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Per a què serveix la cultura?

Comentari editorial

Tomàs Castells Manent
campusexpres@gmail.com

President de l’Associació 
Cultural Quatrepins.

La importància de la cultura i la prioritat a l’hora de destinar-hi re-
cursos és un debat que està al carrer. En època de vaques grasses, 
quan hi havia recursos per a tot, plantejava pocs problemes. Però, 
en temps de vaques flaques, el sector cultural acostuma a rebre la 
pitjor part i és objecte de limitacions i retallades, tot qüestionant-se 
si la cultura és prou necessària i dubtant-se del seu benefici social o 
de la seva capacitat per generar rendiments econòmics.

En aquest sentit i com exemple, fa pocs dies en un debat al centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona, amb el títol: “El sentit de 
la cultura”, es plantejaven tot un seguit de preguntes: Importa la 
cultura? Per a què serveix? Què entenem per cultura? A qui li hauria 
d’importar? I sobretot, per què? ... Una de les hipòtesis inicials era 
que en realitat el que es revelava era un dèficit de percepció social 
sobre el rol de la cultura.

Què és la cultura?

És il·lustratiu recórrer a les moltes cites de fonts erudites que es 
refereixen a la definició i al paper de la cultura.

Cal recordar per endavant que la paraula 
cultura ve del llatí i vol dir cultiu o conreu 
de la terra. Ciceró deia: “Així com el camp, 
encara que sigui fèrtil, sense conreu (sine 
cultura) no produeix, tampoc ho fa el nos-
tre esperit sense cultura”.

Amb el transcurs del temps, el terme cul-
tura s’ha definit pels experts com “tot un 
conjunt de coneixements i de creences, 
l’art, el dret, els costums, així com acti-
tuds, valors, objectius, pràctiques i tots els 
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altres hàbits i capacitats adquirits per l’home” 
(Tylor).

“Lectura, escriptura, pintura, música, història, 
teatre, cinema, escultura, arquitectura, filosofia, 
ciència i molts més temes, ens ofereixen un am-
pli ventall on poder buscar respostes o crear-nos 
preguntes, però també existeix la cultura popu-
lar en la qual els usos i costums també poden 
enriquir tant com les anteriors”, diu J.J.Duce. 

universals i a la cultura del nostre entorn més 
proper.

A la jornada de debat citada al principi, es feia 
el següent plantejament: “La defensa de la cul-
tura se centra en dos arguments: que és un mo-
tor econòmic i una eina de cohesió social. Però 
aquests factors, tot i ser certs, no expliquen la 
contribució de la cultura a l’experiència humana. 
Més enllà del seu valor estètic, del seu rendiment 
i del seu benefici social, es vol posar l’accent en 
la rellevància política i ètica de la cultura.

No hi ha dubte que de la cultura dels ciutadans de-
pendrà la seva capacitat per desenvolupar judicis 
crítics i per ser menys manipulables, la qual cosa 
redundarà individualment en una major plenitud i 
socialment en una millor qualitat democràtica.

Hauríem de ser tots conscients d’aquesta impor-
tància, tant els ciutadans com els poders públics 
a l’hora de donar suport a l’activitat cultural. En-
cara que no sempre és sols qüestió de diners, 
sinó també de sensibilització. Potser un bon 
exemple d’això és la tasca que es fa des dels 
municipis, que pot semblar petita però que, amb 
pocs recursos disponibles, s’ha sabut recolzar i 
mobilitzar les iniciatives de les entitats, creant 
entre els ciutadans i els ajuntaments una activi-
tat cultural prou participativa.

Ens ha d’importar la cultura?

“Donar importància a la cultura en les nostres vi-
des és fonamental per poder exercitar la sensibi-
litat, l’enteniment, el raonament i la comunicació 
que necessitarem aplicar en el nostre comporta-
ment social o ideològic”. És una cita de Goytisolo. 
Per la seva part, el savi català Martí de Riquer, mort 
recentment, insisteix en cal estendre els hàbits 
culturals: “Llegir és una cosa natural, és com res-
pirar o parlar. De fet, llegir és parlar amb d’altres”.

Tots aquests conceptes es refereixen tant a pa-
trons universals com també als que caracterit-
zen una institució, organització, grup o societat. 
Hauríem de ser coneixedors de les cultures clàs-
siques -Italo Calvino, a la seva obra Perquè llegir 
els clàssics, diu: “Els clàssics serveixen per en-
tendre qui som i on hem arribat”- i també hau-
ríem d’estar oberts als actuals corrents culturals 
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I la Llengua?

Parlant de cultura, cal fer un apartat especial 
sobre la llengua, en aquest cas sobre el català, 
la nostra llengua pròpia. És el vehicle que ens 
permet accedir als nostres grans mestres, des 
de Ramon Llull, el creador del català literari al 
segle XIII, passant tants i tants autors de totes 
les èpoques i estils, com Salvador Espriu, del que 
celebrem el centenari del seu naixement. I és 
també el vehicle que ens permet comunicar-nos 
avui, desenvolupar molts aspectes de la cultura 
i cohesionar la nostra societat. És un patrimoni 
valuós sobre el que actualment, o bé no rep la 
suficient protecció deguda per l’Estat, o bé s’està 
subjecte a clares amenaces, a més de les que hi 
ha sobre la cultura catalana en general.

En aquest sentit són expressives, i sintetit-
zen molt bé la situació, les paraules del Premi 
d’Honor de les lletres catalanes, l’erudit filòleg i 
historiador, monjo de Montserrat, Josep Massot 
i Muntaner1, pronunciades amb motiu del lliura-
ment del guardó. Elles soles, de les que trans-
crivim uns paràgrafs, serveixen per il·lustrar 
aquest apartat:

“... La meva preocupació –una preocupació àm-
pliament compartida– per la situació de la nostra 

llengua i de la nostra cultura, una llengua i una 
cultura que, com ens recordava l’estimadíssim 
Joan Fuster, van de Salses a Guardamar i de 
Fraga a Maó. Les Illes Balears i el País Valencià 
passen per moments especialment difícils, ...”, 
afirma Massot alhora que es solidaritza amb els 
intents que es faci marxa enrere en les mesures 
del govern balear, “clarament lesives contra la 
nostra llengua, que necessita una protecció es-
pecial i que no fa ombra a cap de les llengües 
més consolidades i més conegudes”. Fa referèn-
cia també a “la llengua pròpia del País Valencià, 
que hi fou duta per Jaume I al segle XIII i que és 
vehicle de comunicació amb les altres terres que 
haurien d’ésser germanes i no rivals”. 

I referint-se a Catalunya, segueix: “ La crisi que 
ens tenalla des de tants cantons ha tingut uns 
efectes clarament negatius en el món de la cul-
tura i ben en concret en el sector del llibre i de 
les revistes, el món en el qual em moc d’una 
manera especial. Si les administracions i la so-
cietat civil no fan un esforç seriós i continuat per 
defensar amb intel·ligència i amb tenacitat els 
guanys d’aquestes darreres dècades, correm el 
perill que la nostra infraestructura cultural es 
desfaci com una mitja i que retrocedim fins a uns 
extrems dels quals potser no podríem recuperar-
nos mai més.”
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Acaba amb una nota esperançadora, però en 
funció de l’esforç que cal seguir fent per part de 
tots:

“Malgrat totes les maltempsades, sóc optimista 
respecte al futur de la nostra llengua i de la nos-
tra cultura, a les quals he dedicat tots els meus 
afanys durant tota la vida. El premi... m’estimula 
a continuar treballant, a continuar defensant 
amb les ungles i amb les dents els nostres va-
lors i els nostres drets massa sovint conculcats 
–sempre amb respecte envers tothom ...–, i a 
estudiar i divulgar la nostra llengua, la nostra li-
teratura i la memòria històrica d’unes èpoques 
que hi ha qui voldria esborrar del mapa i donar 
per inexistents.” 

“Només fràgils mots
de la meva llengua,

arrel i llavor.”

Salvador Espriu
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Riera de Caldes 2.0. Cartografia 
ciutadana

Territori

Marta Benages Albert
martabenages@uic.es

L’activitat Riera de Caldes 
2.0. Cartografia ciutadana 
és una idea de Marta Bena-
ges, doctoranda de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arqui-
tectura de la Universitat 
Internacional de Catalunya 
(ESARQ UIC), com a part 
de la línia d’investigació en 
la regeneració participada 
dels cursos fluvials metro-
politans que desenvolupa 
el Laboratori de l’Àrea d’Ur-
banisme.

1. Una experiència pionera d’accés al coneixement de la riera 
de Caldes

“El paisatge fa referència a una àrea, tal com la percep la 
gent, el caràcter de la qual és resultat de l’acció i la inte-
racció de factors naturals i/o humans” Conveni Europeu 
del Paisatge (Florència, 2000).

La comprensió del paisatge des de la dimensió perceptiva situa el 
subjecte al centre de la seva construcció i fa plausible l’aposta per 
enfocaments que incorporin el coneixement del ciutadà sobre el seu 
entorn quotidià a través d’un procés participatiu. 

En aquest context, Riera de Caldes 2.0 és un projecte encaminat a 
la producció de cartografia ciutadana a l’entorn de la riera de Caldes 
com a espai de lleure i retrobament amb la natura. Durant els darrers 
anys, s’han arranjat itineraris i s’han desenvolupat tallers formatius 
a l’entorn dels valors ecològics de l’espai fluvial, però trobem a fal-
tar una activitat més encarada a la descoberta vivencial de la riera 
com a espai d’ús quotidià. Per aquest motiu, es proposa un projecte 
innovador i necessari que pretén contribuir a fer de la riera un espai 
positiu, mitjançant la narració teixida amb les vivències i percepcions 
particulars dels múltiples usuaris.
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Aquest article presenta el primer taller impartit 
del projecte Riera de Caldes 2.01, que es va de-
senvolupar amb joves de l’Institut Ramon Casas 
i Carbó. A continuació, s’introdueix el concepte 
de cartografia ciutadana i el seu valor com a ins-
trument participatiu.

2. Nous instruments participatius de repre-
sentació del territori

Una cartografia ciutadana és una metodologia 
de representació de l’espai que permet a les co-
munitats conèixer, construir i compartir una visió 
integral del seu territori per tal que puguin ima-
ginar una millor manera de viure’l. No es tracta 
d’un instrument tècnic amb una pretensió cien-
tífica, sinó d’un mecanisme participatiu amb vo-
cació vivencial.

Tot ciutadà posseeix un coneixement molt valu-
ós de l’entorn que adquireix a través de la seva 
pròpia experiència quotidiana i que és capaç de 
representar mitjançant un procés crític i reflexiu. 
A partir d’aquest coneixement és possible cons-
truir una cartografia ciutadana que, a diferència 
del mapa convencional, a més de realitzar una 
representació descriptiva del lloc, aporta ide-
es de millora sorgides del debat col·lectiu. Així 
mateix, com tot procés participatiu, esdevé una 
eina de pedagogia i promou el compromís a llarg 
termini envers l’entorn. 

Amb aquest propòsit, es considera oportú diri-
gir els tallers que conformen el projecte Riera 
de Caldes 2.0 als joves, ja que és a ells a qui 
correspon especialment el lideratge a favor d’un 

1. Per a més informació veure el blog de l’activitat:       
http://cartografiarieradecaldes.blogspot.com.es/

entorn metropolità més sostenible i equilibrat, 
on ciutat i natura aprenguin a coexistir. Però cal 
construir el futur desitjat des del present; per 
això és necessari vèncer la indiferència i propi-
ciar el compromís, sent aquest l’objectiu de fons 
de l’activitat que s’explica a continuació. 

3. Els objectius del taller de cartografia ciu-
tadana 

El primer taller de cartografia ciutadana del pro-
jecte Riera de Caldes 2.0 es va plantejar com 
una activitat participativa, en la que els alumnes 
van poder aportar la seva pròpia experiència de 
la riera proposant algunes idees de millora de-
senvolupades a partir de l’observació crítica de 
l’entorn. Amb aquesta finalitat, ens vam marcar 
dos objectius estructurals principals: fomentar el 
treball creatiu en grup i explorar formes diverses 
d’expressió per a comunicar idees. 

D’una banda, l’elaboració de la cartografia ciu-
tadana requeria estimular el coneixement dels 
joves vers l’entorn natural quotidià a través d’un 
procés de representació de la riera tal i com la 
veia, la sentia i la imaginava cadascú. Per això, 
calia que els alumnes entenguessin el taller com 
una activitat dinàmica on dir-hi la seva i no com 
un discurs extern aliè que els fos imposat. És 
a dir, es proposava passar de l’actitud passiva 
i receptiva d’assimilació d’informació, a l’actitud 
activa i propositiva de generació de continguts. 
En aquest sentit, es va potenciar l’expressió cre-
ativa del lloc a través d’activitats en grup que, 
mitjançant l’escriptura, la fotografia, el dibuix i 
el collage, aportessin noves maneres d’imaginar 
l’entorn de la riera. Es tractava, en definitiva, 

http://cartografiarieradecaldes.blogspot.com.es/
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d’impulsar la creativitat com a forma d’apropi-
ació de l’espai.

Per altra banda, es va donar molta importàn-
cia a la comunicació de les idees i observa-           
cions que anaven sorgint durant l’activitat, 
com a element fonamental en la construcció de 
la cartografia ciutadana. Es van plantejar tres 
mitjans complementaris d’expressió del treball 
dels alumnes: el debat informal entre mem-
bres d’un mateix grup, la presentació oral de 
la cartografia de cada equip de treball davant 
la resta de la classe, i la difusió del seu tre-
ball en mitjans digitals a través de la creació 
d’un portal web 2.0. La combinació d’aquestes 
tres tècniques de comunicació va contribuir a 
estimular la reflexió col·lectiva, la participació 
social i el sentit crític de l’alumne.

Els apartats següents descriuen les tres fases 
principals que van estructurar el desenvolupa-
ment del taller: la introducció de la riera com 
a element del paisatge quotidià a partir d’imat-
ges, l’observació col·lectiva de l’àmbit d’estudi, 
i el procés de treball seguit per elaborar les car-
tografies.

4. La riera en imatges, una visió retros-
pectiva

La primera sessió del taller es va dedicar al 
reconeixement de la riera des d’una visió re-
trospectiva sintètica. Per fer-ho, es va mostrar 
una seqüència temporal d’imatges de l’entorn 
fluvial i es va discutir a classe el valor de la 
riera en la vida quotidiana dels riberencs. 

Les fotografies mostraven tres etapes principals 
de la relació dels ciutadans amb la riera durant els 
darrers 100 anys. Un primer grup de fotografies 
de principis del segle passat exemplificava el 
sentiment de pertinença dels riberencs envers la 
riera com a espai quotidià. 
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Un segon grup de fotografies mostraven la pro-
gressiva desvinculació entre una riera cada ve-
gada més contaminada i una població que hi vi-
via d’esquenes. 
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L’últim grup de fotografies incidia en el procés 
recent de revaloració de l’entorn de la riera com 
a espai de lleure i gaudi de la natura.
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Si bé és cert que els alumnes, per la seva 
edat, només han viscut la darrera de les tres 
etapes enunciades, és interessant remarcar les 
reaccions que van expressar durant la sessió. 
A grans trets, van mostrar sorpresa davant 
d’algunes fotografies antigues, van identificar 
indrets en d’altres imatges dels anys 80, i 
van associar activitats del seu dia a dia amb 
fotografies recents. A la vista dels comentaris, va 
quedar de manifest que l’entorn de la riera era 
un espai conegut i practicat amb certa regularitat 
pels joves palauencs, fet que en facilitava la seva 
representació en forma de cartografia ciutadana. 
A més, la visió retrospectiva de la riera a través 
de fotografies va contribuir a desvetllar unes 
primeres idees de transformació i/o valoració de 
l’entorn fluvial que comprovaríem in situ en la 
fase següent del taller a través d’un recorregut 
per la riera.

5. La riera a través del caminar, un valor 
afegit

Un cop introduïts els objectius principals del ta-
ller i havent discutit el rol de la riera a través 
d’algunes fotografies, es va realitzar una sortida 
pels entorns fluvials amb l’objectiu de viure el 
lloc en primera persona. Es tractava de sortir a 
caminar amb els cinc sentits ben desperts per tal 
de descobrir nous inputs que la riera ens trans-
metés, integrar-los amb el que ja coneixíem i, a 
partir d’aquí, ser capaços d’imaginar oportuni-
tats de millora.

La caminada es va iniciar a l’institut i va acabar 
al parc de l’Hostal del Fum, passant per la pineda 
de Can Pavana, l’Escorxador i el pont de la car-
rerada, la barriada de la Sagrera, el pont de Can 
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Cladelles, la Ronda Verda i les zones industrials. 
Es va seleccionar aquest recorregut perquè re-
collia força espais de la vida quotidiana i, alho-
ra, per la varietat d’escenaris que plantejava, fet 
que facilitava la capacitat d’imaginar múltiples 
propostes de transformació.

Cada grup d’alumnes era responsable d’enregis-
trar el recorregut segons el seu propi criteri a 
partir d’un kit d’observació que se’ls va lliurar 
al principi. Fotografiaven alguns indrets, n’ano-
taven comentaris, resseguien el recorregut so-
bre un plànol i apuntaven les primeres idees de 
transformació que els venien al cap; en defini-
tiva, interactuaven amb el paisatge mitjançant 
l’observació crítica.
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Durant el trajecte es van efectuar un parell de 
parades per comentar el que anàvem veient i 
estimular el debat col·lectiu sobre les primeres 
idees que van sorgir: “pintar els murs de 
color blau”, “netejar la riera”, “posar un punt 
d’observació d’animals amb telescopis per 
mirar”, “fer camins per poder baixar a la riera”, 
“arreglar un gual que no està bé” o “fer més gran 
el skatepark”. Al final del recorregut, ja al parc 
de l’Hostal del Fum, els alumnes es van separar 
en grups i van respondre una sèrie de preguntes 

a mode de conclusions sobre el que coneixien de 
la riera i el que havien experimentat durant la 
caminada. 
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6. La riera segons els joves, un procés obert 
d’aportació d’idees

Les cartografies ciutadanes en format analògic

Les dues activitats anteriorment descrites van 
aportar material suficient als alumnes per co-
mençar a produir les cartografies. Per fer-ho, ca-
lia posar en ordre tot el coneixement que havien 
adquirit i ser capaços d’expressar-lo conjunta-
ment en format pòster (70x100cm). Per tal de 
facilitar la tasca de composició dels pòsters als 
alumnes i homogeneïtzar mínimament totes les 
cartografies. Es van proposar uns apartats mí-
nims: títol, mapa, fotografies, qüestionari i pro-
posta de millora. Més enllà d’aquestes pautes 
inicials, es va donar total llibertat als alumnes 
per completar la cartografia. D’aquesta mane-
ra s’afirmava un dels objectius bàsics del taller, 
apostar pel treball creatiu en grup i entendre 
la cartografia com un procés obert d’aportació 
d’idees.

Durant quatre sessions, els alumnes van elabo-
rar les cartografies ciutadanes en format ana-
lògic mitjançant diferents recursos d’expressió: 
textos, dibuixos, mapes, fotografies, collage, 
etc. El fet d’atorgar-los completa llibertat per 
imaginar les propostes va facilitar que cada grup 
es fes seva la idea i s’impliqués amb més ga-
nes. D’aquesta manera, allò representat en les 
cartografies tenia molt a veure amb el conei-
xement informal dels alumnes, és a dir, estava 
profundament vinculat a les seves experiències, 
valors i creences. 
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Després de les sessions de treball en grup per fer 
les cartografies, es va organitzar una presentació 
col·lectiva on cada equip defensava la seva pro-
posta i els altres feien les seves aportacions. Va 
ser molt interessant veure com els alumnes es 
feien suggeriments entre ells per tal de millorar 
el treball i, sobretot, com les diferents propostes 
podien ser complementàries entre elles i cons-
truir un projecte comú de cartografia ciutadana. 
De les 8 cartografies que es van realitzar2, po-
dem distingir-ne dos tipus: les que a partir de la 
detecció d’un problema proposaven possibles so-
lucions, i les que identificaven llocs vora la riera 
amb potencial per acollir noves activitats ober-
tes a la ciutadania. En el primer grup trobaríem 
les idees de neteja de la riera (grup 1, grup 4), 
la proposta d’ampliació del skatepark (grup 8) 
i la iniciativa d’aprofitament de les naus buides 
dels polígons industrials vora la riera (grup 7). El 
segon grup de cartografies ens permetia imagi-
nar-nos noves activitats orientades al públic en 
general com ara: un cinema a la fresca (grup 
6), un circuit d’autoescola (grup 5), un cibercafe 

2. Per a veure cadascuna de les cartografies consulteu 
l’apartat 3. Les cartografies dins el blog: http://carto-
grafiarieradecaldes.blogspot.com.es/

(grup 2), una piscina coberta i una sala de ball 
per a totes les edats (grup 3).

http://cartografiarieradecaldes.blogspot.com.es/
http://cartografiarieradecaldes.blogspot.com.es/
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A grans trets, totes les cartografies van posar en 
valor la vocació de la riera com a espai verd per 
al lleure col·lectiu, ja sigui proposant netejar-
la o gaudint-ne des d’una instal·lació adjacent. 
Tot i així, en l’imaginari dels joves, el caràcter 
natural de la riera sembla quedar en un segon 
terme, com bé observa el tècnic local de medi 
ambient Jordi Recordà: “s’han fixat més en els 
temes urbans que en els valors ambientals i la 
funcionalitat ecològica de la riera, temes sobre 
els que no han fet propostes. Penso que encara 
ens queda molta feina per fer per transmetre 
aquests valors ambientals, perquè de no ser així, 
la riera serà entesa com un parc urbà més”.

Les cartografies ciutadanes en format digital

La Tecnologia de la Informació i la Comunicació 
(TIC) forma part actualment de l’ “ADN” dels jo-
ves com a tècnica de comunicació i, per aquest 
motiu, la darrera fase del taller pretenia que els 
alumnes vinculessin el món real i la feina manual 
tradicional amb les noves eines de representar i 
compartir la informació en línia.

Per això, un cop elaborades les cartografies ciu-
tadanes analògiques, el següent pas va ser di-
gitalitzar les propostes en un format web com a 
darrera tècnica d’expressió posada en pràctica 
durant el taller. La utilització d’una eina dinàmi-
ca, innovadora i atractiva pels joves facilitava la 
seva implicació i, alhora, s’adequava molt bé als 
requeriments de representació de la cartografia 
ciutadana. La plataforma web permetia als alum-
nes interactuar com a generadors de continguts 
i, alhora, pretenia oferir un suport d’accés obert 
a tota la ciutadania com a espai d’ expressió i 
col·laboració.

Amb l’ajuda de la Laura Ràfols, professora de 
l’institut, els alumnes van crear un lloc web3 on 
presentar el taller i cadascuna de les cartografies a 
tota la comunitat. Cada grup va traspassar la feina 
de les cartografies analògiques al nou format de 
representació seguint un criteri compositiu lliure. 
Per fer-ho, van tenir en compte com introduir les 
imatges, com combinar-les amb el text i, fins i 
tot, com inserir petits mapes personalitzats fets 
amb GoogleMaps que incorporaven informació 
sobre les seves propostes.

3. Per veure el lloc web creat pels alumnes visiteu: 
https://sites.google.com/a/insramoncasas.cat/riera-
caldes20/
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7. I després del taller, què?

Al final del taller es va realitzar una breu en-
questa d’avaluació de l’activitat en la que van 
participar la majoria dels alumnes. Les respostes 
dels joves van posar de manifest un sentiment 
general de satisfacció per haver pogut realitzar 
un projecte diferent dins l’àmbit acadèmic que, 
alhora, estigués centrat en el seu entorn quo-
tidià. També van valorar positivament el tipus 
de dinàmica del taller on es van combinar les 
tècniques manuals més tradicionals amb les ei-
nes informàtiques actuals del web 2.0. Un altre 
aspecte que van destacar va ser la possibilitat 
de treballar en equip i la bona companyonia que 
s’havia creat entre ells. 

L’èxit d’acolliment del taller per part dels alum-
nes i el centre educatiu ens va animar a con-
cloure l’activitat amb una exposició a l’Espai Jove 
l’Escorxador. La finalitat de l’exposició era narrar 
tot el procés de treball seguit durant el desenvo-
lupament del taller per tal de compartir les idees 
sorgides amb la resta de la ciutadania i animar 
els visitants a participar-hi. Es volia mostrar el 
valor del treball en grup i la vivència directa del 
lloc, com a pas previ imprescindible per imaginar 
millores en el nostre entorn quotidià. 
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Aquest article ha explicat els objectius princi-
pals i el desenvolupament del primer taller del 
projecte Riera de Caldes 2.0., que s’ha impartit 
a l’Institut Ramon Casas i Carbó, i ha estat se-
leccionat com a cas d’interès dins l’apartat de 
participació i cohesió social del web de l’Obser-
vatori del Paisatge de Catalunya “Paisatge i Món 
Local”4. Per tal d’oferir continuïtat en el temps a 
la proposta i poder mantenir la cartografia ciu-
tadana en construcció, es plantegen dues opci-
ons a seguir explorant: integrar l’activitat dins 
el currículum de l’ institut, o bé fer una crida a 
possibles agents locals interessats en liderar el 
procés. Amb aquest propòsit, s’han iniciat al-
guns contactes amb altres instituts de la conca, 
entitats locals, ajuntaments i, fins i tot, entitats 
d’ordre superior com el Consorci per a la Defen-
sa de la Conca del riu Besòs.

4. Per veure l’enllaç al web “Paisatge i Món Local” 
visiteu: http://www.catpaisatge.net/monlocal/cat/
casos_f.php?idcas=25

Van coordinar el taller a l’Institut Ramón Casas 
i Carbó la Marta Benages (ESARQ UIC) i la Cla-
ra Nubiola (Los Vacíos Urbanos) amb el suport i 
finançament de la Secretaria d’Universitats i Re-
cerca de la Generalitat de Catalunya.

El taller no hagués estat possible sense la inesti-
mable col·laboració de la professora Laura Ràfols 
i el fotògraf i editor Ignasi López; el suport de la 
Mª Àngels Aliè, en Xavier Roig, en Juan Carles 
Tinoco i l’Ariadna Truyols; i, per suposat, l’esforç 
i l’entusiasme dels protagonistes, els alumnes de 
3r d’ESO de l’optativa de telecomunicacions de 
l’Institut Ramon Casas i Carbó. A tots, moltes 
gràcies!

