer potser podríem demanar el mateix per
a Marcelino Menéndez y Pelayo, deixeble de Manuel Milà i Fontanals i responsable de l’edició de
les seves obres completes. De Menéndez aquest any
en commemorem el centenari del traspàs: se n’han
fet algun ressò a Santander, on es conserva l’arxiu
documental de Milà? Es podrà parlar allí del paper
de Milà en la labor intel·lectual de Menéndez? Tot el
que s’hagi fet no ha arribat al Penedès. Labor sense
divulgació que no té cap utilitat.
J.S.B.
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ulls cristians”. La realitat de cada setmana esdevé
ara una mica més transcendent i ens permet tenir el
seu pensament a mà, a la tauleta de nit.
J.S.B.

XX

DD.AA.

LES CABANYES.
MIRANT CAP AL FUTUR
Ajuntament. Les Cabanyes 2011

Josep Puig Font (et alt.)

CENTENARI DE LA NOVA
ESGLÉSIA DE SANT VALENTÍ DE
LES CABANYES (1912-2012)
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En la commemoració del segle del nou temple
a la població de les Cabanyes, que fins llavors emprava com a espai parroquial el vell conjunt històric
dels hospitalers, un opuscle d’una cinquantena de
pàgines coordinat pel rector de la població i acuradament editat passa revista als principals aspectes
històrics d’aquest àmbit del municipi penedesenc.
Els precedents són, com hem assenyalat, l’església i el conjunt de l’Orde de l’Hospital, entre altres aspectes sotmès al tema de la desamortització
de béns eclesiàstics. Tot seguit es recorda la labor
de Mn. Hermenegild Bach, que va portar fins a la
iniciativa del llavors bisbe de Vic i fill il·lustre de
la població, Josep Torras i Bages, de tirar endavant
la construcció d’un nou temple, un projecte que
comença el 2010 i que, com altres realitzacions al
Penedès, ens recorda l’arrelament del bisbe vigatà a
la seva terra, on havia d’administrar un ampli patrimoni familiar del qual havia esdevingut el darrer
hereu. Així, el temple i la rectoria se situarien al
costat de Cal Gomà, la casa pairal de l’il·lustre sacerdot, que va costejar l’obra en la seva totalitat per
cedir-la tot seguit al Bisbat de Barcelona.
Inaugurada la nova església el 1912, traspassat Torras i Bages el 1916, l’opuscle ressenya tot
seguit les vicissituds i activitats parroquials que
han caracteritzat els cent anys de vida de la nova
església, des dels rectors i les obres de reparació i
ornamentació fins als esdeveniments de la Guerra
Civil, l’ampli pas de Mn. Josep Taulats com a rector
del 1939 al 1962, el monòlit a Torras situat en el
centenari del seu naixement, els rectors posteriors,
el Congrés Eucarístic, la Pastoral de conjunt al Penedès, els canvis del Concili Vaticà II i altres celebracions que arriben als nostres dies. Un llibret de
lectura agradosa i, a la vegada, obert a la consulta
per les nombroses dades que aporta.
J.S.B.

Volum ampli i generós de prop de dues-centes
pàgines, amb nombroses i esplèndides fotografies a
tot color, en la seva totalitat pertanyents als temps
actuals, i enquadernació de tapa dura. En definitiva,
un llibre d’obsequi, d’aquells que s’agraeixen i conviden a fullejar i a llegir.
Volum miscel·lànic que ressegueix els principals aspectes del municipi, tot començant per les
notes històriques, a càrrec d’Evelí Gallego Càlix, Josep Ferrer Casanella, Moisès Viadiu Gil i Pep Garcia
Galofré. Tot seguit, Oriol Vilanova ens remarca els
principals aspectes de l’església de Sant Valentí de
les Cabanyes, Moisès Viadiu Gil incideix sobre el
patrimoni natural de la muntanya de Sant Jaume,
Isidre Vallès Vallès fa referència a la vinculació directa de Josep Torras i Bages amb la seva vila nadiua i Pep Garcia Galofré comenta els aspectes demogràfics i sociològics de les Cabanyes. El volum acull
encara una reflexió ben interessant d’Antoni Resta
Cuevas sobre els carrers dels pobles i els d’aquest
poble. Pere Lobato Buil revisa el teixit associatiu del
municipi i Cristina París Forné proposa una reflexió
a l’entorn de la magnífica labor social i de treball
que desenvolupa la fundació Mas Albornà, amb seu
al municipi. El volum troba cloenda en la decripció
del cicle festiu, a càrrec de Josep Ferrer Casanella.
J.M.L.
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VI, COS I CERVELL