Fotografies cedides per: Ignasi López, Clara 
Nubiola, Jaume Ventura, Raimundo Garcia, Josep 
Rocabayera, Fons Fermí Vinyals, Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.
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Jutges de pau a Palau-solità i 
Plegamans

Història

Jaume Ventura Nualart
venturabusquets@gmail.com

El jutjat de pau

Dins de l’organització judicial és l’organisme més proper al ciutadà, 
al qual es pot acudir per practicar determinats tràmits judicials o 
de registre civil, a més de poder resoldre alguns conflictes, sense 
necessitat de desplaçar-se fora del municipi. Això es tradueix en un 
estalvi, tant de temps com econòmic.

El jutge o jutgessa de pau és una persona elegida per l’ajuntament 
del municipi i que exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents 
als jutjats de pau durant un període de quatre anys.

Cal que sigui major d’edat, amb nacionalitat espanyola i que no 
estigui incapacitada per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals ni 
presenti cap incompatibilitat amb aquest càrrec. El jutge o jutgessa 
de pau pot continuar exercint les seves activitats, tant professionals 
com mercantils. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals a càrrec 
de jutges llecs, és a dir, persones que no han de ser necessàriament 
professionals del Dret ni pertànyer a la carrera judicial. Normalment 
se’ls nomena jutges de pau per la seva trajectòria i pel tarannà que 
han demostrat en una població. Són persones que compleixen una 
funció tradicional “d’home bo”.

El jutges de pau són compensats per la seva activitat en els termes 
que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Aquesta 
compensació, que varia segons el nombre d’habitants del municipi, 
és compatible amb les percepcions que ingressin provinents d’altres 
activitats professionals compatibles amb l’exercici del càrrec.

El jutge o jutgessa de pau serà triat, tal com dèiem més amunt, pel 
ple de la Corporació Local a partir dels candidats que s’ofereixin o bé 
serà designat directament en cas que no hi hagi cap candidatura. La 
proposta serà enviada al Jutjat d’Instrucció de la demarcació Judicial 
a la qual pertanyi, que la tramitarà posteriorment al seu nomenament 
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a la Sala de Govern del Tribunal de Justícia, en 
aquest cas de Catalunya.

Les tasques actuals d’un Jutge de Pau són:

En l’àmbit civil: 

· Judici verbal civil en determinats supòsits

· Actes de conciliació

En l’àmbit penal:

·Judicis de faltes: Faltes contra les persones, 
d’algunes contra el patrimoni i contra els inte-
ressos generals. Per exemple, els jutges de pau 
coneixen les amenaces lleus, del deslluïment de 
béns immobles de domini públic o de la pertor-
bació lleu de l’ordre públic.

·Intervenir en actuacions penals a prevenció o 
per delegació en aquells casos que ho senyalin 
les lleis (per exemple: diligències de recollida de 
proves o pràctica de proves).

Per llei també tenen atribuïdes competències en 
matèria de Registre Civil: Així realitzen els tràmits 

per poder contraure matrimoni civil, i celebren 
la cerimònia. També inscriuen els matrimonis 
religiosos, el naixement i les defuncions, i emeten 
els corresponents certificats i llibres de família, 
a més de practicar altres tràmits en l’àmbit del 
registre civil (per exemple: traducció del nom, 
inversió del cognom, sol·licitar certificats o fe de 
vida...).

Col·labora amb els altres jutges a través de 
l’auxili judicial o exhorts per la pràctica d’actes 
de comunicació i altres diligències.

Tot i que el primer jutge del nostre poble, en 
Josep Puigoriol Sors, hi consta des de l’any 
1870, les tasques d’aquell temps eren totalment 
diferents a les de l’actualitat, ja que els alcaldes 
també podien resoldre conflictes. A partir de 
l’any 1985, en que es va aprovar la LOPJ i fins 
avui, les facultats dels Jutges de Pau han anat 
evolucionant.

Relació de jutges de pau de Palau-solità i 
Plegamans

A continuació es relacionen els jutges de pau 
que hi ha hagut a la localitat de Palau-solità i 
Plegamans des de l’any 1870 fins l’actualitat:
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Antoni Cerdà Jornet

Jaume Jornet Llivina Isidre Mañosa Grau

Aberci Comalrena de Sobregrau
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Joan Olivé Malla Jaume Casanovas Surroca

Joan Serra Mateu Llorens Malla Olivé
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Jaume Llagués Rosell Llorens Malla Vilardell

Josep Casajuana Sanz Jaume Olivera Planellas
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1870 1872 Josep Puigoriol Sors
1872 1876 Jaume Padro Fatjo
1876 1880 
1880 1885 Josep Guardia Duran
1885 1889 Joan Puigbo Farres
1889 1891 Felip Aymerich Ballbe
1891 1895 Josep Guardia Duran
1893 1895 Bonaventura Grau Bosch
1895 1897 Antoni Cerda Jornet
1897 1899 Josep Cladellas Costajussa
1899 1903 Aberci Comalrena de    
  Sobregrau
1903 1905 Jaume Mas Baron
1905 1908 Jaume Jornet Llivina
1908 1910 Antoni Cerda Jornet
1910 1914 Aberci Comalrena de    
  Sobregrau
1914 1918 Jaume Casanovas Surroca
1918 1931 Aberci Comalrena de    
  Sobregrau
1931 1934 Joan Olive Malla

1934 1936 Aberci Comalrena de    
  Sobregrau
1934 1936 Isidre Mañosa Grau
1936 1946 Joan Serra Mateu
1946 1955 Aberci Comalrena de    
  Sobregrau
1955 1956 Llorens Malla Olive
1956 1965 Jaume Llargues Rosell
1965 1977 Llorens Malla Vilardell
1971 1987 Josep Casajuana Sanz
1985 1994 Jaume Olivera Planellas
1991 1995 Josep Sañudo Basets
1992 1994 Manuel Iglesias Masip
1994 1994 Joaquim Marsal Soler
  
1998  Alfons Navarro Avendaño   
  (suplent)
1995 2008 Just Muñoz Braojos
2008 2012 Rosa Ricart Serra
2013  Just Muñoz Braojos

Manuel Iglesias Masip Joaquim Marsal Soler
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Josep Sañudo Basets

Rosa Ricart Serra Just Muñoz Braojos

Alfonso Navarro Avendaño
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El contrapàs de Sant Genís

Història

Joan Carol Ventura
joan.carol.ventura@gmail.com

Al Juliol de l’any passat, just quan estàvem treballant per reactivar 
l’entitat de les Colles del Ball de Gitanes del Vallès de Palau de Plegamans, 
posant en ordre documentació i papers a l’arxiu que l’entitat té a Can 
Cortès, vam trobar un sobre de paper marró, amb una cinta de casset 
i uns papers. Els papers són les instruccions i les notes per ballar un ball 
anomenat el Contrapàs de Sant Genís de Palafolls. La documentació 
són unes fotocòpies del Costumari Català, amb tot d’anotacions a mà. 
 
Preguntant al meu pare, m’explicà que aquells documents els va 
donar el Sr. Folch, de Can Folch, quan fa una vintena d’anys es va 
celebrar el 50è aniversari de l’actual Església de Sant Genís. En 
aquells anys, el Ball de Gitanes va preparar aquest ball, assajant a 
la Casa Folch, i fen la ballada per la celebració. Des de llavors, ja no 
s’havia ballat més.

De seguida, amb la recent recuperada Junta de l’entitat, vam pensar 
que seria una molt bona idea aprendre de nou el ball, per ballar-lo 
amb motiu del Mil·lenari de la Parròquia de Sant Genís de Plegamans. 
I en això ens vam posar a treballar. 

El primer problema va ser la música. La cinta de casset estava en 
bastant mal estat. Vam intentar veure si a Palafolls hi havia una 
gravació millor. Però res, allí toquen cada any amb cobla en directe, 
i no disposaven del ball. Finalment, mitjançant la Gemma Ros, vam 
aconseguir recuperar la música en un CD, amb una sonoritat millor 
que la del casset, d’aquesta manera tenim la música en format digital 
per reproduir-la tantes vegades com ens calgui.

I després ja va ser només qüestió de fer encaixar la música amb els 
passos. Una vegada acabades les ballades de Colles de Sant Isidre 
i Sant Joan, vam dedicar-nos a aprendre aquest ball de sant Genís, 
la majoria de dies en la tranquil·litat dels vespres d’estiu de la Plaça 
del Lledoner, per al final poder representar-lo el passat 25 d’agost, 



El contrapàs de Sant Genís

32

Les Colles del Ball de Gitanes recuperen el Ball de Sant

Genís en la celebració del mil·lenari de l'església homònima

26 d'agost de 2013

Les Colles del Ball de Gitanes de Palau-solità i Plegamans han recuperat l'anomenat Ball de Sant
Genís. Ho van fer mostrant aquesta dansa en una de les jornades de celebració del mil·lenari de
l'església de Sant Genís de Plegamans. Aquest passat diumenge, 25 d'agost, dia que el santoral
dedica a aquest màrtir cristià, van ballar a la plaça 22 dansaires, formant dos grups d'11 persones
per fer reviure els passos del Ball de Sant Genís. La mateixa Colla del Ball de Gitanes de la vila es
troba en plena revitalització, ja que des del 2012 tornen a ballar en festivitats i altres actes després
d'uns anys d'inactivitat. Actualment compta amb 150 dansaires a més d'una trentena de persones
més, associades a l'entitat i fent-hi tasques de suport.
 

La ballada va ser un dels actes que es van celebrar aquest diumenge dins el programa d'activitats
que s'han organitzat al llarg de l'any 2013 per commemorar el mil·lenari del temple. A més de
l'actuació de les Colles del Ball de Gitanes, es va celebrar una missa solemne i una ballada de
sardanes a càrrec de l'Agrupació Sardanista de la vila. El matí de commemoració va finalitzar amb
un refrigeri per als assistents. El públic que va acudir per celebrar la diada van omplir l'església de
Sant Genís i part de la plaça on s'ubica la parròquia.
 

La dansa
"El ball o contrapàs de Sant Genís és una dansa popular de caràcter solemne i d'origen
remot", explica el president de les Colles del Ball de Gitanes de Palau-solità i Plegamans, Joan
Carol. El grup de dansaires va decidir aprendre'l i ballar-lo "després de trobar documentació
específica en revisar l'arxiu de la pròpia entitat", comenta Carol. Fa uns 20 anys la mateixa colla va
dansar aquest ball en celebrar-se el cinquantè aniversari de l'edifici actual que allotja la parròquia de
Sant Genís de Plegamans. Tant les partitures com els documents que il·lustren com fer aquest ball
van ser recopilats i proporcionats pel senyor Ramon Folch i Camarasa, escriptor i fill de Josep M.
Folch i Torres.
 

Mil anys
Durant tot aquest any se celebra el mil·lenari del document conegut més antic en què s'esmenta
l'església de Sant Genís de Plegamans. El Cartulari del Monestir de Sant Cugat la cita amb motiu
de la permuta d'unes terres en un document datat el 30 d'agost de l'any 1013. L'església original,
romànica, va ser cremada i destruïda al 1936. El temple actual va ser construït entre els anys 1942 i
1944, si bé posteriorment s'hi va afegir el campanar, la porxada de l'entrada i un annex contigu a la
mateixa.
 

Per recordar el mil·lenari s'han celebrat conferències, concerts, misses i altres actes. En un d'ells va
participar-hi el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Soley. Va ser en
un sopar conferència celebrat al mes de març, poc després d'acceptar el seu nomenament com a
President d'Honor del Mil·lenari de Sant Genís de Plegamans. El proper mes de novembre se
celebrarà l'acte de cloenda del mil·lenari, en el qual es preveu que hi participi el Bisbe de Terrassa,
entre altres personalitats.

Imatges relacionades

S’adjunta enllaç a l’article relacionat publicat al 
web de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans:

Consultable a [Agost 2013]: http://www.palauplega 
mans.cat/pl17/actualitat/noticies/id1523/les-colles-
del-ball-de-gitanes-recuperen-el-ball-de-sant-genis-
en-la-celebracio-del-millenari-de-l-esglesia-homoni-
ma.htm

davant l’Església de Sant Genís de Plegamans. 
un ball elegant i emocionant alhora, el contrapàs 
de Sant Genís, en honor al Mil·lenari que celebra 
la parròquia. Esperem tenir més ocasions per 
ballar-lo, i que sigui un element més del patrimoni 
de la nostra colla i del nostre poble.
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Un pergamí del segle XIV sobre 
Plegamans

Història

Esteve Canyameres 
Ramoneda

canrae@telefonica.net

Pots posar-hi que soc Engi-
nyer Tècnic Agrícola per la 
UPB i llicenciat en Geografia 
i Història per la UAB. Tre-
ballo en història agrícola i 
en genealogia pagesa. Els 
treballs històrics estan cen-
trats bàsicament en el món 
dels masos del Vallès i, a 
nivell de genealogia, en la 
reconstrucció d’arbres tron-
cals d’hereus de famílies 
pageses.

Regesta d’un pergamí de data 30 de maig de 1361 
referit a uns veïns de Plegamans.

 
Carta dotal i àpoques de Pere Joan, pescador de la ciutat de Barcelona, 
i Guillema, de la parròquia de Sant Genís de Plegamans, filla de Pere 
Aufreny i Elisenda, la seva dona, difunts, també de la parròquia de 
Sant Genís de Plegamans. 

Hi ha tres actes escrits en un mateix pergamí fets a Barcelona, davant 
el notari Guillem d’Horta (aquest notari estava molt vinculat al Vallès, 
especialment perquè la seva mare era filla del mas Sallent, de la 
parròquia de Sant Julià d’Altura i terme de Sant Pere de Terrassa, 
l’actual casa museu rural de can Deu de Sabadell).
 
La primera escriptura és la carta d’acceptació de 12 lliures moneda 
de Barcelona de terç, com a dot d’esponsalici que fa Pere Joan, 
pescador de la ciutat de Barcelona a favor de la que serà? la seva 
dona Guillema, filla de Pere Aufreny, de la parròquia de Sant Genís de 
Plegamans i d’Elisenda, difunts.
 
En el segon acte (després de la invocació... allò del cerimonial del 
matrimoni, que deixaràs a pare i mare pares i escolliràs muller i 
t’uniràs a ella per formar una sola carn i un sol cos...), Pere Joan, 
pescador de la ciutat de Barcelona, confirma per escrit que ha escollit 
com a muller a Guillema, filla de Pere Aufreny i Elisenda, difunts, tots 
de la parròquia de Sant Genís de Plegamans.
 
El tercer acte és l’àpoca de dot que firma Pere Joan, pescador de la 
ciutat de Barcelona, a favor de la seva futura? dona Guillema, filla 
dels difunts Pere Aufreny, pagès de la parròquia de Sant Genís de 
Plegamans, bisbat de Barcelona, i d’Elisenda, la seva muller i mare 
respectivament, per 12 lliures, moneda barcelonesa de terç, que 
Guillema li ha promès com a dot.



Un pergamí del segle XIV sobre Plegamans

38

Actes fets a Barcelona el dia 30 del mes de maig, 
any de la nativitat del Senyor de 1361.
 
S+M Pere Joan, que aquests actes lloa i aprova.
 
Testimonis en aquests actes, són Bernat de Ca-
ses, taverner, Berenguer Olivera, pagès, i Fran-
cesc Lluc, Berenguer Ermengard, i Antic de Llo-
rà, escrivans de la ciutat de Barcelona.
 
S+M Guillem d’Horta, per autoritat règia, notari 
públic de Barcelona. 

Aspecte: Pergamí de 27x 52cm, incomplet amb 
pèrdua d’un fragment triangular rectangular de 
18 d’alçada per 8 de base situat en la part del 
marge superior esquerre que comporta la pèr-
dua parcial d’informació i lectura des de la línia 1 
a 9. Al revers escrit amb ploma i en lletra huma-
nística possiblement del segle XVIII, la paraula 
“Apoca”. 

Regesta: Notes manuscrites de Mossèn Llorenç 
Castells Pujol.
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El segrest dels Carlins

Història

Jordi Maspons Safont

El 17 de gener de l’any 1875, Granollers fou assaltat per una columna 
de carlins, els quals després de cremar i saquejar la vila, causant la 
mort d’alguns granollerins  i deixant-ne altres de ferits, s’emportaren 
l’alcalde Pere Maspons i Cadafalch juntament amb trenta-tres convi-
latans més per exigir-ne un rescat. 

El text que segueix és una còpia de manuscrit que feu el propi Pere 
Maspons a partir d’unes notes que escrivia cada dia que durà el 
segrest i que ens permet conèixer les desventures que van viure 
aquests granollerins durant els trenta dies que durà el seu captiveri 
per les terres del Lluçanès i del Ripollès, fins que es feu efectiu un 
rescat de trenta-cinc mil duros, recaptats entre els ciutadans més rics 
de la vila. 

Mig any després, el 27 d’agost, el general Martinez Campos entrava 
a la Seu d’urgell i posava fi a la Guerra, però encara l’u d’octubre 
l’Ajuntament de Granollers nomenava una junta auxiliadora del 
comandant militar per planificar la defensa contra els carlins i fortificar 
la vila tal com, a proposta de l’alcalde Pere Maspons, s’havia aprovat 
el 19 de maig. Granollers va recordar durant molt temps aquell assalt 
dels carlins: des de 1879 es commemorà aquell 17 de gener amb 
actes de reafirmació liberal de la ciutat, i l’any 1889 l’Ajuntament 
féu aixecar un obelisc al cementiri que recollís les despulles  dels qui 
havien perdut la vida en aquells esdeveniments. (*)

(*): Extret del “MAPA RECORREGUT SEGREST CARLÍ” DEL Llibre  “Catalanisme 
i Agrarisme”, Jaume Maspons i Camarasa (1872-1934): ESCRITS POLÍTICS, 
de l’autor Jordi Planas i Maresma (1993). 
En la reproducció del text hem conservat l’ortografia original.
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“En la noche del dia 17 de Enero de 1875 
fiesta de Sº Antonio Abad y mientras los vecinos 
de la Villa se entregaban á las diversiones 
propias del dia, habiendo muchos fuera de sus 
casas y en los cafés y salones de baile, fué 
atacada la Villa por las facciones de Tristany 
Miret y otros cabecillas. A las 9 proximamente 
empezó el ataque, fué brusco y simultáneo 
por dos ó tres puntos a la vez, por lo que y 
no encontrando resisténcia notable en ningun 
punto, se apoderaron de la mayor parte de la 
población en pocos momentos. Ya dentro de la 
población, la que no hizo la menor resistencia, 
abriendo muchos vecinos sus puertas, fiando de 
las falsas promesas de los carlistas, cometieron 
estos toda clase de atropellos y desmanes y 
fueron despues de casa en casa prendiendo en 
calidad de rehenes á los sugetos siguientes:  Dº 
Aquilina Farriñas de Caulas, Dª Micaela Pages de 
Alomar, D. Pedro Riba, Promotor Fiscal, D. Pedro 
Maspons, Alcalde, D. José Cadefau, Teniente de 
Alcalde, D. Miguel Alomar, Concejal, D. Esteban 
Rodoreda, Concejal, D. Agustin Mayol, Concejal, 
Francº Torras, Antº Serratacó, José Rodore-
da, Felipe Parera, Pedro Parera, José Vives, 
Francº Corvera, José Planchart, José Torras, 
Ramon Pages, N. N. (Cocinero de casa Ros) 
José Carrencá, Juan Camillo, Geronimo Guerra, 
Estevan Viñamata, Ramon Guell, Estevan Daví,  
N. Font, Lorenzo Uyas, Pedro Clapés, Jacinto 
Bofill, Mariano Esteve y Closas, Francº Ciuró, 
Estevan Barangé, Estevan Costa y Sebrian 
Esteve.”

“Todos los expresados sujetos después de te-
nerlos detenidos en diferentes casas, fueron por 
último conducidos todos en el horno ó ladrilleria 
propio de Pablo Bonet, situado en el extremo 
de la Villa, y colocados dentro del hoyo que hay 
procedente de la extracción de tierras. Cuando se 

nos condució a dicho sitio, encontramos muchos 
hombres que llevaban páginas procedentes de la 
ladrilleria de Mainou, lo que nos hizo comprender 
que trataban los carlistas de incendiar algún 
edificio.”

“En el punto que se ha dicho, nos tuvieron 
desde las 9 ½ hasta las 3 de la madrugada y 
durante dicho tiempo, pudimos mandar recado 
á nuestras familias y proporcionarnos algunos 
abrigos. Durante el tiempo que nos tuvieron en 
aquel punto vimos continuas descargas en el 
Cuartel e Iglesias y pudimos también observar 
la admósfera resplandeciente á causa de los 
incendios de una casa inmediata á la Iglesia i 
el de la estacion del ferrocarril. Las horas que 
allí pasamos, las encontramos muy largas y 
nuestro ánimo estaba sumamente abatido por la 
terrible angúnia que nos devoraba; pues á mas 
de ignorar cual era nuestro destino, ignorabamos 
tambien lo que dentro de la población ocurría y 
esto nos tenia con mucho cuidado. Estábamos 
custodiados por varios carlistas de aspecto nada 
agradable, de los que sin embargo no recibimos 
el menor insulto.  A las 2 ½ de la madrugada 
nos hicieron emprender la marcha hacia la 
Garriga entre dos filas de carlistas. La marcha 
fue pesada en extremo, especialmente para las 
Señoras. Llegamos á la Garriga á las 4 i alli en el 
coche de Chela subieron las Señoras y algunos 
mas hasta llenar el coche. Luego emprendimos 
de nuevo la marcha dirigiendonos al Figaró á 
donde llegamos á las 7 de la madrugada del 
dia 18, cansados i rendidos, mas por nuestros 
sufrimientos morales que por los materiales. En 
el pueblo del Figaró nos visitaron y obsequiaron 
varias personas, comimos algo i descansamos 
un rato. Desde dicho punto mandamos á 
nuestras familias un escrito diciendoles no 
teniamos novedad, y a las 9 saliamos direccion 
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á Centellas, hacia donde nos siguieron algunos 
de Figaró deseosos de servirnos.  Al pasar por 
el pueblo de Aiguafreda salieron varios de sus 
vecinos ofreciéndonos cuanto tenian y podian y 
nos obsequiaron con salsichon i vino. A las 11 y 
½ proximamente llegamos a Centellas, habiendo 
antes de entrar en el pueblo, hecho parar y nos 
mandaron que nos pusiéramos de dos en dos y 
en esta disposición, entre dos filas de Carlistas, 
entramos en el mismo siendo de advertir que 
pusieron á las señoras en la primera fila y los 
carlistas que nos conducian armaron todos la 
bayoneta. Nos condujeron en el Hostal de Giol, 
en cuya puerta pusieron centinela.” 

“Alli comió quien tuvo apetito y al poco rato se 
nos presentaron una comision del Ayuntº y varios 
vecinos ofreciéndonos para cuanto pudiéramos 
necesitar. También vinieron comisiones de 
Aiguafreda y Figaró. Por la tarde vinieron Pascual 
Ventura, conocido por Ventura y Pujol, quienes 
nos reunieron para tratar de nuestro rescate, 
pidiéndonos la enorme suma de 120.000 $, a 
cuya propuesta contestamos unanimemente que 
era imposible que Granollers pagara tal cantidad, 
á lo que replicaron ellos que los imposibles 
querian, pues lo que era facil no le daban ningun 
valor.”

Procuramos demostrarles la opinión equivocada 
que tenian ellos de la riqueza de Granollers, 
pero se mostraron completamente indiferentes 
á quanto les dijimos. Así quedamos hasta la 
noche que volvieron á reunirnos, diciendonos 
que no pasarán por menos de 10.000 $, á 
cuya proposición contestamos tambien como la 
primera vez.  Háblase entre los diferentes que 
nos visitaron de que al dia siguiente soltarán una 
parte de los que estamos presos.  – Cenamos y 
dormimos regularmente.

“19 de Enero.  Al amanecer de este dia llegan 
otros amigos para hablar con Tristany y demas 
Gefes, y como los anteriores fué sin resultado 
alguno favorable para nosotros. Entre los que 
llegaron hay que hacer mencion especial de una 
muger de Granollers llamada la Guardita, quién 
se unió á nuestra comitiva, con objeto de servir 
especialmente á las Señoras. Uno de los que 
nos visitan propone que hagamos una lista de 

L’antic hospital Giol de Centelles.
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los que de entre nosotros podamos quedarnos 
sin que la ausencia en nuestras casas cause 
notables perjuícios, y al mismo tiempo tengan 
menos influencia para recojer dinero; se hizo la 
lista poniendo á 8 y por conducto del mismo que 
nos lo propuso se les entregó. La contestación 
fué que exigian se quedaran presos por lo menos 
la mitad de los que lo estabamos, prometiendo 
ellos no obstante que de entre los que solta-
rian, habria las Señoras, por quienes todos nos 
interesabamos. Nos reunieron otra vez, insisten 
en la misma demanda del dia anterior, y después 
de apuntar los nombres de todos hacen la lista 
de los que deben quedarse que eran 16. A las 10 
de la mañana nos avisan que estemos prontos 
para la marcha, antes nos reunen otra vez, 
hacen nueva lista del nombre de todos, separan 
los que debemos quedarnos y dejan libres solo á 
los Señores siguientes: D. Estevan Viñamata, D. 
Jacinto Bofill, D. Pedro Clapes, D. José Torras, D, 
Geronimo Guerra, N. N. (Cocinero de casa Ros) 
Ramon Guell, N. Font Sebrian Esteve y Estevan 
Costas.

“La sorpresa que nos causó el ver que tantos 
debiamos quedarnos incluyendo con estos las 
Señoras y la tristeza que se apoderó de nosotros 
es inexplicable. Supimos luego que habian 
mediado intrigas i enredos que aun no hemos 
aclarado bien, pero todas estas cosas en nada 
amenguaban el dolor que nos abatia.”

“Por la mañana llegaron otras personas de Gra-
nollers y todos nos dan tristes noticias de lo 
acontecido en aquella Villa que aumento nuestra 
tristeza. A las 10 y ½ comió un bocado quien 
tuvo apetito, estrechamos la mano de nuestros 
amigos, despedimos á los que tenian la fortuna de 
volver junto á sus familias y á las 11 saliamos del 
pueblo acompañados de mozos de la escuadra.” 

“Del pueblo sacaron 5 bagajes, 2 para las seño-
ras y los otros para los que no pudieran andar. 
Nos hicieron tomar el camino de Collsuspina, 
camino escabroso i sumamente pesado por ser 
subida muy rápida. Dª Aquilina no se atrevió a 
montar y sube con muchisima dificultad; por úl-
timo monta á horcajadas y de este modo aunque 
con alguna dificultad pudo continuar la marcha. 
A las 12 llegamos en casa Garet en donde fuimos 
muy bien recibidos y obsequiados. Comimos algo 
y el dueño proporcionó una buena caballeria con 
un excelente sillon para las señoras dando orden 
al mozo para que no volviera mientras pudiera-
mos necesitarlo. Durante nuestra comida, por la 
inmediata carretera que dirige á Moyá pasaron 
Tristany i sus fuerzas las que se dirigen a dicha 
poblacion. A la 1 y ½ saliamos todos de la casa 
Garet guardando un buen recuerdo y sumamen-
te complacidos de los obsequios recibidos.” 

19 d’Agost de 2013.

Fins aquí el relat dels dos primers dies de segrest 
que van patir  en Pere Maspons i Cadafalch i 30 
regidors de l’Ajuntament de Granollers el 17 de 
gener de 1875, que ell va escriure de puny i 
lletra cada un dels 30 dies que va durar.
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Avui he iniciat el que feia tant de temps que tenia 
al cap, resseguir aquest camí que durant un més 
de ple hivern van fer aquests homes i dones.

Per localitzar l’hostal Giol on van passar la pri-
mera nit, he anat a l’ajuntament de Centelles 
indicant-me les noies que hi havia a la recepció, 
després de pensar-s’ho, que em dirigís a la per-
sona responsable de l’arxiu que ben segur me’n 
faria 5 cèntims. Es tracta de la Maria Dolors Ber-
nal Creus.

Quan li he començat a explicar el que buscava, 
m’ha dit que li sonava alguna cosa del que li 
estava dient del segrest i ràpidament ha trobat 
una publicació corresponent a la Festa Major 
de 1975 en la que un historiador de Barcelona, 
vinculat a Centelles, Josep Maria Font i Rius, en 
feia una ressenya. 

Per la meva família he sabut que el pare de Josep 
Maria Font i Rius es va casar en segones núpcies, 
i ja amb 4 fills, amb Beatriu Maspons i Camara-
sa, (un dels 14 fills que va tenir Pere Maspons i 
Cadafalch). Quan ja tenia certa edat Beatriu va 
tenir la mala sort de quedar vídua ben aviat, i es 
va quedar amb els 4 fills. Beatriu, no obstant, els 
va poder pujar i donar carrera a tots quatre. 

Josep Maria Font i Rius, és un jurista i historia-
dor del dret català, com a catedràtic en diverses 
universitats espanyoles, ha estat mestre de di-
verses generacions de juristes i historiadors. Ha 
fet estudis i ha recopilat fonts sobre els aspectes 
jurídics de la repoblació cristiana i els orígens del 
municipi català, i en especial sobre les cartes de 
població i de franquícia de Catalunya. Forma part 
de l’equip director de la continuació de l’obra ina-
cabada de Raimon d’Abadal Catalunya carolíngia 
i ha estat president (1988-2011) del Comitè per 

a l’edició de textos jurídics catalans del Departa-
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Per la seva vinculació a Centelles, l’abril de l’any 
1996 va ser anomenat Centellenc d’adopció i, co-
incidint amb aquest nomenament, es va publicar 
un llibre Centelles, notícies històriques editat per 
el Centre d’Estudis Centellencs i pel propi ajun-
tament on es recullen diversos treballs sobre la 
història de Centelles que s’havien anat publicant 
al llarg dels anys als programes de Festa Major 
d’estiu.

La Maria Dolors Bernal me n’ha regalat un exem-
plar i també un exemplar del programa de Festa 
Major del 1975, any del centenari dels fets. Jo li 
faré arribar l’arxiu del diari.

La fotografia de la fonda que il·lustra el frag-
ment, també me l’ha proporcionat la Maria Do-
lors. Actualment a la finca hi ha una entitat ban-
cària i està coberta per una bastida ja que està 
en procés de restauració.

Posteriorment hem buscat la casa Garet situada 
a Collsuspina, on Pere Maspons i la resta d’acom-
panyants van passar la tercera nit. A través de 
noticies i publicacions del Centre Excursionista 
de Centelles, hem localitzat la casa i m’ha donat 
algunes indicacions per poder-hi arribar.

Després d’esmorzar una mica i fer un cafè al Bar 
de la Plaça, on he vist la casa d’un vell conegut, 
en Joan Badosa, he agafat el cotxe i m’he dirigit 
cap al Càmping Puigsagordi, can Milhomes i cap 
al Mas Banyeres. M’he aturat en un punt on 
indicava cap a la via Ferrada. He caminat uns 20 
minuts entre anar i tornar, sense arribar a dalt 
de tot. Feia calor i no era l’objectiu de la sortida. 
Hi havia dos grups de 3 o 4 persones enfilant-se 
per les parets. 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartes_de_poblaci%C3%B3_i_de_franqu%C3%ADcia&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartes_de_poblaci%C3%B3_i_de_franqu%C3%ADcia&action=edit&redlink=1


El segrest dels Carlins

44

Una altra vegada al cotxe, he seguit amunt no 
sabent massa bé si era el camí correcte. La via 
és asfaltada de temps però s’hi circula prou bé. 
Al cap d’una estona, 5 minuts potser, he trobat 
un trencall a la dreta on indicava cap al Turó de 
Puigsagordi. He deixat el cotxe i he caminat com 
un quilòmetre fins arribar al cim on hi ha una es-
telada força gran. He tingut la sort de trobar-me 
un guarda forestal i he estat xerrant una estona. 
M’ha dit que era de Tona i que a casa eren pa-
gesos i tenien vaques. Estava molt pendent pel 
perill de foc que hi ha per la zona. Li he pregun-
tat per la casa del Garet i de seguida ha sabut de 
quina casa li parlava. Pertany al terme de Coll-
suspina i m’ha assenyalat el camí que havia de 
seguir. He estat de sort. Tot i que no resultava 
massa complicat, m’ha donat molta seguretat en 
la resta. La casa, ha dit, es veu de seguida, és 
gran  i té les finestres vermelles. M’he acomiadat 
i he acabat de fer la volta pel pla del Puigsagor-
di. Hi ha unes vistes impressionants de la plana 
de Vic, el Montseny i el Tagamanent. Al peu de 
l’estelada, i aprofitant la poca ombra que feia, 
hi he trobat una noia austríaca que no parlava 
espanyol menjant una poma. La conversa ha es-
tat curta per la dificultat evident. He fet algunes 
fotografies i he retornat cap al cotxe. 

He seguit pujant i he anat trobant algunes ca-
ses de la urbanització. També he trobat el centre 
emissor El Castellar. Un conjunt d’antenes im-
pressionant que també és poden veure des de la 
carretera que va a Vic.

I un cop passat tot això, i ja arribant a la part 
més alta, he pogut albirar la casa del Garet. De 
lluny es veu una gran casa i, efectivament, des-
taca per les seves finestres pintades de color 
vermell. He arribat a la carretera N-141C, girant 
a l’esquerra, direcció Collsuspina i, a uns 300 m., 

hi ha el camí que porta a la casa. El Garet de 
Dalt és una antiga casa pairal situada uns 950 
metres sobre el nivell del mar a prop del coll de 
la Pollosa, que és l’únic pas natural que comu-
nica la comarca d’Osona amb el Moianès. Està 
tota tancada i el camí estret porta directament a 
una porta reixada. No s’hi veu ningú, només uns 
rètols metàl·lics que indiquen el nom de la casa. 
He tocat la botzina del cotxe i al cap de poc, ha 
sortit un home. Des del darrere de la reixa li he 
explicat qui era i que volia. Al moment sortia una 
senyora atrafegada, estava pintant, i li he tornat 
a explicar ràpidament. De seguida me adonat 

El cim del Puigsagordi.
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que no m’havia equivocat. A la senyora li ha fet 
molta il·lusió i m’ha fet passar amb el cotxe. La 
porta d’obertura automàtica s’ha començat a be-
llugar, no abans sense tancar una gosseta, (n’hi 
havia varis), especialment conflictiva. Ens hem 
presentat de nou, i tot seguit ha començat a ex-
plicar coses de forma desordenada dels orígens i 
de la història de la casa. Malauradament fa quin-
ze dies que s’ha mort el seu pare i manifesta la il-
lusió que li hauria fet saber tot el que jo li estava 
explicant. Després ha aparegut el seu marit, un 
senyor recentment jubilat i amb cara de felicitat. 
M’ha ensenyat tots els entorns de la casa i de les 
dimensions de la Finca, (300 ha), amb il·lusió 
però amb pressa, ja que també tenia feina (...?), 
però m’ha explicat quatre coses. La família de la 
seva dona fa 125 anys que van comprar la casa 
als Garet, que es van arruïnar per haver-se po-
sicionat al cantó carlí. Encara hi ha algun Garet 
per Collsuspina. El rebesavi de la Maribel es va 
dedicar a vendre mules a l’exèrcit americà. Diu 
que en va vendre 8.000 en 5 anys. 

Al cap de poc s’ha presentat una altre senyora, 
aquesta de més edat. Ha resultat ser la vídua. 
Com he dit abans l’amo de la casa feia 15 dies 
que s’havia mort i que resulta que havia estat un 
important alcalde de Vic en època franquista, en-

tre els anys 1952 i 1959. Segueixo la visita amb 
la senyora vídua i la filla. Aquestes amb certs 
dubtes, però amb moltes ganes, m’ensenyen la 
resta de la casa, almenys les sales i alcoves més 
importants. La casa està molt ben conservada i 
en molt bones condicions, tot i la gran quantitat 
d’elements decoratius que hi ha per tot, quadres, 
eines del camp, mobles, sostres ornamentats 
etc., de fet és com un museu. Em fan passar 
a una habitació com dels mals “endressos” per 
ensenyar-me una inscripció feta amb llapis i que 
han conservat, que diu quelcom com “Viva Fran-
co”, i la data correspon al dia que Vic es va rendir 
a les forces invasores.

Ja s’anaven acostant les 2 i m’ha ofert un got 
d’aigua. He demanat permís per fer algunes fo-
tografies i ens hem acomiadat.

Uns dies després els he fet arribar una còpia de la 
memòria i m’han ofert d’acompanyar-me a fer la 
ruta a peu entre Collsuspina i Centelles, i un altre 
dia a fer el camí de Collsuspina a Santa Maria 
d’Oló on els segrestats van passar la tercera nit.

En properes edicions d’aquesta publicació aniré 
explicant altres etapes d’aquest recorregut. 
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La grafologia: la nostra personalitat 
reflectida en l’escriptura

Grafologia

Pilar Melich Palomares
pmelich@grafologics.com

Visc a Palau-solità i Plega-
mans des del 1981. Sóc Gra-
fòleg i Perit Cal·lígraf Judicial 
per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB), on 
imparteixo l’assignatura de 
Reeducació Grafoescriptural 
en el curs de postgrau de 
l’especialitat de Grafologia 
Educativa. 

Reeducadora de l’escriptu- 
ra per la Associazione Nazio-
nale Grafologi Rieducatori 
della Scrittura (A.N.G.Ri.S), 
siguent referent al nostre 
país d’aquesta associació ita-
liana formadora de grafòlegs 
especialistes en reeducació 
gràfica i disgrafia.

Membre de la junta directiva 
de la Agrupación de Grafo-
analistas Consultivos (AGC) 
dirigida pels professors Fran-
cesc Viñals i Mariluz Puente, 
directors dels programes de 
formació Grafològica de la 
UAB. Pèrit Cal·lígraf dels Tri-
bunals de Justícia de Cata-
lunya.

Què és la Grafologia? 

La Grafologia és la ciència humana que té per objecte l’observació i 
estudi del grafisme de la persona, entenent com grafisme no sola-
ment l’escriptura, sinó també  els dibuixos i els gargots. La Grafologia 
parteix de la base de que l’escriptura  és una expressió  de les carac-
terístiques individuals i psicològiques de qui escriu. Aquestes carac-
terístiques estan associades a un trets gràfics determinats que són 
classificats, observats i estudiats amb la metodologia d’uns paràme-
tres grafonòmics, és a dir, paràmetres relacionats amb  el moviment 
psicofísic que està en l’origen d’aquesta escriptura o grafisme.

 La maduresa gràfica comporta l’adquisició de l’habilitat d’escriure, 
habilitat neuropsicològica que va acompanyada d’un aprenentatge a 
partir d’un model cal·ligràfic. Aquest model serà personalitzat, amb 
el pas dels anys, amb els trets específics de l’individu  que projectarà  
en aquest grafisme les seves característiques psicològiques, psíqui-
ques i somàtiques.

Per tant, l’escriptura no és solament la forma de transmetre les nos-
tres idees sinó que, al mateix temps, en l’escrit deixem l’empremta 
del que som.

La Grafologia té nexes amb la psicologia, pedagogia, sociologia, neu-
rologia, psiquiatria i criminologia. Pot ser classificada com a ciència ja 
que presenta  els tres requisits imprescindibles per a ser considerada 
com a tal:

1- Delimita la matèria en sí, el seu camp d’acció: el grafisme.

2- Defineix l’objecte dels seu coneixement: l’estudi psíquic de 
l’individu a partir de la interpretació del seu escrit.

3- És objecte de tractament científic, és a dir que permet identi-
ficar i diagnosticar a través de les manifestacions gràfiques 
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Escriptura de Jorge Mario Bergoglio (Papa Francesc): 
Sòbria, senzilla, velocitat moderada, petita. Meticulo-
sitat, introspecció, reflexió i anàlisi. Tracte sen-
zill, moderat i equànime. Persona moderada. Bo-
nes capacitats intel·lectuals.

Escriptura de Pablo Picas-
so: Moguda, amb pressió 
forta amb empastaments 
de tinta, llançats cap a 
la zona dreta, projec-
cions cap a la zona infe-
rior.  Creació i emotivitat,  
sensualitat, necessitats 
materials. Personalitat 
lluitadora, polemista, 
apassionada i extre-
mista.

trastorns físics o psíquics. Es realitzen 
a partir de criteris rigorosos al marge 
d’impressions intuïtives i més enllà de les 
observacions directes. S’utilitzen protocols 
científics per a la verificació dels diversos 
paràmetres grafològics representatius de 
les diferents característiques psicològiques. 

Per arribar a les conclusions sobre les caracterís-
tiques  personals de l’individu analitzat, la gra-
fologia estudia diferents aspectes gràfics, entre 
ells: l’ordre de l’escrit, la forma  i la dimensió de 
les lletres, la pressió que apliquem amb l’estri 
escriptor, la inclinació dels eixos de les lletres, 
la direcció de les línies, la continuïtat, la veloci-
tat, el ritme gràfic, el moviment, l’harmonia, els 
espais en blanc, les puntuacions, etc. tots ells 
representatius d’unes característiques psicològi-
ques determinades. Així, aquests símbols gràfics 
producte d’un acte neurofisiològic i psíquic ens 
donaran dades sobre l’intel·lecte, el caràcter, el 
comportament social i afectiu, les motivacions, 
les capacitat i els dèficits, etc. de l’autor de l’es-
criptura analitzada.

L’estudi d’una escriptura no es fa mai basant-se 
en un sol tret gràfic si no que és el conjunt i inte-
racció de tots ells el que ens donarà la informació 
correcta i complerta. 

Podem parlar que no hi ha dues escriptures 
iguals el mateix que no hi ha dues persones 
idèntiques. En l’escriptura ens projectem de for-
ma espontània i autèntica ja que l’escrit escapa 
a la nostra voluntat. L’expressió gràfica és iden-
tificativa de l’individu com la seva manera de ca-
minar, de gesticular, de parlar, sorgint des de les 
zones més inconscients del seu cervell. Un parell 
d’exemples:
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A Espanya, el seu precursor va ser Juan Huarte de San 
Juan (San Juan Pie de Puerto 1550 – Linares 1637), 
metge i filòsof espanyol que en la seva obra “Examen 
de Ingenios para las scienzias”, demostra la diferèn-
cia d’habilitats que hi ha entre les persones i el tipus 
de lletra que a cadascú li correspon en particular. Re-
laciona l’escriptura amb els trets de personalitat, per 
exemple: les capacitats artístiques i imaginatives  i les 
habilitats per a oficis i professions. També relaciona 
determinades facultats mentals (memòria, voluntat, 
càlcul, etc.) amb l’estructura del cervell.

Camilo Baldi (Bolònia 1550 – 1637) va ser professor 
de la Universitat de Bolònia. Publica al 1620: “Tratta-
to come di una lettera missiva si conoscono la natura 
e qualità dello escritore” que, com el seu títol indica, 
consisteix en l’estudi la persona mitjançant les seves 
cartes manuscrites.

Una mica d’història

L’escriptura ha estat una de les adquisicions fo-
namentals de la humanitat ja que, per ella, tenim 
la possibilitat de comunicar-nos, expressar-nos i 
deixar la nostra empremta personal. Podríem dir 
que la Grafologia és tan antiga com el primer 
escrit provinent de la mà de l’home.

El fet de relacionar l’escriptura d’un individu amb 
els trets característics de la seva personalitat ve 
de molt antic. En diversos textos clàssics ja po-
dem trobar referències a aquest fet que era vist 
amb una certa naturalitat i lògica. Així ho cons-
taten autors clàssics com Dionisio de Halicarna-
so, el poeta Meandro, Demetrio Falereo i el més 
important, Aristòtil (Estagira 384 ac.Calcis 322 
ac.), pare de la psicologia moderna, que en la 
seva obra “De Anima” va afirmar: “És previsible 
que a través de l’escriptura es pugui detectar el 
caràcter”.

Johann Kaspar Lavater (Zürich 1741-1801) re-
laciona el caràcter i l’aspecte corporal amb es-
criptura. Entre el 1775 i 1778, publica l’obra: 
“Fragmentos fisionómicos para el fomento del 
conocimiento y el amor humano”. En aquesta 
obra es parteix de la hipòtesi de la relació en-
tre  escriptura, aspecte físic i caràcter. Goethe hi 
va col·laborar i, en ella, s’aprecia també l’interès 
que ambdós tenien en la relació entre caràcter 
i escriptura. De Goethe és la frase “Hi ha una 
íntima relació entre el caràcter, la intel·ligència, 
l’ànima, les sensacions emocionals de l’ésser 
humà i la seva escriptura”.



La grafologia: la nostra personalitat reflectida en l’escriptura

50

El camí cap a la grafologia científica ha estat 
llarg i complicat ja que a la grafologia se l’ha 
classificada molts cops com a paraciència i ha 
estat la constància dels seus mestres i l’èxit de 
la seva aplicació en diferents àmbits el que ha 
fet que passés del desconeixement a ser matèria 
universitària en diversos països a nivell mundial. 
El naixement de la grafologia científica va ser a 
França de la mà de l’abat Jean Hipolyte Michon 
(Corrèze, França, 1806-1881) que es considerat  
el pare de la Grafologia Moderna amb la seva 
primera obra sistemàtica sobre el tema: “Systè-
me de Graphologie” publicada al 1875. En el seu 
mètode, Michon interpretava l’escriptura partint 
del concepte del signe fix: lletres, signes de pun-
tuació, etc. Interpretant-los psicològicament un 
a un.

El seu successor Jules Crepieux-Jamin (Arras, 
França, 1859-1940) amb la seva obra principal 
L’Ecriture et le caractère publicada al 1887 va 
donar una nova perspectiva als estudis de Michon 
subratllant la importància del signe fix estudiat 
pel seu antecessor però dins d’un context global 
de l’escriptura. La seva obra més important va 
ser ABC de la Graphologie publicada al 1922.

Un altre considerat mestre de la grafologia mo-
derna és el filòsof i psicòleg alemany Ludwig 
Klages (Hannover 1872-1956) que va introduir 
el concepte del ritme a l’escriptura com a reflex 
expressiu de la personalitat. D’aquesta manera 
Klages aportava un nou element de base a la 
Grafologia. És el pare de l’escola alemanya. La 
seva obra principal: Escriptura i caràcter data   
de l’any 1917.

Altres noms importants en la Grafologia: El psi-
còleg suís Max Pulver (1889-1952), el pare Gi-

rolamo Moretti (Recanati 1879-Ancona 1963) 
fundador de l’escola italiana i de l’Istituto Gra-
fologico Moretti a la universitat d’Urbino, en-
cara vigent i lloc de formació de la majoria de 
grafòlegs italians. I al nostre país, Augusto Vels  
(Puerto Lumbreras 1917- Barcelona-2000) entre 
d’altres, fundador de la Agrupación de Grafoa-
nalistas Consultivos (AGC) amb seu a Barcelo-
na i de la qual s’han promocionat, a través dels 
professors Viñals i Puente, els cursos impartits 
per la Universitat Autònoma de Barcelona des de 
1995, amb les seves diplomatures i màsters de 
postgrau, tant en la formació de grafòlegs com 
de perits cal·lígrafs. 

Augusto Vels, el mateix que els seus successors 
Francesc Viñals i Mariluz Puente, han publicat 
nombroses obres de grafologia que són referent 
al nostre país i a l’estranger.

Àmbits en els que s’utilitza la Grafologia

En l’àmbit privat - La Grafopsicologia 

Aquesta és la branca més coneguda i popular de 
l’aplicació de la Grafologia i la base de la que par-
teixen altres utilitzacions encara que aquestes 
no interpretin l’escriptura, però sí que segueixen 
el mateixos paràmetres d’estudi. Normalment, 
quan es parla de Grafologia es refereix a aquesta 
branca específica que estudia la personalitat de 
l’individu mitjançant la seva escriptura. S’aplica 
per a estudis de personalitat, compatibilitat de 
caràcters, (per exemple, en les relacions de pa-
rella i en equips de persones), orientació d’estu-
dis i orientació vocacional.
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Escriptura d’una per- 
sona abans de patir 
un accident amb 
greus lesions neu-
rològiques, després 
de l’accident i des-
prés de la recupe-
ració.

Escriptura d’un cas de 
confusió mental aguda.

Imatges: Escritura y cerebro  . G. Serratrice  M. Habib 

En l’àmbit empresarial  - La Grafologia apli-
cada a Recursos Humans

En l’àmbit empresarial, la utilització de la Gra-
fologia va adreçada a la selecció del candidat 
que s’ajusti millor a un perfil laboral determinat. 
Aquesta branca de la Grafologia és molt conegu-
da i fa temps que es fa servir per les empreses 
en els seus departaments de recursos humans 
per la selecció de personal, en l’organització de 
grups de treball (buscant la seva compatibilitat 
i encaix), valoració de càrrecs, promocions dins 
l’empresa i reestructuració de plantilles. Amb 
l’estudi grafològic de l’escriptura d’un candidat o 
empleat, el cap de recursos humans té una eina 
més, a part de l’entrevista i els tests psicotèc-
nics, la qual té l’avantatge de no necessitar la 
presència de la persona a estudiar, simplement 
tenir un senzill text manuscrit d’aquest, d’aquí la 
seva popularitat i practicitat. La Grafologia és ja  
imprescindible en la feina dels “headhunters” i 
la seva recerca de manaments intermedis i llocs 
directius.

En l’àmbit de la sanitat - La Grafologia apli-
cada a la Medecina

La Grafologia mèdica serveix per a orientar en 
el diagnòstic i seguiment d’algunes malalties o 
alteracions de la salut. Molts metges, especial-
ment els neuròlegs, utilitzen sovint la Grafologia 
com a recolzament dels seus estudis i investiga-
cions ja que quan trobem una alteració neurolò-
gica es reflecteix immediatament en l’escriptura. 

En casos d’addiccions, alcoholèmia, malalties de-
generatives i mentals hi ha una relació directa 
entre aquestes i les alteracions que presenten 
les escriptures. Són aquestes alteracions les que 

s’estudien, ja que en aquesta branca mèdica de 
la Grafologia no s’interpreta l’escriptura sinó que 
només en valora el moviment gràfic en quant al 
seu origen cerebral.

En l’àmbit de l’educació - La Grafologia in-
fantil - jovenil

En aquest camp, la Grafologia està tenint gran 
importància i projecció de futur ja que té utilitat 
en diferents sectors de l’educació de nens i joves.  

Una primera aplicació que podem trobar en 
aquest àmbit és l’ús de la Grafologia com a eina 
d’ajuda en el noi per descobrir, seguint les se-
ves aptituds i capacitats, la mena d’estudis que 
li poden resultar més adients i satisfactoris. La 
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Escriptura d’un nen disgràfic de 12 anys abans de la 
reeducació gràfica.

Escriptura d’un nen disgràfic  de 12 anys després  de 
la reeducació gràfica.

Grafologia en el món infantil també ajuda a de-
tectar problemàtiques de tipus psicològic que 
poden estar afectant el nen o jove; aquestes es 
detecten per l’escriptura amb el que es coneix en 
la Grafologia com a “senyals d’alarma “

Una tercera aplicació de la Grafologia en el món 
infantil-juvenil és el seguiment del correcte 
desenvolupament de l’escriptura durant la seva 
evolució de la infància a l’edat adolescent. 
Durant aquest temps, l’escriptura ha d’anar 
assolint una sèrie de paràmetres que aniran en 
correspondència amb una edat determinada. 
Si aquesta escriptura no s’ha desenvolupat 
en la forma que li correspondria per edat, po-
dríem parlar de disgrafia (trastorn específic 
d’aprenentatge referent al gest gràfic).

I en cas de disgrafia, filla de la Grafologia és 
la reeducació gràfica que ajuda al nen o jove, 
mitjançant un exercicis concrets amb els quals 
es recuperen les habilitats subjacents en el gest 
gràfic, a recuperar la seva escriptura i aconseguir 
l’equilibri d’edat cronològica – edat escriptural.

I a la vegada, es recuperen les capacitats de 
llegibilitat, velocitat, fluidesa del traç i eficièn-
cia inherents en tota escriptura desenvolupada 
correctament. 

En l’àmbit de la justícia - La Grafologia Ju-
dicial o Forense

Tant la Grafologia Forense com la Perícia Cal-
ligràfica fa temps que són proves pericials de-
terminants en el món de la Justícia encara que 
tenen diferent aplicació.