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona 2011
El farmacèutic i enòleg sadurninenc Ramon
Viader, reconeguda personalitat en l’àmbit enològic i d’anàlisi, ha aplicat anys i coneixement en el
seu reconegut neguit penedesenc a aprofundir en
un tema certament encisador: el vi en el seu tast, és
a dir, el complex procés de traducció dels estímuls
en sensacions i aquestes en paraules. És aquest el
primer llibre d’aquesta temàtica, amb bibliografia
especialment en francès, que s’endinsa en la complexitat del cervell, la fisiologia del cervell i, com
assenyala Josep Obiols en les paraules de pròleg,
treballa amb una claredat i rigor en l’exposició dels
conceptes de manera que el volum és, a la vegada, un treball de referència per als estudiosos però
igualment útil per als interessats en l’anàlisi sensorial dels aliments. Una joiosa fita en la bibliografia
i la història del Penedès vitivinícola.
El volum va ser inicialment publicat en italià
el 2005 i per aquesta versió a la llengua original del
seu autor –que n’ha realitzat una revisió a fons i
una posada al dia dels continguts- ha comptat amb
un pròleg d’Alain Bertrand, professor de la Facultat
d’Enologia de la Universitat de Bordeus, i amb la
cura i revisió terminològica del també penedesencs
Salvador Alagret, de la Societat de Ciències i Tecnològica. Constitueix un volum de més de 250 pàgines, número 21 de la monografies d’aquesta secció
de l’IEC.
En una primera part, Viader estudia les bases
anatòmiques i neourofisiològiques dels sentits. Tot
seguit analitza aquells factors que afecten la percepció sensorial per, a continuació, entrar en els diversos aspectes del vi: la terbolesa i la viscositat, el
color, les aromes, el complex gustatiu- olfactiu i el
tacte. Una altra part es dedica al material de la degustació, en concret la instal·lació de la sala de tast
i les copes, i els darrers apartats són per a l’anàlisi
sensorial, els seus mètodes i vocabulari, la formació
i avaluació continuada dels tastadors i la pràctica de
la degustació. Com afirma el seu autor a la cloenda:
“Tant de bo que amb aquest llibre es compleixi un
dels meus desitjos: apropar el vi a les persones en
general, més enllà del negoci i de la festa. Comprendre el vi en la seva magnitud i, amb el vi i a través
del vi, fruir de l’apassionant món dels sentits”.
J.S.B.

Lolo Garcia

INDEPENDÈNCIA! 400 ANYS DE
LA SEPARACIÓ DE CUBELLES I
VILANOVA
Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell.
Cubelles 2011.

Opuscle d’una vintena de pàgines en format
revista, amb una edició acurada d’imatges àmplies de vàlua històrica i text de lectura agradosa. En
aquestes pàgines l’autor ressegueix el procés de
creació de Vilanova, les primeres demandes de separació cubellenques fins al plet de partició entre
Cubelles i Vilanova que s’inicià el 1603 i s’aprovà
finalment al 1610. A partir d’aquí, l’acurada crònica històrica de Lolo Garcia ens porta fins al decret
del 1611 que establia l’execució i liquidació de la
separació, i d’aquí a la disputa pels límits d’un i
altre municipi, la declaració dels experts d’una i altra banda i fins dels neutrals, que no serveixen per
arribar a cap acord, i cal anar a una nova resolució
que no es clouria fins a poder aconseguir l’alcalde
propi el 1718, després ja del Decret de Nova Planta.
J.S.B.
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LLIBRE D’HORES DEL BISBE
MORGADES
Ed. Millenium Liber. Barcelona 2009.

2012

El vilafranquí Josep Morgades i Gili va ocupar
la seu del bisbat de Vic entre 1882 i 1899, any en
el qual va passar a la de Barcelona mentre Torras
i Bages era nomenat bisbe de Vic. Durant els anys
d’estada a la seu vigatana, Morgades fou obsequiat
amb un manuscrit de peces diverses –factici- en
vitel·la, enquadernat en vellut i brodat en or, és a
dir, un llibre d’hores amb text en llatí. El volum va
ser donat al Museu Episcopal de Vic i posteriorment
va ingressar a la Biblioteca Episcopal de Vic, on es
conserva, catalogat amb el número 88. Es tracta
d’un petit volum de mà de 14’2 per 10’3 centímetres
amb un total de 110 pàgines amb miniatures de diversos estils i procedències.
Per suposat, estem davant d’una d’aquelles petites meravelles dels manuscrits miniats, tot i que
aquest, pel seu caràcter factici, no presenta una
estructura i un caire estètic únic, tal com s’estudia
en el volum codicològic, artístic i paleogràfic que
l’acompanya, obra de les especialistes Josefina Planas Badenas i Anna Gudayol. De l’edició facsímil
que comentem, se n’ha fet una tirada única de 995
exemplars numerats i certificats, impresos sobre paper especial en pergamí envellit. Del preu res no en
sabem, però si no podeu arribar als dos mil eurets no
cal ni que us ho plantegeu; al contrari, si teniu uns
diners que pensàveu invertir en la compra d’un pis,
potser podeu plantejar-vos canviar el tipus d’inversió. La biblioteca de l’IEP, i també aquest pobre cronista, accepten obsequis i donatius d’aquest caire.
J.M.L.
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A l’Obra Social de Caixa Penedès
convertim en fets el compromís
amb la nostra societat
L’Obra Social de Caixa Penedès té com a missió atendre les necessitats de la nostra societat,
amb especial atenció al nostre territori de Catalunya i Aragó, contribuint al seu progrés i més
especialment al de les persones i els col·lectius vulnerables del nostre teixit social, promocionant
la cultura i el patrimoni, l’educació i la investigació, mitjançant projectes propis o en col·laboració,
per tal de poder contribuir a la millora social i a la dinamització econòmica.
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