La Grafologia Forense que interpreta l’escriptura 
és la Perícia Grafopsicològica. Aquesta s’utilitza 
en casos en els quals el coneixement de la situ-
ació psicològica de la persona de qui s’estudia 
el grafisme serveixi com a valoració en el pro-
cés judicial. Per exemple, en casos de capacitat 
d’una persona per exercir la custòdia dels fills, 
casos de maltractaments, infidelitats matrimoni-
als, discapacitats per addiccions o alcoholisme, 
etc. En tots aquests casos, la utilització de la 
grafologia forense va com a complement d’altres 
proves de tipus mèdic i/o psicològic.
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La Perícia Cal·ligràfica NO interpreta l’escrip-
tura, ja que el seu objectiu no és estudiar la 
personalitat de qui escriu sinó que és identifi-
car l’autoria del grafisme. Per tant, per assolir 
aquest objectiu, s’utilitzen un conjunt de tècni-
ques grafològiques basades en paràmetres grà-
fics adreçades a constatar l’autoria d’un escrit 
o una signatura sobre els quals es presentin 
dubtes. El dictamen cal·ligràfic és un exhaustiu 
estudi comparatiu de les peculiaritats gràfiques 
entre els grafismes dubitats (dels que es dub-
ta de qui els ha escrit o signat) i els grafismes 

indubitats (els quals es consideren autèntics ja 
que pertanyen a documents oficials) que permet 
arribar a una conclusió definitiva sobre aquest 
documents. Exemples on s’utilitza la perícia cal-
ligràfica per identificar l’autoria de signatures 
o de text: contractes, xecs bancaris, llibres de 
comptes, testaments hològrafs, anònims, etc.

Darrerament ha sorgit un nou àmbit d’actuació 
dels pèrits cal·lígrafs, la constatació de l’autoria de 
“graffiti”. Una nova aplicació de la Grafologia que, 
present des de fa segles, s’ajusta als nous temps.
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Josep M. Roqué Margenat 
(Barcelona, 1941), Químic 
orgànic. Doctorat (Barce-
lona, 1968) i Diplomat 
(Londres, 1970). Professor 
Agregat (Escola Superi-
or d’Agricultura, Barcelo-
na, 1985). Evolució, com 
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proteinoids (Max-Planck Ins- 
titut, Frankfurt,1972), conta-
minació, àcids fúlvics (1984-
87). Empresari agro-forestal. 
Historiador local (Òrrius, Ma-
resme).   

Introducció

Alguns sistemes termodinàmics oberts, quan són allunyats de l’estat 
d’equilibri evolucionen cap a estats inestables, i en resulten canvis 
radicals de les seves propietats macroscòpiques. Existeix un llindar 
termodinàmic que separa conceptualment les estructures en equilibri 
d’aquelles estructures anomenades dissipatives, degut a que només 
apareixen com a resposta espontània a grans desviacions respecte de 
l’equilibri termodinàmic.

Alguns casos particulars com les taques solars, els huracans, els 
rellotges químics, les cel·les de convecció de Bernard, les reaccions 
de Belusov-Zhabotinsky, entre altres, són exemples de sistemes 
dinàmics capaços d’evolucionar, oscil·lant al voltant d’un centre 
d’equilibri. Per tal que l’oscil·lació es mantingui estable durant un 
cert temps, la seva trajectòria (per exemple,  gràficament en forma 
de corba, representant l’evolució d’alguna propietat) cal que torni al 
mateix punt (les mateixes coordenades) que tenia en un cert temps 
anterior. Aquesta representació lineal tancada correspon a una entitat 
que anomenem closa (en anglès, closure).

A l’Empordà, a l’alta vall del Ter, al massís de les Salines, a la serra 
de l’Albera i a la plana rossellonesa, els prats de dall són coneguts 
popularment com a closes1. Aquestes closes mantenen la seva es-
tabilitat en el temps complint unes condicions mínimes. Poden con-
siderar-se com un exemple de sistemes oberts allunyats d’un estat 
d’equilibri, amb bescanvi d’energia radiant, provinent del Sol i pro-
duint vegetals.  

1. No és pas el primer cas de recuperació de paraules tradicionals aplicables 
a la ciència moderna. Al voltant de la dècada dels setanta, el concepte de 
sink referent a processos energètics en reaccions químiques, ens suposava un 
escull pels que participàvem en una Comissió de Lexicografia dins de l’Institut 
d’Estudis Catalans, de la mà del Prof. Enric Casassas i Simó (*1920,+2000). 
Ell va observà que en el parlar habitual dels pescadors d’algun indret de la 
Costa Brava, era usada la paraula embornal de la forma més natural per a 
descriure els forats de desguàs en una nau.
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Prats de Dall

Com a topònim, closa, ha sigut identificat en 
algun altre lloc de la Catalunya Vella i fins i 
tot en la seva versió anglesa, sembla que s’ha 
popularitzat des de principis de segle als Estats 
Units d’Amèrica.

Closes

En general, la closa és la propietat d’un sistema 
que en conserva la identitat. És un concepte em-
prat en matemàtiques dins la teoria de sèries; 
en aquest cas, els elements d’una sèrie poden 
reaccionar només si compleixen la restricció de 
que els productes resultants són elements pre-
existents.

Podem considerar dos casos extrems de closa. 
Aquell en que el sistema és totalment tancat, 
de manera que tots els elements es troben al 
seu interior; correspon a un sistema adiabàtic 
ideal. A través dels elements que el separen de 
l’entorn no hi pot tenir lloc cap procés, el sistema 
és inestable i tendeix al col·lapse i a acabar en 
un estat d’equilibri termodinàmic.

En l’altre exemple extrem oposat, el sistema és 
totalment obert i tots els elements es troben al 
límit amb l’entorn i no n’hi ha cap a l’interior. Es 
tracta també d’un cas ideal en que finalment es 
perd la identitat i desapareix en l’entorn com a 
sistema diferenciat.

El concepte de closa s`ha analitzat des de di-
verses aplicacions  que han dut a delimitar-ne el 
concepte. Les closes en que les parts constitu-
ents s’organitzen en un tot de forma estable les 
anomenem closes organitzatives; aquestes re-
presenten la condició mínima que ha de complir 
un sistema dinàmic, per a ser estable. En aquest 
cas no tenen altra funció que auto-generar-se 
per assolir el propi manteniment, de forma re-
current d’una manera fixa.

Hi ha un component fonamental per al manteni-
ment i evolució d’aquestes entitats. Es tracta de 
la formació espontània de proto-membranes de 
doble-capa2. 

En general, un cop la closa es forma, el siste-
ma manté la seva coherència indefinidament, 
i eventualment pot funcionar com una unitat  
d’un nivell superior, més eficaç. L’existència de 
la closa va fer possible la formació de protocè-                   
l·lules, degut a la creixent organització mitjan-
çant l’auto-catàlisi acoblada a l’energia dissipati-
va a l’abast. Les closes proporcionen una forma 
d’estabilitat, protegint-les de ser envaïdes i  fins 
i tot destruïdes degut a estímuls de tota mena. 

2. És sorprenent  la formació d’ estructures en doble 
capa, semblants  a membranes, en dissolucions aquo-
ses de substàncies tant senzilles com alguns aminoà-
cids.  
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La Ment

Els sistemes que habitualment associem amb 
la ment (aprenentatge, memorització, presa de 
decisions, etc.) són una conseqüència de certa 
complexitat que comença evolutivament molt 
abans que fossin desenvolupats els sistemes 
nerviosos.

La funció fonamental d’aquestes entitats és la de 
poder distingir, per efecte d’estímuls, entre el seu 
dedins i el defora, que comporta la distinció entre 
l’entitat i el seu entorn i porta al descobriment de 
la pròpia identitat. 

Aquestes noves capacitats impliquen l’existència 
de processos, els quals estan físicament supor-
tats pel que en termes molt generals podria ano-
menar-se estructura de l’entitat. 

És en el sí d’aquests processos cognitius on s’in-
sereix el concepte de ment. La ment és quelcom 
immaterial, quelcom diferent del cos (estruc-
tura).

La ment és quelcom que dirigeix i controla. Hom 
la pot identificar en entitats que han assolit una 
determinada complexitat estructural; en aquestes 
entitats la ment actua però també sent i percep.

Consciència

En sistemes nerviosos complexes s’ha intentat 
sistematitzar els conceptes de procés i estructu-
ra en la línia que acabo d’exposar. 

En una fase primitiva, la consciencia (procés 
mental) s’hauria manifestat com un raonament, 
degut a l’activitat d’una zona del neocòrtex.

En l’actualitat, pel sistema nerviós humà, s’ha 
formulat la hipòtesi basada en gran quantitat de 
dades experimentals que l’origen de la consci-
ència podria estar localitzada en aquella part del 
cervell (estructura), d’una complexitat neuronal 
extraordinària, identificada com el solc del cíngol 
anterior, a la vora d’una àrea de Brodsmann. La 
proposta no ha sigut universalment acceptada 
per la comunitat científica, ans al contrari, conti-
nua sent un tema de gran activitat investigadora 
interdisciplinària. 
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Entrevista a Joana Fabregat Miralles

Jordi Pagès Montagut
jordipages11@hotmail.com

Vivències

Vaig nèixer a Barcelona, el 
27 d’abril de 1958 i visc a 
Palau-Solità i Plegamans des 
de fa 25 anys, tinc dos fills: 
la Sandra de 25 i l’Albert de 
19.

Col·laboro a la revista des 
de fa 18 anys. He estat 
molts anys a l’ Atletic Club 
de Bàsquet de Palau, com a 
delegat d’equips inferiors i 
com a ajudant d’entrenador.

Participo activament a l’As-
sociació Pessebrista del po-
ble, i amb l’Agrupació Sar-
danista i col·laboro en altres 
activitats que em demanen.

M’agrada practicar la bici-
cleta de muntanya, cami-
nar, llegir i dibuixar.

He escrit el llibre “22 anys 
d’història de l’Associació Pes-
sebrista de Palau” amb motiu 
de la Trobada de Pessebris-
tes que es va fer l’any 2005.

Ens trobem a casa seva i m’acompanya la Marta Cañadó, molt amiga 
de la família. És un dia frescot d’hivern i a fora plou a bots i a barrals. 
La casa és acollidora. M’ensenya una Verge “única al món”, feta de 
petxines, que la guarda com un tresor.

La “Juanita” va néixer el  19 de setembre de 1924 a Barcelona, al 
barri de La Torrassa, però viu al poble des de que tenia 5 anys.

- Juanita, com va venir a parar a Palau-solità i Plegamans?

- Els pares van néixer a Igualada però treballaven i vivien a Barcelona, 
al barri de Sants, fins que un dia el pare es va quedar sense feina i 
com que era paleta li van dir que a Palau en trobaria, i així va ser com 
vàrem venir a petar a aquest poble. 

- M’agradaria explicar-li una cosa que va passar quan vaig néixer.  

- I tant, d’això es tracta, que ens expliqui coses…

- Doncs, resulta que jo en realitat vaig néixer el dia 16 de setembre. 
Resulta que els pares van anar a empadronar-me però no tenien 
tots els papers i van haver d’anar a buscar-los a Igualada, total que 
entre anar i venir al final van passar 3 dies i per això consta que jo 
vaig néixer el dia 19. Abans, passava molt sovint això.  Amb els nois 
vigilaven més perquè el dia havia d’ésser exacte, ja que ells feien la 
mili i no es podia posar un dia diferent.

- Una història molt curiosa i que segurament hi deu haver 
molta més gent a qui li haurà passat el mateix.

- Continuem, Juanita. Un cop ja la família s’establí a Palau-
solità i Plegamans, què feia?
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- Vam muntar una peixateria, al carrer de Dalt, 
davant de Cal Valentí, després vam canviar i la 
vam posar on està situada ara la bodega de la 
carretera. També, veníem gel en barres, 22 cada 
dissabte. Les tallàvem i les carregàvem i jo les 
agafava com si res. Pensa que abans no hi ha-
vien neveres… era tot molt diferent i de petits 
fèiem de tot.

- I què més em pot explicar? La veig amb 
ganes de xerrar.

- A mi m’agrada xerrar molt… Anys més tard, a 
casa vam posar una botiga de roba, quan estava 
casada. El meu marit anava a Sabadell a un sas-
tre i li va proposar que obrís una botiga de roba 
i que l’ajudaria amb el negoci. Va durar 12 anys, 
això era pels anys 60.

- Com es deia el seu marit, Juanita? 

- Ramón Llanas Gasol, com jugador de balon-
cesto.

- Han  tingut fills? 

- No, això no. Però tinc una fillola, la Marta, que 
és molt maca - (la Marta somriu). 

- I què més es feia al poble abans, quan no 
hi havia tantes diversions ni tantes coses 
com ara? 

- Fèiem la Festa Major a l’alzina de Can Padró. 
Era molt gran i els músics s’hi posaven a sota 
i nosaltres ballàvem. El problema és que no hi 
havia llum i, és clar, a la nit no s’hi veia res. Des-
prés el senyor Solé va fer un teatre.

I a Can Lluís i a la Cooperativa feien ball.  Ens 
entreteníem així, ens coneixíem tots i ens ho 
passàvem molt bé. Sempre estàvem al carrer.

- Què em volia explicar de la guerra?

- D’això… aquí van portar els refugiats, allà a la 
cantonada de la carretera on hi ha un Banc hi 
havia Ca l’Estany. A dalt i a baix era un bar i feien 
menjars i hi feien ball també.

- Els del comitè van venir per les botigues perquè 
agaféssim una persona i vam anar a buscar una 
nena, la Concha, que tenia 5 anys, era de Madrid 
i anava plena de polls .
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Jo no havia vist mai tants polls i tant grossos!

Després de la guerra la nena se’n va anar a Ma-
drid però van escriure al meu pare perquè l’anés 
a buscar, s’enyorava.

La Concha era molt maca i tenia relacions amb 
un xicot del poble. Un bon dia el seu pare va 
venir a buscar-la i es va presentar el dia de Sant 
Joan, –ho recordaré tota la vida– la volia a Ma-
drid al seu costat. Al cap d’uns anys va tornar 
a venir i ja es va quedar a viure aquí definitiva-
ment. Es va casar i va viure a Terrassa, fins fa un 
parell d’anys que va morir.

- Déu n’hi do Juanita, quina història més 
interesant i quina memòria que té, encara! 
Podria escriure un llibre amb tot el que sap.

- Quan a la guerra, al meu pare el van cridar a 
files, va anar a Caldes i després a Terrassa, però 
va tornar i el vam amagar a casa. Els soldats vo-
lien posar els canons a dalt del castell per frenar 
les tropes invasores però com que no era un lloc 
molt segur van continuar amunt. Llavorens quan 
van entrar els “nacionals”, un jefe en veure que 
no hi havia ningú al poble, va preguntar:  “Dón-
de está la gente de este pueblo?” Tothom era a 
casa, és clar. Les tropes es van establir a la casa 
Folch i Torres i al dia següent ja anàvem sortint 
de casa. Aquí no hi van haver ni “tiros” ni res…

- Quantes persones vivien al poble?

- Jo t’ho diré de seguida, encara no 1.200 per-
sones perque m’enrecordo que hi havia les Tar-
getes de Racionament i nosaltres teniem el ba-
callà. Hi havia el Sadurni que organitzava tot el 
racionament.

- A aquella època, hi havia el Calderí?

- No, abans de la guerra ja el van treure. Hi havia 
el cotxe de línea, no me’n recordo com li dèiem… 
La gent anava a Mollet al mercat i quan tornava 
omplien tot de menjar, farcells, gàbies. Alguna 
vegada a Caldes l’han tret encara, aquell cotxe 
tan antic.

Aquí només hi havien 3 cotxes. 

- A veure Juanita, expliqueu més coses que 
m’agrada molt conèixer la història del po-
ble. 

On hi havia Ca l’Estany, aquí a dalt, a la canto-
nada de la carretera i la carrerada, els amos van 
marxar i va estar molt temps tancat. Llavorens, 
després de molts anys, va venir una família, ell 
era de Caldes i li deien, d’això… ”el paraigüero”, 
no sé perquè… i van posar a baix el Café i Res-
taurant i a dalt habitacions, com a l’Hostal. Va-
ren fer moltes celebracions, casaments, festes, 
tenia molt de nom, venia molta gent. Nosaltres 
els portàvem el peix.

Com que a Plegamans no hi havia església –la 
van cremar–, feien la missa a un local.

- Comenteu-me una mica les relacions en-
tre els veïns de Palau i de Plegamans?

- Ha, ha, ha. – La Juanita es posa a riure 

Jo sempre he dit: Allà on hi hagut Déu, en aquest 
poble hi ha hagut els dimonis!

Jo vaig fer la comunió a Santa Maria perquè 
abans jo vivia a Palau. Hi havia un capellà que 
anava amb bicicleta a fer la cataquesi a vàries 
cases, al carrer de Baix. Això dels dos pobles ja 
ve de molts anys, he, he.
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- Molt bé Juanita, ja gairebé anirem 
acabant, vol explicar-me alguna coseta 
més? 

- Sí que m’agradaria explicar una cosa. Llavo-
rens hi havien dues peixateres de Mollet que vi-
vien sobre Can Coromines i venien peix. Nosal-
tes posàvem una parada davant de Ca l’Estany i 
després  vam obrir una peixateria on ara hi ha la 
bodega de la carretera. Veníem llaunes de sar-
dines, també. Anavem amb el burro i el carro a 
vendre peix per les cases.

Després vam comprar un camió i anàvem a com-
prar el peix a Barcelona. Mentrestant, les peixa-
teres de Mollet ja ho van deixar.

Llavorens també vam posar una carboneria i re-
partíem carbó per les cases i el guardàvem aquí 
al magatzem, al costat d’on estem ara.

Ah! I també hi ha això dels préssecs!

- Què passava amb els préssecs?

- Anàvem a comprar-los a uns camps de presse-
guers, allà on ara hi ha aquell Mercat tan gran… 
Com es diu?  El Baricentro?

- Això!  allà  hi venien uns préssecs grossos i bons 
i en compràvem 20 caixes i després els veníem 
per les cases i en teníem per tota la setmana.

Mira, entre una cosa i una altra fèiem per viure.

Després hi havia el senyor Oromí que era molt 
bon home, tots els casaments dels fills els va 
celebrar al poble, estimava molt el poble. I ens 
va comprar les llagostes a nosaltres.

També portava coses al veïns de les cases de La 
Sagrera, que ho necessitaven molt. 

Moltes gràcies per compartir aquestes vi-
vències i aquestes històries llunyanes. Grà-
cies també a la Marta Cañadó per ajudar-me 
en la entrevista.
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Palau-solità i Plegamans als llibres

Tomas Castells Manent
campusexpres@gmail.com

Història

1. PLEGAMANS, una història de deu segles es pot consultar a la Biblioteca 
Municipal de can Cortès.

Amb el desig que tothom 
faci un espai a la prestat-
geria de casa seva pels lli-
bres que s’hagin escrit i es 
vagin escrivint sobre temes 
locals.

S’inicia aquesta secció amb l’objectiu de donar a conèixer els llibres 
que s’han escrit sobre el municipi de Palau-solità i Plegamans.

Conèixer un lloc amb l’ajut dels textos que en fan referència i llegir les 
impressions d’altres persones que l’han interpretat a la seva manera, 
és una experiència interessant.

Aquest primer article es refereix al llibre PLEGAMANS, una història de 
deu segles” d’Esteve Busquets i Molas, amb pròleg de Mossèn Llorenç 
Castells Pujol, publicat l’any 1970. S’ha cregut oportú començar 
per aquesta obra, aprofitant la circumstància que aquest any es 
commemora el mil·lenari de la primera cita documentada coneguda 
de sant Genís de Plegamans.

El llibre està completament exhaurit1. Per això, l’extensió d’aquest 
article va bastant més enllà del que seria un resum i es reprodueixen 
moltes de les pàgines i il·lustracions del text original. D’aquesta 
manera es dóna l’oportunitat que sigui conegut pels lectors que fins 
ara no havien tingut oportunitat d’accedir a l’obra. 

El proper article tractarà sobre el llibre PALAU-SOLITÀ, títol de glòria 
de mossèn Pere Gibert.

Cal dir d’entrada que, a part de l’important fons documental que  
s’ha anat creant durant els darrers 22 anys per mitjà de la revista 
Qu4trepins, els llibres sobre la localitat no són massa abundants. 
Per això, seria bo que aquestes línies animessin a més d’un a la 
recerca i el treball per engrandir aquesta bibliografia. Aquesta seria 
una segona intenció d’aquests articles.
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PLEGAMANS, una història de deu segles. Esteve Busquets 
i  Molas. 1970.

L’AUTOR

Esteve Busquets i Molas nasqué a Roda de Ter, 
Osona, el 26 d’octubre de 1908 i morí a Barcelona 
el 16 de desembre de 1991.

Fou essencialment periodista i també escriptor, 
amb una llarga vida d’exercici de la professió, 
ocupà diversos càrrecs, des dels de redacció fins 
als de direcció.

Enamorat de la muntanya, la va exaltar i cantar 
en prosa i en vers en les seves obres i no es 
va cansar de resseguir-la, per la qual cosa la 
Federació Espanyola de Muntanyisme, a proposta 
de la Catalana, va guardonar-lo. Va obtenir 
també els premis Ciutat de Barcelona i Eugeni 
d’Ors. L’any 1990 rebé la Creu de Sant Jordi.

Va inaugurar la columna diària “Bon dia”, a El 
Correo Catalán, en la que  glosava d’una manera 
amable els costums i la història del país, referida 
sovint a fets d’actualitat. Va ser el primer esforç, 
fet des del 1939, de catalanització d’una secció 
periodística a un diari de Barcelona.

DE LA CURIOSITAT DEL PERIODISTA A LA 
RECERCA HISTÒRICA

És revelador el paràgraf que l’autor escriu al final 
de l’obra:

“Allò que començà com un joc, per a sa-
tisfer una curiositat periodística, s’ha con-
vertit en una reconstrucció de deu segles 
d’història.”

Així, el primer capítol comença amb una anècdo-
ta, un recurs que li dona peu d’entrar a esbrinar 
què hi havia al darrere d’aquell poble de nom 
compost, Palau-solità i Plegamans, aleshores Pa-
lau de Plegamans:

“Els periodistes potser siguem de natura 
semblant a la de les fures, perquè tan bell 
punt com ensumem la llebre dins un cau, 
ens afuem per a caçar-la. Ho intentem 
almenys, puix de vegades només acon-
seguim aixecar-la  i la caça un altre. No 
som xafarders, ni cerquem tres peus al 
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gat, però si aquest està escondit, procu-
rem esbrinar on, i per quina finalitat s’hi 
ha amagat. Per això tenim l’antena sem-
pre connectada –o l’hi hauríem de tenir–, 
com certes bestioles que no detallem per a 
no cansar-vos amb més comparances re-
latives al regne animal. 

Amb les antenes ben disposades, anàvem 
doncs un dia des de Barcelona a Caldes 
de Montbui en un automòbil de línia, quan 
ens arribà a les oïdes aquest diàleg:

-On baixes tu?

-A les Cases Noves.

-No sé pas d’on em parles.

-Sí home, sí; de Plegamans.

-Ah! De Palau de Plegamans!

-No; Palau és a l’esquerra, Plegamans a la 
dreta i les Cases Noves són al mig. Encara 
que aquestes, en realitat, no siguin sinó 
un barri de Plegamans, no de Palau.

L’home que havia fet la pregunta no semblà 
haver-ho entès pas massa. La veritat és 
que aleshores, nosaltres tampoc, per la 
qual cosa ens entraren ganes de treure’n 
l’entrellat. Una mania com una altra –avui 
de les manies en diuen complexos–, però 
encaminada a fer més entenedora la història 
d’un poble que després d’anys i panys de 
caminar –o de romandre– sol, un dia es 
va trobar de cop i de volta... amb compa- 
nyia.”

QUÈ PRETÉN L’OBRA

Aquesta obra es va plantejar inicialment 
amb visió periodística, però va representar 
finalment un important treball de recerca, 
aportant una quantitat abundant d’infor-
mació històrica, informació de la que no es 
disposava en absolut fins aquell moment. 
Tota l’obra està escrita amb un estil planer, 
amè i anecdòtic, característic de l’autor. No 
pretén fer un tractat acadèmic. Per sobre 
de tot hi reflecteix tota la documentació 
trobada que aporta llum sobre aspectes de 
la història, destacant especialment els re-
talls que representen anècdotes.

Diu la introducció:

“La pols dels segles i la malícia del temps 
havien sebollit sota una espessa capa 
d’oblit el fil d’aquesta història. Ara, l’amor 
de l’editor i la curiositat periodística de 
l’autor, han infós nova vida a un ésser que 
aparentment jeia mort i soterrat.

Bo i llegint Plegamans. Una història de 
deu segles, el lector hi trobarà reflectides 
en les seves pàgines, no sols les vicissi-
tuds, gestes i persones que han vivificat 
aquest lloc en el decurs de tant llarg lapse 
de temps, sinó, també, una petita mostra 
de costums, estructures socials i esdeve-
niments de tot el Principat. És per això que 
la seva lectura pot interessar tant a aque-
lles persones més o menys vinculades a la 
vida local de Plegamans (que primer fou 
Parròquia agermanada amb la de Palau 
Solitar per acabar formant ambdues un 
sol Municipi), com a les que sentin alguna 
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inquietud o curiositat per a la història con-
junta de la nostra terra.

L’estil àgil i planer en què ha estat escrit, 
farà més fàcil i agradable la lectura a tot el 
qui hagi tingut la sort de què aquest llibre 
arribés a les seves mans.”

L’obra profunditza en aquest cas, doncs, en el 
perquè de l’existència, la personalitat, la història 
i la vida de Plegamans, imprescindible per com-
prendre la de la totalitat del municipi, igual que 
també ho ha de ser la recerca que es faci sobre 
els mateixos aspectes de Palau-solità.

Aquesta obra, però, no es limita exclusivament a 
Plegamans, sinó que aporta també moltes dades 
de Palau-solità.

El que vol l’autor és rescatar de l’oblit i del des-
coneixement aquest poble, com succeïa sovint, 
com s’il·lustra en el cas que relata:

“Com li ocorregué a cert periodista que en 
un dissortat reportatge definia Plegamans 
com  “una carretera, una església moderna 
i algunes cases.”

UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA

DE LA LLEGENDA DE LA PEDRA LLARGA A CAR-
LEMANY

La llegenda de la Pedra Llarga li serveix de pre-
text per iniciar el seu recorregut històric i per 
recordar que també hi ha hagut una prehistòria, 
un poblament remot d’aquestes terres.

L’autor cita nombrosos testimonis documentals 
de confirmació de dominis, permutes, donacions, 
actes de les invasions i saquejos d’Almasor i 
moltes més vicissituds d’aquella època. Se’n 
transcriuen algunes de les més significatives.

De passada, ens recorda l’existència, l’any 1970, 
d’un museu parroquial de Palau-solità que guarda 
les restes arqueològiques que s’han trobat per 
part del grup de voluntaris dirigit per en Lluís 
Ventura. 

Seguint el fil del temps, arriba a l’època decisiva 
pel naixement de Plegamans, la Reconquesta:

“Per tal de situar millor el lector que no 
conegui els antecedents de la Reconquesta 
direm que la invasió sarraïna començà a 
tota la Península fins al sud de França l’any 
711 a partir de la batalla de Guadalete. El 
retrocés s’inicia després de la batalla de 
Chalons, donada per Carles Martel en els 
Camps Catalàunics.

“Carlemany començà a regnar el 771 i fou 
coronat el 800 per Lleó III, restablint-se 
en ell el títol d’emperador dels romans 
que s’havia extingit a Occident l’any 476. 
S’apoderà de Barcelona per mitjà del seu 
fill, Lluís el Piadós el 801, i hi deixà el 
comte Bera. A Carlemany, mort el 814, el 
succeeix el seu fill Lluís, i quan aquest mor, 
l’imperi es divideix entre Lotari i Carles 
el Calb. Aquí és on s’hauria de situar la 
naixença del poble de Plegamans amb 
aquest nom.

En l’endemig, quan els cristians, com 
diem, conquereixen Barcelona i s’aturen 
a poblar-la –segons Berenguer de Puig-
pardines, primer cronista català- entre els 
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nobles barons, cavallers i gentils homes, 
hi havia la casa Plegamans.

L’any 985 Barcelona fou presa i saqueja-
da per Almasor i poc després recobrada, 
així com la resta de la Marca envaïda per 
Borrell II, sense els auxilis dels reis francs. 
Borrell II morí l’any 992.”

      EL PRIMER SENYOR DE PLEGAMANS

“Quan això succeïa –la mort de Borrell II-, 
el nucli de Plegamans ja tenia, almenys, 
trenta anys de vida segura, perquè quan 
pel 962, Ennego, àlies Bonfill, baró de 
La Llacuna, casat amb Na Ego, comprà a 
Miró, comte de Barcelona, els castells de 
Gelida, Masquefa i Subirats, ja consta que 
tenia un senyoriu a Plegamans, adquirit 
al comte Borrell i a sa muller Leugardis, 
que més tard es vengué. Aquest és, per 
tant, el primer senyor del qual trobem 
notícia concreta. Senyor, com queda dit, 
per compra, no pas com a representant de 
cap sobirà.”

       ANTICS LÍMITS DEL POBLE

“Després de les cites de l’any 962 fetes 
suara, trobem que el dia 9 de febrer del 
990, Ennego dit  Bonfill, fill de Sendret, 
dóna a Sant Cugat del Vallès aquells alous 
dels quals hem parlat adés i que posse-
ïa a Plegamans per haver-los comprat al 
comte Borrell i a la seva esposa. I aquí 
és precisament on se senyalen els primers 
límits de Plegamans que eren la carretera 

de Caldes (entre l’actual i la riera, o sigui 
l’antic camí ral), Palaudàries i Gallecs, si 
bé no se cita per res Palau Solitar, possi-
blement perquè quedava a l’altra banda de 
la riera.”

       SEGUEIX LA HISTÒRIA

“Un cert Truiter i sa muller Bonusa, el 30 
d’agost del 1013, permuten a Sant Cugat 
una terra que confronta a Tramuntana, 
amb la <<Vall de Sant Genís>>; a Llevant, 
Migdia i Ponent, amb terra del Cenobi. 
A canvi reben altra terra. Aquesta és la 
primera vegada que apareix documentat 
el nom del Patró de Plegamans.

El 20 de febrer del 1118, Ramon Mir 
(Mironis) i Ermengarda sa muller donen 
<<al Senyor Déu i a Sant Cugat son 
màrtir, per l’ànima d’Arnau Mir, son germà 
i de sos pares>>, un alou situat a la 
Serra de Plegamans,... que confronta a 
Tramuntana, amb alou de Sant Cugat i de 
Guadall Gilabert.

És important aquesta donació, doncs el 
Guadall Gilabert és el primer membre 
de la família dels Plegamans que trobem 
documentat com a posseïdor de terres en 
aquest poble.

El 19 de febrer del 1427 és important per-
què segons un document reial, datat a Va-
lència i estès per Alfons IV a favor dels 
prohoms de la Parròquia de Santa Maria de 
Palau Solitar i de la Parròquia i Quadra de 
Sant Genís de Plegamans, aquestes que-
daven redimides i incorporades a la Coro-
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Plànol de Plegamans.
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Escut dels Plegamans del Vallès.

na. No era el primer cas ni el darrer. Molts 
llocs es redimien  i del Vallès especialment 
n’hem trobat d’altres pel mateix temps. 
D’un d’ells el document de redempció feia 
constar que tornaven a la Corona <<de la 
qual el jou és suau i el pes lleu”.

LA POBLACIÓ

Un altre aspecte important que recull l’obra és 
l’evolució de la població, que coneixem a través 
dels fogatges:

ELS FOGATGES

“Els fogatges eren uns tributs que pagaven 
els caps de casa. Cada foc consistia en 
una llar composta, segons la generalitat 
dels estudiosos, per cinc persones. Altres 
opinen que la proporció era de quatre 
i mitja. Nosaltres ens inclinem per la 
majoria i els considerarem de cinc.

El primer fogatge, o sigui cens de focs per 
a determinar els impostos, fou ordenat 
pel Cerimoniós l’any 1359. No hi havia 
noms, només el nombre total de caps de 
casa, Palau en tenia 18 i Plegamans, 22. El 
reproduïm textualment:2

SEGLE XIV

1359. Parròquia e Quadra de Sentgenís 
de Plegamans:

          desgleya……………………………V f.

           Ítem de cavallers………...……VII f.

            en total................XXII fochs

Palau çalata de dit terme:

desgleya………………………XVI f. 

item Reyals………………………II f.

        en total................XVIII fochs

Gallechs:

aloers………………………………II  f. 

cavallers…………………………IV f.

en total.......................VI fochs

2. Els fogatges es dividien d’església i de cavallers o 
reials.
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El 4 de maig de 1359, la Veguería de 
Barcelona i Vallès declarava als efectes 
d’impostos de guerra amb Castella: 
<<Item Raimundus de plicamanibus 
per IX. focis degentibus in Quadra de 
plicamanibus>>.III. lliures, .X. sous. O 
sigui, que Ramon de Plegamans posseïa 
nou focs (45 persones) i aquesta és la 
referència més concreta que trobem dels 
dominis de la família.

En el fogatge del 1365-1370, Palau reunia 
set focs i mig i Plegamans, 25.

1378.  D’església: Parròquia i Quadra de 
Sant Genís de Plegamans, XV focs. Idem 
de Palau Salatà, <<de dit terme>>, XVI. 
De cavallers, Parròquia i Quadra de Sant 
Genís, VIII focs.

A remarcar que els anteriors fogatges 
esmenten Palau com del terme de 
Plegamans i que no tenia focs de cavallers.

El nombre de persones, fins ací, ens dóna 
les següents xifres:

1359. Plegamans: 110 persones. Palau 
Solitar: 90.

1365-70. Plegamans: 125 persones. 
Palau Solitar: 31,5.

1378. Plegamans: 115 persones. Palau 
Solitar: 80.

SEGLE XV

1427. Cens per maridatge, reproduït tam-
bé textualment:

Parròquia e Quadra de Sant Genís de 
plegamans:

        homens desgleya

Item reebi den P. cerda…………… Viij sol.

Ramon arimon………………………………  Viij sol.

francesch sola…………………………………Viij sol.

Anthony folguera………………………… Viij sol.

Barthomeu puig oriol………………… Viij sol.

Anthony figueras………………………… Viij sol..

Pere soler………………………………………  Viij sol.

Pere des pla…………………………………  Viij sol.

homens del monestir de Sant Cugat del 
Vallès

Mas ronech den Massaguer…… Viij sol.

Mas ronech den Company……  Viij sol.

Mas ronech den Coscoyola…… Viij sol.

sobirà del dit Monestir de sant Cu-

gat del Vallès……………………… Viij sol.
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<<Tots de la dita parrochie e quadra de 
Sent Genís que pagaren per raho del dit 
maridatge. E havem de mi albern scrit de 
ma den Gabriel de forest notari a XIII de 
Decembre any MCCCCXXVij.>>

1470. Fogatge. Plegamans y palau solità:

Johan ametller  Arimon

Anthony olivera  en guardia

pere mila   en padro 

Raphael burgues  en puigoriol

Johan Vall  en folguera

bernat riera  en sola

Jacme Cladelles  lo rector de   
    plegamans

baltasar duran   lo rector de   
    palau solita

Jacme moragues  XVij.fochs.

En aquests fogatges sembla que hi hagi 
menys focs en comparació amb els del 
segle anterior, però unes notes posteri-
ors ens ho aclaren, ensems que confirmen 
l’existència d’un feu de la família dels Vi-
latorta que trobarem més endavant, i al-
tres. Observem, també, que el fogatge és 
d’ambdues parròquies. Devia ésser, per 
tant, només d’homes d’església:

1471.<<Quadra de sent Genis de ple-
gamans desgleya. Los homens de la dita 
Quadra son homens de Mossen Vilatorta, 
cavaller, per ço com son de Cavaller no pa-
guen a desgleya no hi foren trobats.>>

1471.<<Parroquia e Quadra de Sent Ge-
nis de plegamans.>> Igual que l’anterior 
referent als homes d’església que <<son 
en lo compte den safont. Xj. ffochs ho-
mens del monestir de Sant Cugat de es-
glesia>>.

1497. Fochs de plegamans:

La Senyora Vilatorta

Lo vicari

En Puig oriol

En falguera

En figuera 

En soler

En padro

En guardia

En coll

En marimón

En serda

Lo ferrer. Parròquia de plegamans 
.XII. fochs.
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SEGLE XVI

1515. Vegueria de Barcelona. Terme de Plegamans i Palau Solità.

Palau solità     Plegamans 

Joan Duran        La casa den folgueres  

Antich vila real                  Pere puig oriol

La vidua rjera                          Pere figueres

Pere Cladelles                 Antich lobateres   

Berenguer Canyelles                          Joan padro

de ca den Valls                 Antich guardia

En bosch          Narcis fontaner hostaler

Pere Pera          Pere cerda

Jaume Garau                           la casa den arymon

Barthomeu ametller                          la casa den coll

La casa den Oljuer        Mossèn Anthony francés vicarj.

La casa den buada        Mossèn Miquel Vilatorta donzell.

La casa de Joan mila

Jaume pla

Jacme comes moljner

Pere moragues

Sebastià lobets

Mossèn Pere francés vicarj.
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1552. Plegamans: 135 persones. Palau 
Solitar: 25.

Els noms dels caps de casa són  els se-
güents:

Plegamans: Jaume Cerdà, Joan Arimón, 
Andreu Coll, Antoni Guàrdia, Cebrià 
Olivellas, Antón Padró, Antón Soler, Joan 
Figueres, Miquel Folguera, Pere Puigoriol, 
Joan Ninou (o Mainou), Jaume Parera, 
Bernat Noguera, Joan Valls, En Riera, En 
Caselles, En Real, La Teixidora, En Duràn, 
En Cobes, En Maranges, En Figueres del 
Forn del Vidre i, més tard, Joan Morató, 
que segons el fogatge no pagava per ésser 
cavaller; En Pla, Antoni Moliné, del Molí de 
Vilatorta (el fogatge fa constar que el Molí 
era arrendat), En sunyer i el vicari Miquel 
Soler.

Els fogatges els feien els vicaris i es posa-
ven en darrer lloc. En aquest cas figura el 
primer en el registre original, encara que 
nosaltres l’haguem situat en el lloc corres-
ponent.

Palau Solitar: Miquel Garau, Pere Olivera, 
Bernat Ametller, Joan Estany i Joan Ingla. 
El vicari declara estar fogat amb el rec- 
tor.

Dues coses considerem interessants de 
remarcar. Que el molí duia el nom de Vi-
latorta, família que trobarem documenta-
da com la primera posseïdora del castell. 
El Molí, doncs, devia ser propietat seva i, 
per tant, com que ja en duu el nom, en el 
fogatge no es fa constar sinó que estava 
arrendat perla persona fogada.

L’altra cosa curiosa és la demostració de 
l’antiguitat d’alguns cognoms de Plega-
mans, que trobem en els Ajuntaments 
dels segles XVIII i XIX. com  són Arimón, 
Cerdà, Padró, Riera, Puigoriol i, encara, un 
Caselles que molt bé podria ser el Clade-
lles de Palau, d’anys més tard. Cal advertir 
que els manuscrits dels fogatges a vega-
des ofereixen dificultats de lectura sovint 
insalvables si no és per deducció.

1553.

Los fochs pagadors

Los fochs encamarats. plegamans y palau

  lloc de plegamans   X f.

            Capelans     I f.    

  lloc de palau                XX f.

  Capelans               I f.

en total                                 XXVII f.

CASES DE PAGÈS

També alguns noms subsisteixen en les 
cases de pagès. Diem de passada que 
a Plegamans hi ha, o hi ha hagut les 
següents:

Abundàncies, Puigoriol, Falguera, Figue-
res, Torrents, Padró, Gordi, Arimón, Cor-
tès, Cerdà, Periquet. De Palau, són Arcís, 
Pabana, Borrell, Peret Viola, El Molí, Casa 
Nova del Joan, Boada Vell i Hostal del Fum.
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3. Veure Moll, opus cit., i Almerich <<Els cognoms 
catalans>>.

Carrer Plegamans a Barcelona.

De Gallecs són ara les cases Traidor Petit, 
Jornet, Veire, que sovint es trobaven con-
foses en el terme de Plegamans. Com de 
Palau Solitar són Mayol, Boada Nou i Grau.

També de Palau Solitar són els cognoms 
Gibert, Aiguader, Sors, Blau de la Torre, 
Duran, Faló, Pau, Riera, Real, Cladelles, 
Pau Mas, Burgués, Perera i Valls.”

ELS SENYORS DE PLEGAMANS

L’obra segueix amb la cronologia dels successius 
senyors i les circumstàncies històriques de cada 
època. Els senyors gaudien de la jurisdicció se-
nyorial al territori.

El lector interessat pot trobar a l’obra moltes re-
ferències sobre les activitats de la família Plega-
mans i els seus entroncaments familiars, com els 
Marimon, amb transcripció de cites i documents 
originals, fruit d’un exhaustiu buidat dels fons 
documentals. 

També es descriu el Castell de Plegamans, que 
és l’element més destacat que visualitza el se-
nyoriu de Plegamans.

“Hem deixat envoltats en la llegenda els 
primers Plegamans. Una família noble, de 
cavallers, potser de no massa fortuna en 
les arrels, car els seus membres es veie-
ren obligats a guerrejar i a mercadejar. 
Fins i tot alguna de les branques fou més 
aviat pobre o vinguda a menys.

Deixant a banda les hipòtesis esmentades 
en les pàgines anteriors, de la seva llar-
guíssima genealogia només en recollirem 

la part més o menys lligada amb el poble 
que duu el seu nom o que va donar-lo a 
la família, com era freqüent en aquelles 
allunyades èpoques.3

...
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LA VIDA ACTIVA DE RAMON DE PLEGAMANS

“És a finals del segle XII i fins passada 
la primera meitat del XIII, on trobem el 
membre més destacat de la família: Ramon 
de Plegamans, que és versemblant que 
fos el primer <<vassall soliu>>, i no cap 
dels anteriors, simples cavallers, doncs els 
graus de jerarquia nobiliària a Catalunya, 
herència de les funcions administratives 
en el règim carolingi i que continuaren en 
la Catalunya independent, eren comte i 
vescomte seguits de comtors i vasvassors, 
darrere dels quals ja venien, repetim, els 
simples cavallers.

Aquest Ramon fa i desfà en negocis i política 
com veurem de seguida. Així, el desembre 
del 1194 dóna al Monestir de Santa Anna, 
de Barcelona, la part que li corresponia 
sobre el dret dit de <<cops>>.4

Pel setembre del 1202, essent veguer de 
dita ciutat, legalitza l’escriptura de donació 
de Guillem per a monjo de Sant Cugat 
subscrita pels seus pares i complementada 
amb la dotació com herència, dels masos 
de Palaudàries, Palautordera i Plegamans.

...

Del 1210 al 1236, Ramon de Plegamans és 
veguer i lloctinent del rei. 

...

El 22 de maig del 1217, junt amb Bernat 
–probable germà- i fills d’aquest, defineix 

béns i drets paternals que els hi competien 
en consell de prohoms i Bernat obté per a 
ell i els seus fills Bernat i Guillem la casa 
de Plegamans, Palau, Bigues, Palaudàries, 
Caldes, etc.”

Nau de la Conquesta de Mallorca.

4. Impost que pagaven els mercaders.

LA CONQUESTA DE MALLORCA

“L’any 1227, el rei Jaume I, cansat que-
les naus que feien el comerç amb Ceuta i 
altres ports d’Occident constantment fos-
sin atacades per corsaris baleàrics, decidí 
declarar la guerra al rei sarraí de Mallorca. 
Com fos que els mercaders i navegants 
barcelonins eren els més afectats, aquests 
s’apressaren a posar a la disposició del 
rei tot l’armament i les forces marítimes, 
aleshores ja molt respectables. De totes 
maneres, millor que nosaltres ens ho ex-
plicarà Bernat Desclot, cavaller i cronista 
de la gesta:
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<<E lo Rey féu-se venir En Ramon de 
Plegamans, un ric hom de la ciutat de 
Barcelona, e dix li: que fos procurador de 
sont fet, e que fes fer galeres e tarides 
e llenys per aportar cavalls e cavallers e 
vianda e civada e ginys.>>

<<E tantost com lo Rey ho hac manat, 
En Ramon de Plegamans feu fer galeres 
e tarides e altres llenys; e feu fer bescuit 
e ajustar farina e forment, e civada e peix 
salat. E puix lo Rey partís de Barcelona e 
anà s’en a Leyda.>>

<<Com vench lo Pastor tots los lenys e 
les tarides foren fetes e aparellades de 
varar, e lo bescuit fo fet e totes les altres 
coses aparellades; vararen los lenys, e 
carregaren per tota la ribera, tot ço mester 
los fo, e puix anaren al port  de Tarragona 
que ha nom Salou…>>

Per la seva part, Pere Tomich, en Històries 
e conquestes de Catalunya i en el capítol 
39 <<qui tracta con en Jaume, fill del rey 
Pere, fou lo terç rey d’Aragó e Comte de 
Barcelona, lo cual fou apel.lat Sant, car 
fou molt venturós contra moros>>, cita 
entre els cavallers que prengueren part en 
la conquesta de Mallorca, a <<Marimón 
de Plegamans>>, i acaba:<<e molts al-
tres cavallers e ciutadans de Barcelona 
e Tarragona e de Tortosa, així com recita 
Montaner>>.

A més a més de dirigir l’armament (Zurita), 
és Capità General de l’exèrcit conqueridor 
(Bover, cronista mallorquí; Tourtolon, Feliu 
de la Peña, Tornamira de Soto i Valldosera) 
i general de l’armada.

Era sumament pràctic en coses de la mar i 
aviat els astillers de Barcelona es vegeren 
plens de galeries i altres naus de guerra, 
així com de transport, ràpidament cons-
truïdes (Fulgesio). Aquesta activitat féu 
molt content al rei (Xavier de Salas).

Jaume I embarcà en la nau més lleugera i 
més ben armada, comanada pel barceloní 
Nicolau Bonet. A avantguarda altra nau 
comanada pel vescomte de Bearn. La resta 
anava dirigida per Ramon de Plegamans i 
cobrint la reraguarda, la nau del cavaller 
Carrós. Flanquejaven el gros de l’armada 
les naus reials.

Segons Desclot, Ramon de Plegamans 
obtingué per la conquesta que fou el 31 
de desembre del 1229, riques possessions 
de terres com a general dels conqueridors.

...

El mateix rei explicarà més tard en la seva 
Crònica algun detall de la confiança de què 
gaudia aquest Ramon de Plegamans per 
part seva:

<<I el dia dels Sant Simó i Judes férem 
mar i hi estiguérem tot aquell dia, la nit 
i un altre dia. I al tercer dia, a mitja nit, 
arribàrem a La Porrassa, que es entre 
Tamarit i Tarragona, amb molt bona 
mar.>>

<<I aquí trobàrem en R. de Plegamans, 
i ens va saludar i ens besà la mà; i al 
saludar-nos es posà a plorar de l’alegria 
tant gran que tingué de veure’ns. I ell 
sabia els pactes que hi havia entre nós 
i el rei de Lleó, que ens havia de donar 
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el seu regne i la seva filla per tal que la 
tinguéssim per muller; i ens digué que el 
rei de Lleó era mort. I nós li preguntàrem 
si ho sabia del cert. I ell ens digué que 
a Barcelona havien d’arribar homes de 
Castella que ho contaven…>>

Més endavant explica: <<…I per raó d’uns 
plets que en G. de Montcada tenia amb 
homes de Vic, haguérem d’anar allà. I 
quan feia un dia que érem a Vic, i era prop 
d’hora de mitja tèrcia, arribà un missatge 
que ens envià En R. de Plegamans (i havia 
caminat tota la nit), i ens digué que el rei 
de Tunis ja devia ésser a Mallorca…>>.5

Escut a la façana de Ca l’Abundàncies.

5.  Celestí Barallot Folguera publicà l’any 1879, a Bar-
celona, un poema burlesc titulat <<Les gestes d’En 
Hug de Plegamans en l’illa daurada>>, sense consis-
tència històrica.

EL CASTELL

“El Castell de Plegamans és del segle XIII 
(NOTA: La torre del castell existia des de 
segles anteriors i a ella es van adossar les 
construccions de les successives etapes) 
i que els seu suposats propietaris, des de 
molt abans ja es troben establerts com a 
mercaders a Barcelona. Això pot semblar 
un contrasentit cronològic, però si ens 
situem en l’època podrem trobar-hi una 
explicació lògica.

Els primers Plegamans haurien residit en 
un casal com a simples administradors, 
batlles o castlàs d’unes pertinències dels 
comtes de Barcelona que els són atorga-
des probablement en el segle XII.

El casal estaria situat –encara hi ha bona 
part de les parets aprofitades per una 
casa particular–6 prop de camí ral, entre 
les dues Parròquies –i d’ací que del carrer 
se’n digui així perquè una banda pertany 
a Sant Genís i l’altra a Santa Maria– i 
hauria tingut a prop, la ferreria que com 
era costum el senyor feudal arrendava i en 
cobrava els drets dits <<llòssols>>, per 
a llossar o trempar i esmolar les eines del 
camp. Davant d’on hi ha ara la casa de 
l’Ajuntament, hi havia hagut la carnisseria, 
igualment subjecte en els temps de l’Edat 
Mitja, a condicions semblants a les de la 
ferreria.

6. Ca l’Abundàncies. Veure el capítol: <<Principals ca-
ses de Plegamans>>.
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Antoni de Vilatorta al retaule dels consellers.

En el decurs dels anys i dels segles, la 
carnisseria continuà, naturalment que 
sense les subjeccions feudals i passant 
per moltes mans com hi havia passat en 
èpoques de tals subjeccions. Encara avui 
la gent vella us diu que recorda com en la 
seva infància, en la darrera que hi hagué, 
és matava un xai cada setmana.

L’antiga –o sigui la feudal– es convertí més 
tard en hostal, o potser en fou mantenint 
la carnisseria.

Els Plegamans, doncs, es troben de cop i 
de volta amos d’unes possessions bé que 
migrades i que no s’ampliaran, com hem 
vist, fins el 1217 amb Bernat, germà del 
Ramon de Plegamans, veguer i lloctinent 
del Rei. I d’ací que anirien a Barcelona a 
fer de mercaders deixant, probablement 
a la casa, un administrador o cuidador 
de les possessions. Diríem una mena de 
masover.

El castell s’alçarà més tard. No com una 
fortalesa, sinó com a lloc residencial. Cal 
advertir que els antics <<dixeren oppido 
en lo loc molt alt situat; quaix (gairebé) 
que vulla dir tant com casa alta, la qual 
ab molts murs departida, és tenguda per 
castell>>.”

ELS VILATORTA

“I ara ve el cas sorprenent: el castell no 
és dels Plegamans sinó dels Vilatorta. 
Ja Tarafa en la <<Crònica dels cavallers 
catalans>> diu que a la conquesta de 
Mallorca hi havia la casa de Plegamans, 

<<la qual és unida amb la casa de 
Vilatorta, e estava poblada en lo Vallès, 
la volta de Caldes de Montbuy ahont es 
lo llur Castell de Plegamans>>. Aquesta 
unió de les dues cases es reflecteix, com 
veurem, en l’escut d’armes.

A començament del 1400, un Antoni de 
Vilatorta és Conseller a Barcelona, i com a 
tal és un dels dos que figuren en el retaule 
de la Verge dels Consellers i que Sant 
Andreu presenta a la Mare de Déu; l’altre 
és Ramon Ça Vall.

Aquest mateix Antoni de Vilatorta és el 
que comanava la nau que l’any 1450 tras-
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lladava els embaixadors Joan de Marimón 
i Bernat Ça Pila, viatge del qual hem donat 
raó adés.

Si no sempre, els Vilatorta devien residir 
sovint en el castell com ho proven dues 
lletres dels Consellers adreçades a dit 
Antoni de Vilatorta <<ciutadà de Barcelona 
a plegamants>>, datades a 30 de gener i 
12 de maig del 1453, citant-lo a sengles 
reunions del Consell de Cent.”

LA GUERRA CONTRA JOAN II

“Quan la Generalitat de Catalunya sostin-
gué la lluita contra Joan II –millor fora dir 
contra la seva segona muller, la madrastra 
del Príncip de Viana, Na Joana Enríquez-, 
Barcelona, els pobles del Vallès així com 
d’altres comarques s’alçaren als crits de 
<<Visca don Carles!>>, <<Morin els mals 
consellers!>>, <<Mori la mala mare!>>.

Pel setembre del 1462, el Castell passa a 
formar part de les possessions del comte 
Gastó de Foix. Aquest, casat amb una 
filla de Joan I, l’Amador de la Gentilesa, 
pretenent la Corona, entrà, amb el suport 
de la reina Joana, amb un exèrcit de 800 
homes, francesos i gascons la major part, 
primer per Girona i més tard al Vallès, 
apoderant-se de totes ses viles i cas- 
tells.

Aquests eren els de La Roca, Montornès, 
Bell-lloc, Montbui, Plegamans, Sentmenat 
i Cerdanyola. Tots els quals per ésser molt 

baixos i alguns, com els tres últims, quasi 
a terra plana tingueren sempre poca vida 
feudal.

Poc els havia de durar la victòria, doncs 
el 28 de desembre, després d’una aferris-
sada lluita, el castell fou reconquerit pels 
catalans, així com els de Montcada i de La 
Roca. Finalment, el 19 d’abril del 1463, el 
Vallès quedava lliure d’enemics.

Malgrat la poca participació dels homes 
de Plegamans en la lluita, degut a l’escàs 
nombre d’habitants, devien ésser molt 
valents perquè hem pogut comprovar que 
quan el 26 de setembre del 1470 la vila 
de Piera estava amenaçada per tropes de 
Joan II, hi havia gent de Plegamans.”

JOAN II DESPOSSEEIX ALS VILATORTA

“Ara bé, el 20 de juny de 1472 està docu-
mentat <<In Itimerum 17 Regis Joam est 
donatio facta francisco Burges de Castro 
de Plegamans ab rebellione Antoni de Vi-
latorta>>. És a dir, que Antoni de Vilatorta 
s’havia rebel.lat en contra del rei i estava 
al costat dels catalans. Per això, Joan II li 
pren les possessions i el castell, i les dóna 
a Francesc Burgués.”

 

EL CASTELL TORNA ALS VILATORTA

“En l’estira i arronsa que comporten les 
guerres, i aquella fou de moltes altes i 
baixes pel Vallès, el castell torna, per de-
cret del 8 d’agost del 1474, a dit Antoni 
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7. Sobre quadres o burgs, veure nota 1.

de Vilatorta, <<militis>> en la Ciutat de 
Barcelona domiciliat, senyor <<Domus et 
quadre de plicamanibus>>.”

GUALBES I CLARIANA

“Posteriorment, fins el 1600 figuren com 
a senyors del castell i terme de Plegamans 
les cases de Gualbes i Clariana. N’havia 
pres possessió ja el 1506, Francesc de 
Clariana.

A mitjants del segle XVI apareixen els 
Sentmenat que van estenent les seves 
pertinències. Aquí ho fan l’any 1465, 
iniciant-se la successió per casament de 
Beatriu de Sentmenat amb Guerau de 
Clasqueri i 1501 per casament de Miquel 
Benito de Vilatorta amb Mariana Meca.”

DARRERS AMOS DEL CASTELL

“Fins el 1776 no trobem més referències 
del castell. És aquest any quan la jurisdicció 
de Plegamans consta registrada a favor del 
marquès de Sentmenat, marquesat que 
els havia estat atorgat per Carles II l’any 
1699. De la quadra corresponent en pren 
possessió el procurador de la marquesa 
vídua, comtessa de Munter, l’u de gener 
del 1782.7

El 28 del mateix any, un Reial Acord or-
dena al Batlle de Plegamans i al comte de 
Munter que presentin els corresponents 

títols de fixació per a determinar l’extensió 
de la quadra per tal que no hi hagi confu-
sions jurisdiccionals entre la reial i la de la 
Baronia.

O sigui que existia la quadra o burg del 
Castell depenent de la Baronia i la de 
Plegamans i de Palau, de jurisdicció reial.

El castell fou dels Sentmenat fins l’any 
1931, que l’adquirí Joan Casajoana, de la 
localitat.”

Antiga església de Plegamans.

LES PARRÒQUIES I EL COMÚ

“La primera organització de vida comuni-
tària foren les Parròquies enteses en un 
sentit civil tant com eclesiàstic, a redós de 
les quals la gent dirimia els plets, resolia 
les qüestions que afectaven al comú i fins, 
si calia, organitzava lleves o partides de 
gent armada per a defensar-la en temps 
de guerra o perseguir els bandolers. El toc 
de campana que servia per a convocar-los 
a reunió donà origen  al toc de campana 
cridant a Sometent.



Tomàs Castells Manent

81

Els nuclis principals de població sorgien als 
voltants de l’església, on hi havia, també, 
al darrere o a un costat i a vegades al 
davant, el cementiri o sagrera.

Per això existeixen encara, com existien 
abans, dues parròquies o pobles: la de 
Santa Maria a Palau, la de Sant Genís el 
Comediant, o Plegamans d’on és patró. 
Sota aquestes advocacions s’edificaren 
ambdues esglésies, de la consagració de 
les quals ja parlem en altre lloc. Una, la 
de Palau Solitar, encara subsisteix, amb 
un notable retaule, i l’altra, igualment ro-
mànica, però transformada posteriorment 
i que tingué un meravellós retaule renai-
xentista del XVI, estava a La Serra i fou 
totalment destruïda arran de la guerra civil 
del 1936 i les seves pedres aprofitades per 
a l’escorxador nou situat prop de la riera.

Per això, també, l’església parroquial de 
Plegamans –o de Sant Genís– és nova i 
està situada més dintre del nucli urbà de 
la carretera.

Quan, més tard, Ramon Berenguer IV es-
tablí les Universitats, les Parròquies s’ana-
ren ajuntant. Qualsevol que fos el nombre 
d’aquestes, als efectes d’unitat administra-
tiva formaven una sola Universitat regida 
per una mateixa vara: el batlle; i eren del 
comú, generalment, les ferreries i les car-
nisseries, així com la casa on es reunirien.

Els batlles de les Universitats eren elegits 
cada tres anys, generalment pel gener, i en 

molts llocs el dia de la Conversió de Sant 
Pau. Es podia elegir, segons convingués, 
un sots batlle o lloctinent del batlle.

Les reunions autoritzades <<en los llochs 
que els assemblarà>>, havien de versar 
sobre les coses d’administració comunal, 
però si les matèries es referien a la Parrò-
quia eclesiàstica, les reunions només podi-
en fer-se <<sols en la Iglesia e no en cap 
altre lloch>>.

Als començos les Universitats es reunien 
en descampat en el primer dels cassos; 
en els altres, al voltant de l’església i en 
qualsevulla d’ambdós quan s’havia de 
convocar el comú o consell –en els temps de 
les baronies es deien Ajuntades Generals 
o Consells- ho feien en un lloc equidistant 
de les Parròquies que en formaven part. Si 
podia ser en un bosc, millor.

Amb tot, ja es pot suposar que resultava 
força incòmode, especialment en dies de 
mal temps. Per això, a cavall dels segles 
XVII i XVIII, comencen a sorgir les cases 
del comú, igualment situades en lloc 
equidistant i, generalment, prop del camí 
ral, perquè –segons diu un suplicatori de 
la Baronia de Caldes de Montbui–, <<los 
passatgers que passen per dit Camí Ral 
ouen y senten lo que se tracta…>>, <<y, 
no sols los dits passatgers, sinó qualsevulla 
persona altra podia oir y saber lo que se 
tracta…>>”
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LA PRIMERA CASA COMUNAL DE PLEGA-
MANS

“Pel que es refereix a les parròquies o 
Universitat de Plegamans i Palau Solitar, 
els inconvenients de les reunions a l’aire 
lliure es resoldrien pels volts del 1698, a 
jutjar pel suplicatori datat el 17 de maig 
de dit any i que en extracte diu:

<<Juratorum et universitatis termini de 
Plegamos.>><<Dilectus et fidelibus Regiis 
Sebastiano Cruells agricole termini>> de 
Plegamans i altres, fan súplica:

<<Em. Sr. Los Jurats y Universitat del 
terme de Plegamans y Palau Solitar per 
no tenir casa propia de dit Comú, han 
de congregar-se los singulars i tenint 
consell fora en un camp, que és no sols 
la ignominia, y molta indecencia de dita 
Universitat, sinó també gran incomoditat 
de tots los singulars, majorment en los 
casos que se ofereixen haver de teni 
consell de nits, y en dias incomodats de  
pluja y tempestat.>>

Expliquen que hi ha una casa <<dita d’En 
Sertinyà>> que es ven i vistes les bones 
condicions <<han deliberat comprar-
la.>>”

SEGUEIX LA HISTÒRIA. LA GUERRA DE 
SUCCESSIÓ

“Així com en la guerra contra Joan II, Ple-
gamans estigué alternativament d’una i 
d’altra banda, en la de Successió, des del 

primer moment es posà al costat de la cau-
sa catalana i fins la seva gent hi prengué 
part activa, malgrat tenir pocs habitants, 
Així, en la contesa que el dia 28 de març 
del 1642 hi hagué prop de Mollet entre les 
tropes reials i les del Principat, hi figuraren 
homes de Plegamans.”

FINAL DE LES VEGUERIES

“El 1516, en morir Ferran el Catòlic i 
unir-se Catalunya amb Castella subsistien 
les Vegueries. Sotmesa Catalunya el 
1652 per les tropes de Joan d’Àustria, 
torna a l’obediència de Felip IV i encara 
subsisteixen, però el 1716 acabada la 
Guerra de Successió i reduïda Catalunya 
que s’havia revoltat a favor de l’Arxiduc 
d’Àustria, Felip V, amb el decret de Nova 
Planta, la divideix en dotze Corregiments 
passant Plegamans i Palau Solitar al de 
Mataró.

Un any després, el 1717, es féu el 
primer cens i en ell hi trobem el relatiu a 
Plegamans, que diu així:

<<PLEGAMANS. –Es lugar. Las jurisdiccio-
nes son del Rey, tiene doze Casas juntadas 
con setenta y dos habitantes. Su situación 
es llana: linda, por la parte de levante, con 
los lugares de Palaudaries, del de Parets 
y del de Mollet; por la parte de mediodía, 
con el mismo; por la de poniente, con el 
lugar de Palausolitar, y por la de tramon-
tana, con los lugares de Caldas de Mont-
buy i del de Palaudaries.>>
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L’adveniment de la dinastia borbònica 
marca els començos de la reorganització 
política i administrativa d’Espanya. Valèn-
cia, Aragó i Catalunya perden els furs que 
només conserven Navarra i el País Basc. 
Els municipis es reformen en temps de 
Carles III (1759-1788), i és en aquests 
anys quan, no com a parròquia, sinó con 
Ajuntament concretament, tornen a mar-
xar units per l’administració.”

Església de Palau.

S’ACABA EL SEGLE XVIII

“La darrera proposta de nomenament de 
Regidors d’aquest segle és del 1791: per a 
regidors i pel mateix ordre de sempre, Ge-
nís Guardia <<labrador de la Parròquia de 
Plegamans, que conviene por el Real Cer-
vicio>> o Francesc Cortès; Jaume Gibert 
o Valentí Morera; Llorenç Padrós i Ferrer o 
Josep Sors i Berga i Esteve Llonch o Jaume 
Morera. Signen Isidre Cerdà, batlle, i els 

regidors Jaume Arimón, Pere Jornet, Fran-
cesc Vilardell, Francesc Mañosa, el síndic 
procurador Anton Pau Nualart i el <<fiel 
de fechos>>, Marià Vilardell.”

BONA AVINENÇA I NOU SEGLE

“Com es pot comprovar, l’avinença entre 
la gent de les dues Parròquies devia 
ésser molt bona, doncs uns recomanaven 
els altres i tots plegats s’anaven tornant 
regularment en els càrrecs. I així arribem 
al segle passat on trobem la primera 
proposta que és de l’any 1806.

Hem de fer avinent ací, que tots aquests 
documents anaren a parar al drapaire, 
com succeí en molts pobles. Un negociant 
de papers vells en pogué salvar molts 
de diferents llocs, però dels que té ara a 
l’arxiu, sobre Plegamans i Palau Solitar 
només hi ha aquests.

La proposta del 1806 és interessant 
perquè per primera vegada trobem que es 
tracta de nomenar <<Bayle de la Cuadra 
del Castillo de Plegamans>> i és a favor 
de Jaume Sors, precisament del lloc de 
Palau. També per primera vegada només 
es proposa un nom. És pel bieni 1807-
1808.”

<<SUJETOS APTOS Y ROBUSTOS>>

“Arribem al 1810. Són proposats, per 
batlle, Jaume Arimón o Genís Guardia, de 
Plegamans, per <<dichos lugares y tér-
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minos>>. Per a regidors, Joan Cerdà, o 
Llorenç Padró; Joan Gibert o Pere Carol; 
Antoni Malla o Jaume Torrens i Jaume Vi-
lanova o Josep Jornet.

Qualificant-los de <<sujetos aptos y ro-
bustos para ejercer el empleo>>, signen 
com a batlle, Josep Beyra, i com a regi-
dors, Pere Duran, Jaume Cortès, Miquel 
Farriol, Josep Cruells i Pere Duran, i com a 
síndic, Francesc Puixdumenach (sic).”

GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA

“A primers de juny de l’any 1808, la Junta 
del Vallès havia concentrat forces al Coll 
de Montcada per a resistir la columna fran-
cesa que havia incendiat l’ermita i es veien 
impotents. Els manava el batlle de Terras-
sa, gran heroi d’aquella contesa, Salvador 
Vinyals, i estava composta de 235 indivi-
duus, aplegats vountàriament d’aquesta 
manera:

Terrassa, vila: 50; Terrassa, forana, 20; 
Sabadell, 44; Sant Feliu de Codines,  41; 
Sant Cugat del Vallès, 36; Caldes de Mont-
bui, 35; Sentmenat, 15; Castellar i Sant 
Feliu del Racó, 12; Rubí, 10; Sant Llorenç 
Savall, 10; Matadepera, 6; Cerdanyola, 4; 
Barberà, 3; Polinyà, 3; Santiga,3 i Galli-
fa,3.

El dia 4 de juliol, la columna francesa 
comanada pel general Chabran, en nombre 
de 3.500 homes, sortia de Barcelona, però 
els vallesans els atacaren pel camí i els 
causaren 800 baixes.

Salvador Vinyals demana queviures i més 
gent armada el dia 10, i és aleshores quan 
s’uneixen a les seves forces homes de 
Plegamans, així com d’altres pobles que 
abans no s’havien mobilitzat perquè no 
comptaven amb massa gent. Ells ara en-
gruixeixen els grups de Sabadell, Polinyà, 
Caldes i Sant Feliu de Codines. Aquella nit, 
encara, Vinyals torna a dirigir-se als ajun-
taments de totes aquelles poblacions i en 
aquesta segona crida s’hi uneixen homes 
de Palau Solitar.

Durant tota la guerra, la Junta de Manre-
sa subministrà a Palau Solitar 135 plecs 
de cartutxos de pólvora, de 10 cadascun, i 
a Plegamans, 75, també de 10 cadascun.  
Més tard fa noves trameses sense que sa-
piguem la quantitat.

El 1809, per tal de reforçar la resistència 
als invasors, s’organitzaren en el Corregi-
ment del Vallès 40 companyies de reserva 
de cent homes cadascuna. La 5.a i 1.a Divi-
sions i 2.a companyia la formen Caldes de 
Montbui, Pegamans i Palau Solitar.”

CANVI DE JURISDICCIONS

“Entre els anys 1812 i 1820 s’acaben les 
jurisdiccions senyorials i baronals i moltes 
parròquies, entre elles Plegamans i Palau 
Solitar, passaren a reialenques.”
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PRIMERA DIVISIÓ PER PROVÍNCIES

“Com sigui que l’any 1820, en proclamar-
se la Constitució, Catalunya es dividí en 
quatre províncies i en caure aquella el 
1823 tornaren els Corregiments, la darrera 
proposta fou tramesa al Corregidor del 
partit de Granollers. I si bé en la mateixa 
es parla de l’Ajuntament de les dues 
parròquies, en la coberta del plec de paper 
segellat diu: <<Pueblos de Palau Solitar y 
Plegamans>>.”

EL PAS DELS CARLINS

“Abans de tirar endavant hem de fer un 
breu parèntesi; com un repòs a mig camí. 
Perquè és molt possible que algun lector 
s’hagi preguntat perquè ens hem saltat un 
bocí d’història no esmentant les guerres 
dels carlins referides a Plegamans, tot i 
que, almenys pels voltants s’esdevingue-
ren fets i, per tant, és versemblant que 
igualment aquest poble n’hagués sofert 
les conseqüències.

La raó no és altra que la de no haver-
ne trobat referències concretes, perquè 
les més minucioses són registrades en 
històries escrites per gent afecta a la causa 
legitimista i ometen aquelles coses en les 
quals els carlins queden malparats. I pel 
què ens diuen a Plegamans i la comarca, 
sembla que succeí així, doncs el poble 
estigué sempre al costat dels lliberals. 
A Caldes encara celebren cada any la 
<<festa de l’atac>>.

Amb tot, quan la primera guerra, la dels 
<<set anys>> (1833-1840), és possible 
que hi arribessin els efectes de la subleva-
ció carlina a Granollers, així com de la se-
gona o dels <<matiners>> (1846-1849), 
especialment l’any 1857. Ja hem trobat 
abans que per l’alçament dels <<malcon-
tents>> l’any 1827, en Saperes revoltà 
dita ciutat i el seguiren altres pobles. Ple-
gamans hagué de certificar aleshores que 
els homes que proposava per a regir el 
municipi no havien pres part en la suble-
vació.

Ara que parlem d’aquest Saperes, potser 
ens hem de referir a un famós romanço 
aparentment d’animals, quan en realitat 
fou polític: <<Curiós y verdader romance 
ab lo cual se fa veurer los estragos / que 
va causà un Cargol tres dias antes del 
Diluvi universal en aquet / principat de 
Catalunya>>.

Fou arran de la dessus dita sublevació 
dels <<malcontents>>, entre el 1826 i 
el 1827. A Manresa s’instituí una Junta de 
seguida. Més tard se n’establiria una altra 
a Vic –els components de la qual s’anaven 
a reunir a Ripoll–, i d’altres a Cervera, Sol-
sona i Girona.

La de Manresa era presidida per Josep 
Bussons, que tenia una forta partida de 
voluntaris a Berga; el canonge lectoral de 
Vic, Josep Corrons; el domer de Manresa, 
Josep Quinquer; el metge Pallàs i el Co-
mandant General, Agustí Saperas, àlies 
<<el Cargol>>, antic coronel que tenia 
fama de cruel i que fou, segons sembla, 
l’al·ludit en el romanço, doncs tot ell va 
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seguint les seves anades i vingudes per 
terres del Principat.

Per la tercera guerra (1873-1876) també 
és possible que Plegamans en rebés poc o 
molt les espurnes, quan el 29 de juliol del 
1873, quatre mil homes comanats per en 
Miret i els propis Alfons i Blanca de Bor-
bó atacaren Caldes de Montbui, d’on foren 
valentament rebutjats per la gent del po-
ble i dels voltants.

No acaben ací les batusses per aquelles 
terres, doncs, el 15 de setembre del 1874, 
el brigadier Esteban sorprengué, prop de 
Granollers, uns batallons comanats pels 
capitostos carlins Galceran i Muixí, i els 
dispersà, i el 18 de gener del 1875, tres 
mil carlins, comanats pel famós Tristany, 
causaren malvestats a dita ciutat i pobla-
cions de la comarca, enduent-se moltes 
persones presoneres per tal de fer-los-hi 
pagar contribucions de guerra.

Potser fos en aquesta ocasió quan s’en-
dugueren l’alcalde exigint una forta suma 
pel seu rescat. L’Ajuntament acordà pagar 
i enviaren un regidor amb els diners a en-
trevistar-se amb els segrestadors, però 
aquests es quedaren també el missatger. 
Ens asseguren que això constava en un lli-
bre de cròniques de la vida local del segle 
passat que existia a l’Ajuntament i que no 
fa gaires anys es perdé.

També sembla que ocorregueren altres 
casos semblants recollits per tradició oral, 
però sense que haguem pogut escatir 
noms ni detalls. Sigui com sigui, si els car-
lins i els qui encalçaven lluitaren pels ter-

mes de Caldes, Granollers, Sabadell, Sant 
Llorenç Savall, Sant Feliu de Codines, Cen-
telles, Sant Sebastià de Montmajor i altres 
indrets, no és versemblant que passessin 
de llarg per Plegamans.

Amb tot, per manca de dades concretes 
clourem aquest parèntesi no fos cas que 
ens haguéssim d’aplicar el refrany de 
<<si vols mentir, conta el que has sentit 
a dir>>.”

ESTADÍSTICA DE CREIXEMENT

“Acabem aquest capítol amb una estadís-
tica del creixement d’ambdues localitats 
juntes, des del 1857. Cal recordar que 
com hem dit en una nota, s’acabaren les 
jurisdiccions senyorials i baronials entre 
els anys 1812 i 1820 i s’anaren constituint 
municipis on només hi havia hagut parrò-
quies. S’organitzava la vida administrativa 
segons patrons europeus i potser per això 
no hem trobat –no vol dir que no existei-
xin– estadístiques anteriors.

       Anys: 1857  1860  1877  1887  1897  1900

Habitants:   911    912    855    904    933    952

       Anys: 1910   1920  1930  1936  1940  1950

Habitants:   974   1152  1319  1451  1422  1507

Quan es féu el primer cens dels anteriors, 
s’havia iniciat la transformació de Plega-
mans com veurem més endavant.”
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Plànol del 
municipi
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RELACIÓ D’ALCALDES

L’obra cita la relació coneguda d’alcaldes. A més 
de l’obra original, els consistoris es poden con-
sultar també al llibre publicat per Qu4trepins, 
“Història de l’Ajuntament de Palau de Plega-
mans”. 1998.

LA PARRÒQUIA. RECTOROLOGI

La llista de rectors, els nomenaments, les per-
mutes, les incidències,... és extensa i completa. 
L’estudi realitzat és encomiable en aquest capí-
tol. Però no la reflectim perquè aquesta ressenya 
seria massa extensa. Es suggereix al lector inte-
ressat consultar l’obra original. El primer rector 
citat és <<Guillem capellà>>, de l’any 1217. El 
que sí és relacionen són algunes anècdotes.

SACERDOTS DE PLEGAMANS

“El 16 de març de 1333, el bisbe de 
Barcelona –encara Ponç de Gualba- en 
son Palau tonsurà a Arnau Sabater, de 
plicamanibus, el qual rebria l’ordre del 
diaconat, a Sant Pau del Camp el 10 de 
gener del 1335, de mans del bisbe que ja 
era Ferrer d’Abella.

Pel gener del 1339, el mateix bisbe ordenà, 
a la capella de Palau, a G. de Solerio, 
de plicamanibus i a Francesc Ferrer, de 
Cerdanyola.

El 20 de setembre del 1365 el mateix 
bisbe i en son Palau tonsurà a Francesc 

Coscoiola, fill de Jaume, i a Bernat Vives, 
fill de Francesc, ambdós de Sant Genís de 
Plegamans.

Trobem encara un altre tonsurat el dia 11 
de juny de 1371. Es deia Pere de Coscoiola 
i la cerimònia es celebrà a la capella de 
Sant Beltran de la muntanya de Montjuïc, 
a Barcelona.”

UN TABERNACLE

“Com a conseqüència de la visita pastoral, 
el bisbe, en data del 31 de desembre 
del 1384, autoritza fer un tabernacle a 
l’església de Sant Genís.”

OBRES AL CEMENTIRI

“El 17 d’agost del 1406, el bisbe Joan 
Armengol autoritza prorrogar per un any 
les obres que es feien per tal de cloure el 
cementiri, amb reixes de ferro, perquè no 
hi poguessin entrar animals.”

UN RETAULE

“El dia 11 de gener del 1566 hi ha 
registrada una llicència per a fer obres 
per a instal·lar un retaule fet de nou, i 
una capella. L’autorització va dirigida als 
obrers de la parròquia. Antic Pedró i Antic 
Guardia.”



Tomàs Castells Manent

89

MÉS OBRES

“El 28 d’agost del 1578, s’autoritzen obres 
a l’església i que, mentre durin, es desfaci 
l’altar major per a fer-ne un de més alt 
i el retaule sigui col·locat dins de la sa-
gristia.

 El 1581 hi ha de rector Joan Feliu quan el 
Dr. Jaume Sabater, degà del Vallès, efectua 
visita pastoral. El 1583 és rector Pere Feliu 
–suposem que es tracta de l’anterior amb 
nom equivocat una o altra vegada-; el 
1586, Joan Pujol; el 1588, torna a dir Joan 
Feliu, i el 1595, es firma un contracte amb 
Gabriel Ramon, argenter de Barcelona, 
per a fer una creu d’argent amb llanterna.

El 1600, el visitador troba <<haberhi 
dins del sagrari Custodea in argentiem 
cum decobris angelis habentubus bonas 
alas>>.”

RELACIÓ D’ALTARS

“Fins ara només donem compte de visites 
pastorals quan hi ha quelcom remarcable, 
com la de l’any 1727 efectuada el dia 
11 de maig, pel bisbe Bernat Ximenes 
essent rector el citat Genís Padró. En ella 
es fa constar que els altars que hi havia 
a l’església de Sant Genís de Plegamans 
eren els de la Mare de Déu del Roser, del 
Sant Crist, de Sant Antoni Abat i de Sant 
Isidre. A la sufragània de Gallecs hi anà 
el Dr. Campillo i anotà els altars de Sant 
Bartomeu, Sant Crist, Sant Miquel i Sant 
Jaume.

Altar adornat de l’antiga església de Plegamans, amb 
el retaule barroc.

L’any 1936, mossèn Figueres hagué de 
presenciar l’incendi, per dues vegades, de 
l’església i rectoria i derruïdes les seves 
parets. Dos feligresos avui desapareguts, 
Tomàs Castells i Pere Cerdà, ajudats d’al-
gun altre encara viu, jugant-se la pell, 
aconseguiren salvar gran part de les jo-
ies antigues que encara conserva la par-
ròquia.
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Algú ens ha explicat que en retirar les 
joies per a salvar-les fou criteri d’un dels 
arriscats salvadors, de deixar-ne alguna 
per tal d’evitar que cerquessin la resta i 
es donessin així per satisfets. Això fou fet 
amb dos calzes i la Vera Creu. Aquestes 
joies no han tornat a Plegamans.

Tornant a mossèn Figueres, acabada la 
guerra començà l’obra de reconstrucció 
establint provisionalment l’església en un 
local que havia quedat buit després de la 
revolució.”

DEL MET DE MOIÀ AL TREN DE CALDES

“Durant la primera meitat del segle XIX 
era molt popular, a Barcelona i pel Vallès, 
un individu anomenat o conegut pel nom 
d’en Met de Moià. Aquest home feia de 
traginer com n’havia fet el seu pare i fins 
el seu avi.

Home murri i aventurer, durant la guerra 
dels carlins –la dels set anys- feia la gara 
gara a tots dos bàndols; el Govern el creia 
un addicte fervent i en Savalls el tenia per 
un rabiós afecte a la causa de don Carles. 
En Met feia a tots el mateix paper i així 
aconseguí tenir alhora dos passaports per 
tal que no l’amoïnessin: un de cada part.

Acabada la guerra, tot i que continuà 
fent de traginer, establí un servei, segons 
sembla amb tartana, de recader entre 
Barcelona i Caldes de Montbui i Sant Feliu 
de Codines, passant, entre altres llocs, per 
Plegamans.

Aquesta és la primera notícia que tenim 
de servei públic de transports, encara que 
potser també hi passés a prop alguna de 
les galeres o carabes que anaven igualment 
a Caldes o a Granollers; com hi passaren 
diligències.

Després arribà el tren.”

L’IMPACTE DEL <<CALDERÍ>>

“Ara que van morint tants trens petits, 
pensem una mica amb el de Mollet a Cal-
des, la inauguració del qual, efectuada 
l’any 1880, produí allò que se’n diu un ver-
tader impacte. Potser més que no la carre-
tera oberta l’any 1825.

El ferrocarril de Caldes era, com tants, un 
tren veïnal però que contribuí especial-
ment al progrés i a la riquesa de la comar-
ca. Anar a Barcelona en tren substituint les 
antigues diligències constituí un luxe que 
permeté a les persones que encara no hi 
havien estat mai i que eren potser majo-
ria, fer-hi alguna visita de la qual en torna-
ven sempre meravellats.

De seguida la gent batejà al nou vingut: el 
<<Calderí>>. 

Mentre no arribaren els camions tot anava 
bé, però els camions carregaven les llam-
bordes de Caldes a peu de pedrera i les 
deixaven al lloc de destí, mentre que amb 
el tren, les havien de carretejar des de 
l’indret d’origen, carregar-les al ferrocarril, 
a Mollet passar-les a l’altre i tot plegat, a 
més a més de requerir molt de temps, en-
caria les pedres.
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La Companyia s’anava dessagnant fins 
arribar al col·lapse mortal en produir-se 
l’establiment de la línia d’autobusos amb 
la qual, amb el viatge directe a Barcelona, 
els viatgers que venien de Sant Feliu, de 
Castellterçol i de Moià s’estalviaven de 
transbordar primer a Caldes i, després, a 
Mollet.

Així fou com el tren, envellit i xacrós, 
acabà de prestar els seus serveis el 12 de 
febrer del 1932. 

Fos com fos, tant la carretera com el fer-
rocarril, portaren una radical transforma-
ció de la vida local. En el punt d’intersecció 
entre la carretera i el camí que anava de 
Plegamans a Palau Solitar es construïren 
les primeres cases, i quan s’inaugurà el 
ferrocarril anaren apareixent, poc a poc, 
les Cases Noves, com a punt cèntric i neu-
ràlgic i a més a més, obligat centre de co-
merç, de la vida de relació i cívica de tot 
el municipi.”

Carretera als anys 60.

LA GENT

“Hi ha una tendència força generalitzada, 
quan es tracta de fer la història d’una 
població, a destacar els noms dels seus 
fills il·lustres. Il·lustres en el sentit emprat 
correntment, que és el d’haver ressaltat 
en alguna activitat més o menys pública, 
cultural, política o econòmica. Sembla com 
si de teulades per avall les altres pedres 
o maons de l’edifici no comptin, quan en 
realitat són precisament les que, si estan 
ben estintolades, sostenen les teules, per 
cert més trencadisses que els carreus de 
les parets.”

HOMES DE PLEGAMANS

“Plegamans, de teulades n’ha tingudes 
poques. Llevat, és clar, de la família noble 
que en dugué el nom i que hem estudiat 
a bastament. En canvi, de pedres vives de 
les que han fet possible que no s’ender-
roqués el casal, aportant cada dia el seu 
esforç, n’hi hagueren moltes. La majoria 
passen o han passat –com arreu succe-
eix- anònimament, sense deixar altre ras-
tre que la seva obra, per la qual cosa hom  
topa amb moltes dificultats per a fer-ne la 
biografia.

Gent amb noms i cognoms i fins amb mo-
tius, no anònima com el pagès del roman-
ço, bé prou n’hi ha en aquesta imaginaria 
desfilada al ritme del pas dels anys. Co-
mençant per aquella ombra ja molt llu-
nyana, de la qual ja pocs se’n recorden, 
que duia perilla i baixà de la Serra per a 
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ficar-se a la Casa de la Vila. N’hem par-
lat abans quan érem a l’estació. Recor-
deu? Justa la fusta! Es diu Jaume Padró i 
és persona de gran predicament com heu 
vist. Més tard el trobarem a casa seva o 
davall l’alzina. Ara anem per aquells tres 
que semblen germans.

-No ho semblen, sinó que ho són –acla-
reix el nostre igualment fantàstic acompa-
nyant– i els diuen els germans Menut. En 
realitat el seu cognom és Casajoana i om-
plen ben bé un quart de segle de la vida 
del poble. El gran, en Joan, és el més fa-
mós pel seu esperit emprenedor i comer-
ciant que  del no res es creà una posició 
molt important. Ell era qui pels anys 20 
adquirí el Castell a Na Mercè de Sentme-
nat, comtessa de Munter. Els tres germans 
i els seus descendents tenen encara im-
portants establiments en la localitat.

El nostre informant –no oblideu que l’autor 
és essencialment periodista i com a tal ha 
de suplir amb preguntes personals allò que 
no troba documentat- ens va presentant 
gent. Algunes només són ombres del 
passat. Si ara els trobem barrejats amb 
els vius ho fem sense partit pres, ja que 
per a nosaltres –al capdavall forasters–
tots són iguals.

-¿I l’home que s’estintola al peu d’aquell 
establiment com si esperés la clientela?

-És el Barberet. Una de les figures més 
populars de les Cases Noves. Avui, també 
una ombra del passat. A la seva barbe-
ria hom hi arranjava el món alegrement. 
¡Llàstima que en sortir-ne es tornés a es-
patllar!

El Barberet tenia una vinya. D’ell es conta 
que a l’estiu, per tal de resguardar-se del 
sol, la conreava duent un paraigua lligat 
a l’esquena. Tal com m’ho han venut us 
ho torno a vendre sense guanyar-hi ni un 
cèntim.

-Bon dia! –diu una altra ombra que passa.

-Qui era aquest que ens ha saludat? Doncs 
una figura molt notable de principis de se-
gle. Li deien el Jaume de la Facina. Avui 
la família és fora del poble i els seus fills, 
molt honorables, viuen a Barcelona. Du-
rant molts anys influí considerablement en 
la política local.

Aquest altre és –era, perquè avui només 
és una ombra- el metge senyor Navarro. 
Durant el mig segle que exercí la seva pro-
fessió a Plegamans ningú no en tingué cap 
queixa com a tal. El seu tarannà i àmplies 
relacions igualment que el citat Jaume de 
la Facina foren idonis instruments per què 
exercís gran influència dins la vida política 
del poble.

Un tipus molt popular fou en Genís de Ca 
la Munda. Era, almenys en el seu temps, 
l’únic home del poble que duia el nom del 
patró, cosa certament rara, ja que, ge-
neralment, arreu abunden els noms dels 
sants sota l’advocació dels quals estan eri-
gides les parròquies respectives. De nota-
ble corpulència física. Per la Festa Major 
era absolutament imprescindible en els 
petits oficis de l’envelat i a l’hora de sub-
hastar la toia.

-I aquell sacerdot tant alt que ara parla 
amb el Rector?
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-És el capellà de Ca l’Arimon, Mossèn 
Llorenç Castells i Pujol. No pas una ombra 
com les altres que hem anat trobant pel 
camí, sinó ple de vida encara per la qual cosa 
ens abstenim d’adjectivar-lo... Actualment 
és rector de la Parròquia i Santuari de la 
Mercè... Doctorat en Teologia, fou un dels 
quatre rectors d’Espanya cridats al Concili 
Vaticà II.”

GENT DE PALAU

“Per respecte posarem davant, el Pare 
Florenci. Era mercedari i un dels restaura-
dors, a principis de segle, de l’Ordre, dins 
la qual era molt estimat. Morí durant la re-
volta a l’edat de 80 anys i era fill de Can 
Faló.

-Cal remarcar, també –ens diuen els nos-
tres informants–, la presència durant 
molts anys de la família Duran.

-Efectivament deu ésser de les més anti-
gues, ja que l’hem trobada en els fogatges 
del 1470.

-És possible, però ja comprendreu que la 
gent d’ara tenim més presents als mem-
bres darrers com el senyor Pere Duran i 
Farell, <<que és –diu Ramon Folch i Ca-
marasa- aquest senyor que surt cada dia 
als diaris>>.

I en Sadurní, que fou agutzil durant molts 
anys, home popular i necessari durant tota 
una generació, tanca aquesta llista.”

ELS ESTIUEJANTS

“Cap a l’any 1920, Plegamans començà a 
poblar-se, a l’estiu, de famílies honorables 
que han donat prestigi al poble. Esmentem 
entre els primers estiuejants, la família 
Casanovas, establerta al poble ja de 
temps, així com els Raurell i els Manen. 
Aquests darrers molt entroncats, primer 
per amistat i veïnatge, després per la 
sang, amb els Folch i Camarasa.”

PRINCIPALS CASES DE PLEGAMANS

L’autor fa, com ell diu, “un tomb per les principal 
cases de Plegamans”, i en descriu alguns trets 
característics de la seva història. Aquesta és, 
com exemple, la primera casa citada:

Ca l’Abundàncies.
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CA L’ABUNDÀNCIES

“Si aneu de Plegamans a Palau, així que 
tombareu la cantonada, entre <<L’Ast>> 
i la vella estació, trobareu de seguida, a 
l’esquerra, una casa amb aparença de 
masia, amb un emparrat al davant  i les 
traces de treballar-hi un carreter. És a Ca 
l’Abundàncies –la gent diu <<Bundànci-
es>>- i si us hi apropeu podeu veure a la 
porta de la façana un escut amb una mà, 
i la paraula Mas. És a dir: Mas Plegamans.

Fou, segons indicis, la casa pairal de la 
família Plegamans; més tard hi residi-
ria el seu castlà, després seria la ferreria 
del castell i residència del procurador dels 
béns dels Vilatorta.”

COSTUMS I TRADICIONS

“Com arreu, Plegamans ha tingut el seu 
costumari. Festes tradicionals i populars, 
alguna de les quals encara es conserva, bé 
que vagin decandint-se com succeeix amb 
les plantes i fins amb els homes. El temps 
ho mustiga tot.”

EL ROSER

“Aquesta és una de les festes encara 
vives. I potser la de més sabor popular de 
les servades des de l’antigor... 

Es celebra el diumenge de l’octava de Pas-
qua de Resurrecció, temps de flors i de 

renovellament de la vida. L’aspecte més 
típic de la festa és la benedicció i distri-
bució dels rams constituïts per un pom de 
flors representant els misteris de Goig, 
amb una poma en el centre, perquè és 
el fruit símbol de triomf i, per tant, dels 
misteris de Glòria. I cinc ametlles clava-
des a la poma signifiquen les cinc llagues 
de Crist, resumint els misteris de Dolor. El 
ram serà lluït, després, a la dança. Abans 
de la guerra aquesta dança es feia a la pla-
ça de l’església.

A la vigília, encara ara, els minyons passen 
per les cases a cantar les <<Caramelles 
del Roser>>, de lletra popular i tradicional 
a Plegamans.

Allò que recullen en aquestes cantades és 
a benefici de l’administració de la Confra-
ria i tots els diumenges de l’any es fa la 
plega a domicili i també es fa present la 
bacina de la capta en les festes familiars. 
Cuiden de l’administració, per torn, deu 
cases senyalades des de molt antic.

En diuen, també, la festa de la Mare de 
Déu de l’Estadal. En realitat hauria d’ésser 
Estadal, o sigui, segons uns, ciri de tres 
branques; segons Griera, una llarga can-
dela que a Manresa <<els favets>> (una 
vella Confraria, la història de la qual ara 
no ve a tomb) regalen a alguna noia de fa-
mília de posició; candela amb la qual fent 
plecs i replecs formen una capella per a 
posar-hi una Puríssima de cera.

Segons Victori i Aguilera, el malaguanyat 
folklorista igualadí, <<l’estadal és –parla 
d’aquella comarca– un canó de canya co-
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bert i adornat de ràfia de colors diversos, 
que amida 35 centímetres d’alt per 2,5 de 
diàmetre interior, capaç per a la cabuda 
d’un tros de ciri combinat amb tres cande-
les. Vuit anelles de fusta blanca van sub-
jectades al canó –quatre a dalt i quatre al 
peu. De les anelles en penja una profusió 
de cintes i llaços de colors, destacant-se 
dos de més grossos, un de vermell i un de 
verd>>. També en algun lloc, cinta beneï-
da per a posar-la al coll d’algú.

En el cas de Plegamans, sembla evident 
que l’estadal, també amb tres símbols, 
sigui el ram abans descrit.”

LA FESTA MAJOR

“Després de la guerra del 36 al 39, es féu 
l’avinença de celebrar una sola Festa Major, 
el mateix dia en ambdues parròquies de 
Palau i Plegamans, escaient-se el diumenge 
equidistant del patró de cadascuna d’elles, 
o sigui el 25 d’agost Sant Genís, i el 8 
de setembre, la Nativitat de la Mare de 
Déu.

Abans, però, no era així. Cada Parròquia 
la celebrava en el seu dia i com que hi 
havia dos partits tant a Palau com a 
Plegamans, en el termini de quinze dies 
es celebraven dues Festes Majors, amb 
dos envelats a cadascuna. Això sí, en 
ambdues hi participava tot el poble. Val a 
dir que tot plegat, Plegamans i Palau ben 
garbellat, no tenien llavors més enllà del 
miler d’habitants.

Els músics s’allotjaven en cases particulars 
i era de veure com feien el camí a peu, a 
les de pagès, de quatre a sis vegades al 
dia.”

LES GITANES

“Aquesta dansa popular, característica del 
Vallès, es balla el dissabte de Carnestoltes. 
És el dia que li toca el torn, repartit per 
costum entre els pobles de la petita 
comarca, on és viva aquesta dansa tant 
joiosa, per tal de no destorbar-se uns als 
altres i que es puguin ajudar mútuament. 
No caldria dir-ho: hi acut tot el poble en 
pes.”

LA SERRA-VELLA

“Es practicava el dimecres de la tercera 
setmana de Quaresma i en alguns llocs 
se’n diu serrar la vella. La costum ve de 
la <<sarraïna>>, o <<jaia-serrada>>, o 
sigui aquella representació de la Quares-
ma d’una vella en forma de bacallà, amb 
set cames simbolitzant el temps de peni-
tència. De cartró o de paper, es penjava 
generalment en una paret de la cuina, com 
un calendari i cada setmana se li arrenca-
va una cama.

En arribar al bell mig d’aquest temps 
penitencial, la mainada sortia a colles pels 
carrers amb una serra.

A cada casa preguntaven si volien serrar 
la vella, i com que els deien que sí, mentre 
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serraven el tronc ja a punt, cantaven una 
cançó que cada poble tenia amb variants 
pròpies. La de Plegamans deia així:

Serra la vella,

caldo d’estella.

Virolet sant Pere,

virolet sant Pau,

que en venim de Roma, 

que en portem corona

de sant Nicolau,

bisbe de pau.

Mestressa porteu ous

que demà serà dijous;

mestressa porteu vi

que la serra no vol seguir;

mestressa porteu cansalada

que la serra està esmussada

(o embussada).

Passarem per casa,

tot ho trencarem,

que de plats i olles

no n’hi deixarem.

Ix, ax, ix, aix, 

serra gavaix.”

MOTS FINALS

“Volem acabar aquí la nostra obra. Relatar 
els fets de l’any 1936 i els posteriors fins 
avui, no creiem pas que sigui massa con-
venient. A més a més, allò que pretenem 
és fer història i la història s’ha de mirar 
amb una perspectiva de més lluny. Ara els 
arbres mateixos no ens deixarien veure el 
bosc.

Ens semblen encara vigents les paraules 
que En Josep Maria Folch i Torres, tant 
plenament identificat amb Plegamans, es-
crivia en el <<Llibre blau>> on anotava 
els fets de cada dia,8 el 21 de juliol del 
1936, quan fou cremada l’església: <<Per 
la magnitud del moviment i les seves con-
seqüències, cal desistir d’anotacions i co-
mentaris sobre aquest tema>>.

Quan el pas dels temps hagi colgat sota 
la pols dels anys aquest tristíssim capítol 
de la nostra història, alguna mà pacient 
desenterrarà un passat ja esblanqueït i 
alliberat de les passions i les inconsciènci-
es que el motivaren. Avui, aquest capítol 
encara té la verdor de les coses vives i, per 
això creiem que és millor deixar-lo estar.

Barcelona, 1969.”

8.  Veure Folch i Camarasa, opus cit.
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Índex de l’obra original

PRÒLEG

DE COM NO SEMPRE PARLANT LA GENT 
S’ENTÉN

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

LA LLEGENDA DE LA PEDRA LLARGA

Prehistòria. – Una hipòtesi.

DEL TEMPS DE LA RECONQUESTA

El primer senyor: Ennego, baró de la Llacuna. 
– Donacions i permutes. – Antics límits 
de Plegamans. – Seguixen les donacions 
i permutes. – La segona calamitat. – 
Confirmacions de dominis. – Per primera 
vegada, Sant Genís. – El primer Plegamans. – 
Altra protecció a Sant Cugat. – La consagració 
de l’església. – Etimologia: una altra 
llegenda. – Més donacions. – Feus venuts 
a l’encant. – Establiments i redempció del 
poble.
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ELS FOGATGES

Segle XIV. – Segle XV. – Segle XVI. – 
Cases de pagès. – Els darrers fogatges. 
– Segle XVII.

ELS TEMPLARIS AL VALLÈS

ELS PLEGAMANS I ELS SEUS 
ENTRONCAMENTS FAMILIARS

La vida activa de Ramon de Plegamans. – 
El castell de Sant Marçal. – La conquesta 
de Mallorca. – Segueixen les activitats 
de Ramon. – Hospital de Santa Eulàlia. 
– Altres possessions. – Testament de 
Ramon de Plegamans. – Altres noves 
dels Plegamans. – Entroncament amb els 
Marimon. – Segueixen els Plegamans. – 
La branca pobre. – Els sacerdots de la 
família. – I una monja.

EL SAGRAMENTAL DEL VALLÈS

ELS MARIMÓN DE PLEGAMANS

Lluites i ambaixades. – Torneig al Born. 
– Portaestendard reial…contra el rei. – 
Captura de naus. – Més personatges.

DELS REMENSES ALS REBASSAIRES

EL CASTELL

Els Vilatorta. – Els Planella. – Heràldica.

LA GUERRA CONTRA JOAN II

Joan II desposseeix als Vilatorta. – El 
Castell torna als Vilatorta. – Palau i 
Plegamans, venuts i alienats. – Gualbes i 
Clariana. – Darrers amos del Castell.

LES PARRÒQUIES I EL COMÚ

La primera casa comunal de Plegamans. 
– Ferreries i carnisseries. – Escrivanies. – 
Nomenament de batlles. – Caçadors fur-
tius. – Un emprèstit. – Més batlles. 

DELS ANYS DE LES VEGUERIES

Una mort violenta. – Memorials d’armes i 
un segell. – Guerra de Successió. – S’aca-
ben les Vegueries. – Guerra de la Inde-
pendència.

AJUNTAMENT DE LES PARRÒQUIES

Un de Gallecs. – S’acaba el segle 
XVIII. – Bona avinença i nou segle. 
- <<Sujetos aptos y robustos>>. – 
Canvi de jurisdiccions. – Primera divisió 
per províncies. – No tots pagesos. – 
Certificats rectorals. – Definitiva divisió 
provincial. – Nous segells. – Estadística 
de creixement.

EL MUNICIPI SEGONS EL PATRÓ ACTUAL

Relació d’alcaldes.

VIDA PARROQUIAL

Sant Genís el comediant. – Rectorologi. – 
Contribució a les Creuades. – Promesa de 
permuta. – Canvis, permutes, renúncies. 
– Sacerdots de Plegamans. – Moviments 
constants. – Nous tonsurats. – Segueix el 
moviment. – Una curiosa petició de mà. 
– Tornem als rectors. – Altre tonsurat. 
– Noves llicències. – Insuficiència de 
rèdits. – Un tabernacle. – Més llicències 
i canvis. – Obres al cementiri. – Segueix 
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el rectorologi. – Un que no hi era 
mai. – Un monjo i altres. – Un retaule. 
– Segueix la llista. – Més obres. 
– Continuen els canvis. – Relació 
d’altars. – Altres curiositats. – Baralles 
de confrares. – Una altra tongada de 
rectors. – Raons pel cementiri. – Un 
parèntesi. – O ferrar o treure el banc. 
– Darrers rectors.

UN PARÈNTESI: EL PAS DELS CARLINS

DEL MET DE MOIÀ AL TREN DE 
CALDES

L’impacte del <<calderí>>. – 
Sorgeixen rivalitats.

LA GENT

Homes de Plegamans. – Jaume Padró; 
Els germans Menut; El Barberet; El 
Jaume de la Facina; El secretari Pi; 
El metge Navarro; En Genís de Ca la 
Munda. – El <<savi>> Lleonart. – 
Un sacerdot al Concili Vaticà II: Mn. 
Llorenç Castells  i Pujol. – Gent de 
Palau. – El Pare Florenci; La família 
Duran; Can Cladelles; Bartomeu Soler. 
– Els estiuejants.

PRINCIPALS CASES DE PLEGAMANS

El Castell. – Ca l’Abundàncies. – Ca 
n’Arimon. – Can Cerdà. – Can Cortès. 
– Can Falguera. – Can Figueres i, de 
seguida, Can Gordi. – El Sindicat. 
– Mas Llobet. – Can Padró i la seva 
famosa alzina. – Can Puigoriol. – 
Can Torrents. – Cases de fundació 
posterior. – Possibles canvis.

COSTUMS I TRADICIONS

El Roser. – La Festa Major. – Les Gitanes. – 
La Serra-Vella. – Nadal. – Pasqua. – Sant 
Antoni Abat. – Sant Sebastià. – El Novenari 
d’Ànimes.

VA PASSAR UNA MALTEMPSADA

Mot final.

FONTS DOCUMENTALS

COLOFÓ

Com a colofó de l’article, es creu oportú, citar unes 
frases del pròleg al llibre comentat:

L’autor Esteve Busquets i Molas amb aquest 
article ha fet una bona obra i una obra bona.

...

Sovint l’oblit d’on venim, és causa que tampoc 
sapiguem on som i menys encara on anem... 
Ha estat un home independent qui ha aixecat 
el vel compacte de la nostra història, ... ens 
ha donat fet i cuinat allò que tots desitjàvem 
i que tanta falta ens feia i, sigui pel que es 
vulgui, ningú no havia aconseguit.

I, posat a fer, ha assolit donar-nos una obra 
plena de responsabilitat ... amb rigor científic 
... no fa afirmacions que no les hagi compul-
sades amb documents. Tot això vol dir moltes 
hores escorcollant arxius, còdexs i monogra-
fies, recollir dades escampades d’ací d’allà.

... bé es mereix que li tinguem un reconeixe-
ment pregon.
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Comissió del Mil·lenari de 
Sant Genís de Plegamans
1000.plegamans@gmail.com

L’estimació pel poble en 
general i per la parròquia 
en particular, ha fet que 
un grup de feligresos ens 
unim per commemorar el 
mil·lenari de la parròquia de 
Sant Genís de Plegamans. 

Creients o no, hem volgut 
celebrar un moment històric 
que forma part de la nostra 
cultura, amb diversos actes 
tant religiosos com cultu-
rals. 

Commemoració del Mil·lenari de Sant 
Genís de Plegamans

Història

En el proper número de Quatrepins està previst un reportatge de les 
activitats realitzades durant l’any per la commemoració del Mil·lenari 
de Sant Genís de Plegamans. 

SANT GENÍS DE PLEGAMANS
1013 - 2013

Va ser l’any 1013 amb data 30 
d’Agost quan, per primera 
vegada, s’esmenta l’església de 
Sant Genís de Plegamans, que 
va ser documentada al  
Cartulari del Monestir de Sant 
Cugat per la permuta d’unes 
terres on hi consta “...ipso vallo 
de S. Genesii”.

L’església original estava 
ubicada a la serra de 
Plegamans, prop del Castell, i 
va ser destruïda el Juliol de 
l’any 1936.

1000.plegamans@gmail.com

Per celebrar aquests  mil anys 
s’organitzaran diversos actes a 
partir del 25 d’Agost de 2012 
fins la mateixa data de l’any 
següent amb motiu de Sant 
Genís.

A C T E

D ’ I N I C I
DE LA COMMEMORACIÓ DEL 

M I L · L E N A R I 
DE LA PARRÒQUIA DE
SANT GENÍS DE 

PLEGAMANS

25 AGOST 2012

11:00h Missa
Missa solemne en honor a Sant Genís, presi-
dida pel Bisbe Emèrit de Solsona Mons. 
Jaume Trasserra i Cunillera, concelebrada per 
Mn. Andreu Rodríguez Morales, rector de la 
parròquia i cantada per la Coral “La Unió”.

12:00h Presentació
Breu presentació de l’acte de Commemoració 
del Mil·lenari de la parròquia de Sant Genís de 
Plegamans.

12:30h Ball de Gitanes
Exhibició de Ball de Gitanes.

12:45h Sardana 
Ballada de Sardanes amb la col·laboració de 
l’Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plega-
mans.

13:00h Refrigeri

A l’antiga església de Sant Genís de 
Plegamans
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Conjunt de l’antiga església i rectoria, a la dreta la masia de Can Gordi (actualment el centre educatiu els 
Castanyers)

L’ermita de Sant Genís vell a l’actualitat. Aquest recinte es va construir l’any 1940 amb restes de l’antiga 
església cremada i destruïda totalment l’any 1936.
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Pere Farnés Agramunt
pere@farnes.cat

Entrevista al Molt Honorable president 
Jordi Pujol

Entrevista

Estudiant de 2n de Batxi-
llerat i vei de Palau-solità i 
Plegamans.

Sóc en Pere Farnés Agramunt, estudiant de 2n de Batxillerat i veí 
de Palau-solità i Plegamans, que amb motiu de la celebració del 
mil·lenari de la parròquia de Sant Genís de Plegamans vaig tenir 
la ocasió de poder entrevistar el molt honorable president de la 
Generalitat senyor Jordi Pujol i Soley, ja que va ser un dels primers 
convidats a tal mil·lenari i al mateix temps nomenat president ho-
norífic del mateix.
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Per què va acceptar ser president d’honor 
del mil·lenari de Plegamans?

Home, perquè un país es fa a base de moltes 
generacions i cada una d’aquestes fa alguna cosa 
o altra, però la de fa mil anys va fer aquesta pa-
rròquia. Després, a vegades les coses van mala-
ment, s’espatllen i llavors hi ha moments que en 
comptes d’anar amunt, vas avall, però després 
es torna a arreglar. La història és això, un esforç 
constant per anar progressant. Encara que a ve-
gades tens un entrebanc. Però clar, fa mil anys 
que hi som, i encara hi som! I això és bonic i 
s’ha de felicitar a la gent i donar-els-hi les grà-
cies, perquè que han aguantat el país, la terra 
l’agricultura, les viles i els camins, les fàbriques, 
el bestiar... durant mil anys van aguantar el país, 
els costums, les tradicions, la llengua...

Creu que és bo commemorar actes com el 
mil·lenari de Plegamans? I per què?

Sí home, es clar que és bo, per tot el que acabo 
de dir és bo.

Creu que són una forma de revisar la pròpia 
història?

Bé, t’ajuda a recordar la història, el que ha anat 
bé, el que ha anat malament , clar que si. No la 
conec gaire la història de Plegamans, però supo-
so que Palau de Plegamans sempre ha tingut una 

cosa a favor: és un territori pla, és un territori 
amb aigua, la riera de Caldes, és un territori que 
hi passa la gent perquè el camí que ve de Girona 
i de França cap a Barcelona passa per aquí, bé, 
deu passar un parell o tres de quilòmetres més 
avall, no és una zona aïllada...

I quin profit se’n pot treure d’aquestes 
commemoracions de cara al futur?

Que la gent sàpiga que som tots el resultat de 
moltes generacions i que són moltes generacions 
que han fet un esforç, han treballat, hi han po-
sat el coll, són moments bons, dolents... Però, si 
s’ha arribat fins avui és perquè hi ha hagut més 
moments bons que dolents i més generacions 
positives que no pas negatives, més moments 
que s’han fet més coses bé que malament i, per 
tant això ha d’estimular a seguir treballant, a se-
guir tirant el país endavant, a seguir fent que 
les famílies funcionin... És un bon moment de 
reflexió.

L’antiga església de Plegamans la van des-
truir durant la Guerra Civil, creu que es pot 
treure alguna cosa positiva de recordar 
aquest fet?

Bé, la cosa positiva que es pot treure de valorar 
aquest fet és que aquella barbaritat no s’ha de 
repetir mai més. Per tant, és bo no oblidar-se’n 
de que van passar coses així.
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Mireia Pocorull Arumí
mireiapa@gmail.com

Entrevista a Mª Pepa Cerdà

Entrevista

Era el mes de juliol de 1936, i com feien cada any, Mª Pepa Cerdà i 
Muñoz i la seva família estiuejaven a casa de l’oncle de la seva mare, 
Mossèn Eusebi Figueres i Soler, rector, aleshores, de la parròquia de 
Sant Genís de Plegamans.

Aquell estiu, però, no seria tranquil i amable com els anteriors; va ser 
el darrer que hi van passar, i va acabar amb el tràgic incendi i des-
trucció de l’església i la rectoria en els inicis de la revolta. 

Però deixem que sigui la pròpia Mª Pepa, que aleshores tenia 6 anys, 
qui ens expliqui algunes coses de la vida quotidiana a la rectoria, i de 
l’església i les últimes hores que hi va passar:
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Entrada de l’església en que es poden apreciar els 
esgrafiats de la façana, desconeguts fins a l’actualitat.

•	 Encara que vostè era petita aquell estiu, 
ens podria descriure com era l’entrada a 
l’església i a la rectoria? 

Quan entràvem, a la dreta trobàvem un passadís 
que anava cap a l’església, i a l’esquerra s’entrava 
a la rectoria. 

Entrant a la rectoria hi havia un rebedor més 
grandet, on hi havia un piano, que tocava la 
meva mare, i a l’esquerra hi havia el despatx 
del meu oncle, amb molts llibres, i recordo que 
el terra era enfustat, l’únic lloc de la casa que ho 
era, i que feia soroll al caminar.

Més enllà hi havia el menjador, bastant grandet, 
i encara més enllà la cuina. A darrere hi havia 
el pati, on hi tenien moltes plantes, el safareig 
i el galliner, on em deixaven anar a buscar ous. 
El pou devia ser a l’entrada de la casa, perquè 
recordo que hi portàvem la fruita a refrescar. No 
recordo gaire més; poder sota l’escala hi havia 
un lavabo, allà on hi havia el piano. Al pis de dalt 
hi havia les habitacions, una a darrere i dues a 
davant, la del meu oncle i la dels meus  pares.

•	 Com era l’entrada a l’església?

Des de la rectoria entràvem a l’església per un 
passadís baix de sostre, d’on també sortia la 
pujada al cor, que era molt petitet. Al fons de 
la nau central hi havia l’altar principal, que no 
recordo gaire encara que hi ha alguna foto; cap 
a l’esquerra, una petita capella, i més a la dreta 
la capella del Santíssim.

•	 Com era l’altar del Santíssim? 

La capella era cap a la dreta, com he dit; tenia 
molta més llum per què a la cúpula hi havia uns 
vidres blaus i verds, segons em diu la Mercè, 
però no ho recordo.
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Parella de nuvis a l’entrada del recinte de l’església.

•	 Els seus pares es van casar a l’església 
de Plegamans. Li han explicat alguna 
anècdota?

Els meus pares es van casar l’any 29; la mare 
tenia 28 anys i el pare 33. Explicaven que van 
fer portar el dinar de Caldes i el van servir a la 

Granja.  Van ser poca gent perquè s’havia mort, 
feia poc temps, el pare de la meva mare.

•	 Com es van conèixer, els seus pares?

L’oncle capellà, Mn. Eusebi, era el germà petit de 
la meva àvia i el padrí de la meva mare.  Vivia 
amb una germana, la tia Lola, i els feia molta 
il·lusió que la meva mare, la Pilar, hi anés, tot i 
que als seus pares no els feia molta gràcia que 
hi anés tant sovint. La meva mare, quan venia 
aquí, anava a Caldes a classes de música, on va 
aprendre a tocar el piano.

Un dia, quan encara era soltera, mentre era 
a casa de l’oncle va sentir dir que arribava de 
Londres el Jaume de Can Cerdà, com si fos un 
gran esdeveniment. Quan el Jaume arribà a 
Plegamans una colla de gent van quedar per 
anar a buscar bolets, i a la meva mare se li 
va acudir agafar un pastilla de sabó, i això va 
cridar l’atenció al que seria el meu pare, que era 
molt polit. Va passar un temps més, perquè el 
Jaume, que acabava de tornar de Londres, va 
posar un negoci, però es van començar a veure 
amb la mare. El festeig va durar molt temps, uns 
vuit anys. Es veien a Plegamans o ell anava a 
Barcelona, fins que es van casar. Es van prometre 
l’any 28 i es van casar el 29. Al meu oncle li 
va fer molta il·lusió que es casessin. Mira, porto 
l’anell que li va regalar el meu pare a la meva 
mare quan es van prometre; hi posa l’any del 
prometatge.

•	 Devia ser tot una festa anar cada estiu a 
casa l’oncle a Plegamans, oi? 
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Pujàvem sovint, i no només a l’estiu. Recordo les 
tornades a Barcelona amb olor de flors, perquè 
a la rectoria en tenien moltes i a la meva mare li 
agradaven molt. Vam començar anant també a 
Can Cerdà, però els tios, Mn. Eusebi i la tia Lola, 
s’enyoraven i s’entristien si no anàvem a casa 
seva. La meva mare va dir que ho repartiríem, 
però vam acabar anant només a casa el tio 
rector. 

•	 Com recorda al seu oncle, Mn. Eusebi?

Molt bona persona, molt seriós, però que sempre 
explicava coses, com una història entre Sant 
Pere i Sant Pau que explica com, per barallar-
se, ha d’haver-hi dos que ho vulguin, i fins i tot 
explicava acudits. Recordo que la tia Lola li tenia 
molt respecte, i que l’oncle tenia bona relació 
amb tothom. 

•	 Com era un diumenge d’estiu? Venia 
molta gent a les misses?

Hi venia força gent, i que com l’església era tant 
petita s’omplia aviat. Nosaltres sèiem al darrere, 
la meva germana, el meu pare i jo, perquè la 
meva mare sempre tocava l’orgue durant les 
misses, i ens quedàvem al costat de l’escala que 
pujava a dalt. També recordo al meu oncle Pere 
assegut al darrere.

•	 Recorda alguna festa especial a la 
Parròquia, com ara la festa del Roser?

Sí, ho recordo com una festa d’església, sobretot 
recordo els rams que es feien amb flors de lilà i 
amb pomes i ametlles; recordo sobretot l’olor del 
lilà. També recordo el ball de gitanes, però no sé 
si era per aquella festa.

•	 Aquell estiu de 1936, els dies previs, tot 
i que era una nena, va notar que passava 
alguna cosa diferent?

No, jo no vaig notar res diferent.

•	 Com van marxar de la rectoria el dia 19? 
Els van avisar a temps?

Recordo que estàvem banyant a la meva 
germana petita, que aleshores tenia dos anys, al 
pati,  on hi havia la palmera, i va venir un home, 
que no coneixia, i ens va dir: “Marxin, que venen 
a cremar l’església”. I vam començar a agafar 
coses i preparar-nos per marxar tot seguit.

 

•	 Devia ser un enrenou, a partir d’aquell 
moment?

Sí, vam començar a recollir. La meva mare va 
portar algunes coses, com les seves joies i altres 
joies familiars i coses de la rectoria, perquè els 
ho guardés, a un tal Esquis, que treballava a la 
Granja, tot i que a darrera hora s’hi va repensar 
i va anar a recuperar l’estoig de les seves joies, 
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que es va cosir al vestit, i que va dur a sobre 
durant tota la guerra. 

També recordo que, amb l’enrenou, vaig recollir 
les meves nines per portar-les també a la 
Granja, però la meva mare em va aturar, allà a 
la baixadeta, i em va dir “On vas amb això?”. Li 
vaig dir que no volia que les cremessin, i em va 
dir que res de portar les nines a guardar, que les 
deixés a la casa i que es cremessin. Ho recordo 
com si fos ara. 

Quan després de la guerra, la meva mare va anar 
a recuperar tot el que havia confiat a l’Esquis, 
com un rellotge d’or, joies de la seva mare, i 
altres coses, l’home li va dir que no ho tenia, que 
ho havia amagat a sobre d’un armari i que tot 
havia desaparegut i no n’havia sabut res més; 
així que sort que la mare s’hi havia repensat, 
amb les seves joies.

•	 I dels ornaments de l’església? Què se’n 
va fer?

Les coses de l’església les van amagar al bosc a 
prop de Can Arimon, les van embolicar amb sacs 
i les van posar en un torrent mig amagat. Quan 
les van anar a recuperar, tres anys després, 
els va costar trobar-les, però finalment les van 
recuperar.

•	 On van passar aquella nit del dia 19? Qui 
hi havia més en aquell lloc?

Vam passar la primera nit a Sant Valerià, a Can 

Cuscó. Aquella casa estava deshabitada, i ens 
van posar a una habitació gran de la part de 
dalt, que era plena de puces. També hi eren la 
Mercè Arumí i les seves dues germanes i altres 
persones.

•	 Com hi van arribar, a Can Cuscó?

Vam arribar-hi a peu, perquè ens van dir que no 
agaféssim el cotxe; jo li deia al meu pare: “Per 
què deixem el cotxe…?”, i també recordo al meu 
pare portant la meva germana petita a coll i be.

•	 Quan temps hi van passar allà?

Uns quants dies. Com que Can Cuscó queda 
alt, recordo que la meva mare anava dient, 
esglaiada, que veia focs per tot el voltant, de les 
esglésies que anaven cremant.

•	 Recorda per què Sant Valerià pertany a 
la família Cerdà?

La meva àvia, que es deia Maria, era filla única. 
Vivia amb els seus pares a Can Cuscó; també 
tenien moltes terres a Palou, perquè el seu pare 
–el meu besavi–, que és deia Cladelles, era de 
Palou. Can Cuscó ens venia per part de la mare. 
El meu avi la festejava, però ells no volien un 
hereu per a la seva filla, volien un marit que 
anés a viure a la casa. Fins i tot explicaven que 
una vegada els meus avis el van fer marxar amb 
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males paraules; però al final es van casar, i la 
meva àvia va anar a viure a Can Cerdà.

Quan els meus besavis es van posar malalts, la 
meva àvia va tornar a la casa, a Can Cuscó, a 
cuidar-los. Però ella tenia un nen molt petit (el 
meu pare), i va demanar a Can Arimon si el podi-
en criar, perquè tenien també un nen de mesos.
Aquest nen era Mn. Llorenç, per això deien que 
el meu pare i Mn. Llorenç eren germans de llet. 
Finalment els meus besavis van morir i la meva 
àvia va tornar a Can Cerdà, però no va viure 
gaire temps més, després de la mort dels seus 
pares. Va morir l’any 1911.

•	 Van tornar a la rectoria, després de la nit 
que la van incendiar? 

No, no hi vam tornar.

•	 En algun moment van dir que sabien qui 
l’havien cremada?

No, a casa mai en vaig sentir comentar res.

•	 I el seu oncle, on va passar la primera 
nit?

Amagat al bosc, a prop de Can Cuscó.

Fixa’t que el meu oncle ja havia passat una situ-
ació semblant, perquè l’any 1909, a la Setmana 
Tràgica, ell era a Sabadell i es va haver d’escapar 

per la teulada de la casa on era, perquè també el 
volien matar. La meva mare deia que des d’ales-
hores li havia quedat la veu tremolosa.

•	 I els dies següents, que va fer Mn. Eu-
sebi?

Va continuar amagat al bosc, junt amb Mn. Rafa-
el, el rector de Santa Maria.

•	 I on va passar la resta de la guerra?

Els dos mossens van passar un temps amagats 
al bosc on el meu pare els anava a portar menjar. 
Però quan va arribar setembre el meu oncle va 
dir que no aguantaria passar al bosc tot l’hivern, 
i va decidir que volia anar a Barcelona.

Aleshores el meu cosí Pere Llopart, que era molt 
decidit, va demanar dos salconduits i va venir a 
Sant Valerià a buscar-los. Es van vestir de seglar 
i van marxar tots tres per agafar el tren cap a 
Barcelona.  Al cap d’unes hores vam tenir un en-
surt perquè va venir algú que va dir que havien 
vist tres cadàvers a la carretera, dos homes jo-
ves i un de gran; però finalment va ser una falsa 
alarma, i vam saber que havien arribat bé.

Quan van arribar a  Barcelona, Mn. Eusebi es va 
quedar a casa del meu cosí Pere i la meva tia, 
a la Gran Via cantonada amb Casanovas, i Mn. 
Rafael devia marxar a un altre lloc. 

Però passats uns dies, uns homes van fer algunes 
preguntes a la porteria de la casa on s’amagava 
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el meu oncle, això els va fer veure que allà no 
era un bon lloc, que el podien trobar, i van decidir 
buscar una altra casa on el poguessin acollir. El 
meu pare, per mitjà de la parròquia del Pilar, 
va trobar una família, els Alzina, que eren de 
València, que vivien al carrer Pàdua cantonada 
amb Saragossa. Ells ja hi tenien amagat un parent 
que era monjo de Montserrat. El meu pare hi va 
acompanyar el meu oncle, que va passar la resta 
de la guerra amagat amb aquella família, que va 
ser molt valenta. Hi feien missa, i ens explicava 
que, per passar les hores, feien catifes. Durant 
el temps que va durar la guerra, el meu pare 
els duia menjar sempre que podia, era un temps 
en que la gent s’ajudava molt. Nosaltres no hi 
vam anar mai durant aquell temps, però un cop 
acabada la guerra, la meva mare i el meu pare 
estaven tant agraïts als Alzina, que els anàvem a 
visitar, i fins i tot i vam fer certa amistat.

•	 Fins quan va ser rector de St. Genís? 

Passada la guerra el meu oncle va tornar a Sant 
Genís, on va ser-hi fins que el van traslladar, per 
decisió del bisbat, a la parròquia de Crist Rei de 
Barcelona. Allí on va ser molt ben acollit, i va 
ser-hi com a rector fins que va morir.

•	 En van parlar molt, al llarg dels anys, 
amb els seus pares del que havia passat?

A casa se n’ha parlat poc de tot el que va passar, 
però el que recordo és que a la meva mare li feia 
molta tristesa quan parlàvem de l’església i la 
rectoria.

•	 Als seus fills els ha parlat d’aquells es-
tius a la rectoria? I del darrer estiu que 
hi van passar?

No, no gaire.

Agraïm a la Sra. Mª Pepa Cerdà haver-nos rebut 
per fer-li aquesta entrevista.

Tres noies amb una nena en el pati interior entre 
l’església i la rectoria.
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La vigília de Reis en l’exterior de l’església.
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Grup de capellans amb un dels mossos de la masia de Can Gordi i quatre infants.
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Montse Estrada Uceda
estrada.monts@gmail.com

Recorregut premiat de la companyia 
Step by Step fins arribar al mundial

Artistes

La companyia Step by Step amb les medalles guanyadores. De dreta a 
esquerra: Paula García, Mariona Clotet, Maria García, Clàudia Soler, Marta 
Viaplana, Maria Oliveres, Aida López, Shesica Páez, Joana Alexandrescoff, 
Maria Rebellón, Paula Parada, Sara Quiñones, Raquel Paredes, Xavi Ferrer, 
Montse Estrada, Laura Nomdedeu i Queralt Parada.

La passada Setmana Santa la companyia Step by Step de Caldes de 
Montbui dirigida per la coreògrafa Montserrat Estrada va guanyar la 
medalla de bronze en la categoria Junior de l’estil de dansa Jazz en 
el campionat “Dance World Cup Spain” celebrat al Barcelona Teatre 
Musical de la mateixa ciutat de Barcelona. Aquest premi els dóna pas 
a la participació de la final del món de la DWC que es celebrarà a 
Brighton (Regne Unit).

Dance World Cup és un esdeveniment de la dansa sense precedents, 
donat que fins aquest any no s’havia permès executar-lo. A més, és 
molt complet perquèque engloba la majoria de les disciplines de la 
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La companyia amb la coreografia Vive la danse! Xavi Ferrer i Montse Estrada amb la coreografia Last 
Date.

dansa el que permet una major participació i que 
tots els ballarins puguin demostrar el que valen 
dins la seva especialitat.

La companyia en total va presentar quatre core-
ografies, dues de grupals, una de jazz i l’altra de 
contemporani, de les quals va quedar guanya-
dora en tercer lloc la coreografia de jazz grupal 
titulada Appearance.

Les altres dues coreografies van ser presentades 
per la Paula Parada que va participar amb un solo 
de jazz anomenat Seducció, i pel Xavier Ferrer i 
la Montserrat Estrada amb un pas a deux (en 
parella) anomenat Last Date. Malauradament, 
aquestes dues coreografies, juntament amb la 
grupal de contemporani anomenada Vive la dan-
se! no van ser premiades tot i que van quedar a 

prop de les primeres posicions.

Després, al mes de maig, varen quedar segones 
al campionat coreogràfic de Catalunya amb la 
coreografia de contemporani anomenada Vive la 
danse! I la coreografia anomenada anteriorment 
Last Date, també va quedar en segon lloc. 

Finalment, al campionat del món a Brighton van 
quedar en 19è lloc dins una dura competició 
contra diferents països on es va demostrar un alt 
nivell en la categoria de jazz.
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 email : stepbystepbymontsestrada@gmail.com
t.  93 862 20 01 
m. 667 68 32 28    

DANSA CLÀSSICA

DANSA CLÀSSICA RAD 

DANSA NEOCLÀSSICA

JAZZ COMERCIAL

LYRICAL JAZZ 

STREET JAZZ

HIP HOP
 
FLAMENC

SEVILLANES 

CONTEMPORANI
 
BALLS DE SALÓ 

SALSA, BACHATA
RODA CUBANA

FORMACIÓ FÍSICA

IOGA/PILATES 

DANSA ORIENTAL 

PREPARACIÓ DE 
COREOGRAFIES 

ENS POTS TROBAR A... 
t.  93 862 20 01 

m. 667 68 32 28    
email : stepbystepbymontsestrada@gmail.com

EDIFICI LA LLANA  
c/ Montserrat, 126 
CALDES DE MONTBUI 

QUÈ FEM?

Montse Estrada inaugura una escola de dansa

Artistes

Recentment Montse Estrada, artista del poble, 
ha obert una escola de dansa a l’edifici “la llana” 
al carrer Montserrat, 126 de Caldes de Montbui. 
En aquesta escola ofereixen diversos tipus de 
classes, com ara dansa clàssica, clàssica rad, 

neoclàssica, jazz comercial, lyrical jazz, street 
jazz, hip hop, flamenc, sevillanes, contempora-
ni, balls de saló, salsa, bachata, roda cubana, 
formació física, ioga i pilates, dansa oriental i 
preparació de coreografies entre altres. 
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Tallarol Cap Negre (Sylvia Melanothoras)

Sempre m’ha agradat molt la fotografia, però des de fa uns 15 anys la meva 
dedicació ha anat a més, convertit-se en una passió. Les imatges de viatges, 
natura i fauna són les que m’atrauen més, principalment aquestes últimes, doncs, 
poder captar els animals en el seu medi, o sigui en llibertat. És una sensació molt 
gran, principalment degut a la dificultat que comporta.Jaume Ventura i Nualart

venturabusquets@gmail.com
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Eriçó (Erinaceus europaeus)

Sempre m’ha agradat molt la fotografia, però des de fa uns 15 anys la meva de-
dicació ha anat a més, convertit-se en una passió. Les imatges de viatges, natura 
i fauna són les que m’atrauen més, principalment aquestes últimes, doncs, poder 
captar els animals en el seu medi, o sigui en llibertat, és una sensació molt gran, 
principalment degut a la dificultat que comporta.Jaume Ventura i Nualart

venturabusquets@gmail.com
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins

Presentació QU4TREPINS núm. 33
“Pa amb tomàquet cultural”
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins

Presentació de Narcís Garolera 
per Josep M. Farnés.

Presentació dels 4 nous membres de la junta de l’Associació Quatrepins: Montse Estrada, Marta 
Cañadó, Francesc Paredes i Josep Mª Farnés.
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Exhibició de punts lliures a càrrec de l’Agrupació Sardanista AQUA CALIDAE.

Actuació sorpresa a càrrec dels actors Xavier Moreno i Laia Cuscó.
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins

Quadre original de la portada del número 33 de la revista Qu4trepins de Roser Eslava.
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins

Llegendes del Gòtic i Sagrada Família. 
Sortida cultural

DATA:  1 de juny 
HORA: sortida a les 9h
    arribada 18:30h aprox.
LLOC:  Masia Can Cortès                      
    a Palau-solità i Plegamans

LLEGENDES DEL GÒTIC 

Sortida cultural

RESERVES: Abans del 25 de maig
Places limitades

SAGRADA FAMÍLIA

SAGRADA FAMÍLIAi

LLEGENDES DEL GÒTIC 

Llegendes del gòtic

Dinar

Sagrada Família

40€/persona

Transport
+

+

+

=

Telèfons 93 864 90 68 / 667 38 65 29
quatrepins@gmail.com
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins

9h Can Cortès

9:15h Sortida

Parking Saba - Av. Catedral (opcional)

10:30h Inici visita Plaça Catalunya/Portal 
de l’Angel (davant del Banc d’Espanya)

12:30h Final visita Plaça Ramon 
Berenguer el Gran. Agafem cotxes del 
parking

Parking Low Cost C/Mallorca, 423 
(opcional)

13:00h Restaurant "El gloton" 
C/ València, 522 (entre Castillejos i 
Cartajena) 

13:15-16:00h Dinar

16:00h Sortir del Restaurant cap a 
Sagrada Família (caminant)

16:30h visita Sagrada Família 

18:00h Fi visita

Parking Low 
Cost

Sagrada 
Família

Restaurant “El 
Gloton”

Parking Saba

LLEGENDES DEL GÒTIC 

Sortida cultural
SAGRADA FAMÍLIAi

Per qulsevol qüestió:

667386529 Marta
607864808 Tomas
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins

Festa de la sega
en col·laboració amb el Patronat de Sant Isidre

Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins
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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins

IV Cicle Parlem de Catalunya
en col·laboració amb sis entitats culturals



Aquest número 33 de Quatrepins s’ha acabat 
d’imprimir el mes de Novembre de 2012, quan 
els roures, els pollancres, els plàtans i els lledo-
ners, entre altres arbres, comencen a pintar de 

groc el nostre paisatge, a I.G. Santa Eulàlia.

Ha col·laborat:
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PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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