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Història i política local

Comentari editorial

Tomàs Castells Manent
campusexpres@gmail.com

President	de	l’Associació	
Cultural	Quatrepins.

Amb	motiu	dels	300	anys	de	la	primer	casa	del	comú	dels	dos	antics	
pobles	de	Palau-solità	 i	de	Plegamans,	 l’any	1998	es	va	publicar	el	
llibre	Història de l’Ajuntament de Palau de Plegamans.	Actualment,	
està	a	punt	de	sortir	una	nova	edició	que	amplia	aquesta	història	fins	
l’any	2014.	Aquest	fet	dóna	peu	al	comentari	d’aquesta	editorial.	

Si	es	repassa	la	història	de	la	vida	municipal	es	posa	de	manifest	un	
fet	a	vegades	oblidat	com	és	l’existència	i	el	paper,	a	través	totes	les	
èpoques,	d’aquesta	entitat	bàsica	pel	funcionament	la	societat	local:	
l’Ajuntament.	Parlar	de	l’Ajuntament	vol	dir	parlar	de	totes	les	perso-
nes,	sobretot	alcaldes	i	regidors,	que	l’han	composat	i	que	han	anat	
assumint	històricament	la	responsabilitat	-la	responsabilitat	política-	
de	regentar	el	municipi.	

Com	a	punt	inicial	de	referència,	és	il·lustratiu	fixar-se	en	que	el	pri-
mer	batlle	conegut	és	de	l’any	1440,	quan	Palau-solità	tenia	només	
22	focs	i	Plegamans,	18.	Des	d’aleshores	i	sense	interrupció	es	van	
anar	renovant	i	succeint	els	batlles	i	els	regidors,	sortits	d’entre	les	
escasses	persones	que	hi	havia	al	municipi.

En	cadascuna	de	les	etapes	històriques	es	constaten	les	decisions	que	
es	 van	 anar	 prenent	 pel	 govern	 del	municipi.	 Criden	 especialment	
l’atenció	les	èpoques	de	guerres,	revoltes	i	calamitats	que	va	haver	
d’afrontar	la	població	en	general	i	molt	principalment	els	responsa-
bles	municipals.	La	història	està	farcida	d’anècdotes,	com	els	segres-
tos	als	que	van	haver	de	fer	front	durant	les	guerres	carlines.

Els	responsables	municipals	han	estat	persones	dedicades	a	les	feines	
habituals	de	la	seva	professió	-en	els	segles	passats,	la	gran	majo-
ria	eren	pagesos,	ja	que	aquesta	era	gairebé	l’única	activitat	que	es	
realitzava	al	poble.	En	la	major	part	de	les	etapes	històriques	i	adap-
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tant-se	a	les	diferents	circumstàncies	polítiques	
del	 país	 en	 general,	 el	 caràcter	 dels	 alcaldes	 i	
regidors	han	format	part	del	substrat	normal	de	
la	població	local.	Potser	només	en	determinades	
circumstàncies	 socials	 extremes	 al	 país	 s’han	
produït	situacions	forçades	o	imposades	de	for-
ma	anormal,	com	podien	ser	els	primers	temps	
de	la	reacció	a	la	sublevació	de	1936,	o	els	pri-
mers	mesos	 de	 la	 dictadura,	 l’any	 1939.	 Però,	
en	ambdós	casos	van	durar	poc	i	es	van	tornar	a	
renovar	consistoris	normals,	ateses	les	circums-
tàncies.

També,	en	el	decurs	dels	anys,	es	destaquen	al-
guns	 gestos	 polítics,	 que	 poden	 semblar	 petits	
però	que	són	significatius,	més	enllà	de	les	acci-
ons	de	govern	domèstic	local,	com	per	exemple,	
l’any	1917	en	el	que	 l’ajuntament	 s’adhereix	a	
l’Assemblea	de	Parlamentaris	Catalans	i	formula	
la	més	enèrgica	protesta	per	 la	violació	exerci-
da	pel	Gobierno	contra	l’Assemblea,	o	bé,	 l’any	
1977	en	el	que	l’ajuntament	demana	la	implan-
tació	de	l’Estatut	d’Autonomia	de	Catalunya.

Ja	en	època	més	recent,	el	poble	s’ha	transfor-
mat	 i	 actualment	 l’Ajuntament	 és	 un	 ens	 pro-
fessionalitzat	administrativament	 i	amb	 l’activi-
tat	política	pròpia	d’una	vila	moderna	de	14.000	
habitants.

Cal	dir	per	acabar	que	conèixer	aquesta	història	
té	interès.	Com	diu	l’epíleg	del	llibre	citat	al	prin-
cipi:	“	...	la	història	de	l’Ajuntament	és	la	història	
i	el	testimoni	d’un	lideratge,	al	costat	de	tots	els	
ciutadans,	en	l’esforç	per	a	aconseguir	un	espai	
material	i	humà	digne	i	amb	personalitat,	en	el	
que	tothom	se	senti	satisfet	de	viure-hi.”
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El Retaule de la Mare de Déu dels Con-
sellers, amb la imatge d’un personatge 
lligat al Castell de Plegamans

Història

Sofia Escartín
Martínez-Zuviría

sofiaescartin@gmail.com El Retaule de la Mare de Déu dels Consellers és una meravella 
del gòtic català, amb un personatge poc conegut: Antoni de 
Vilatorta. L’autor del retaule és Lluís Dalmau.

Aquest	article	s’ha	redactat	tenint	en	compte	que	l’estudi	d’una	obra	
d’art	es	pot	abordar	des	de	diferents	punts	de	vista.	Per	a	estudiar	
aquest	retaule	s’han	tingut	en	compte	les	següents	lectures	que	res-
ponen	a	l’anàlisi	de	la	peça:

•	 La	 contemplació	 de	 l’obra:	 L’espectador	 observa	 l’estil,	 el	
dibuix,	 la	disposició	dels	 colors,	 les	 semblances	amb	altres	
autors,	i	descobreix	les	influències	per	a	situar-la	en	una	ten-
dència	o	escola	determinada.	

•	 La	 introducció	de	consideracions	històriques,	documentals	 i	
iconogràfiques,	que	permetran	confirmar	o	qüestionar	les	hi-
pòtesis	anteriors	i	situar	l’obra	en	el	seu	context.

Sóc	 historiadora	 de	 l’art	 i	
m’apassionen	els	retrats.
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Imatge 1. Verge dels Consellers de Lluís Dalmau. MNAC, 1428-1461.
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Introducció

La	Verge	dels	Consellers	de	Lluís	Dalmau	és	una	
obra	cabdal	en	la	pintura	gòtica	catalana.	La	seva	
singularitat	es	troba	en	una	sèrie	de	circumstàn-
cies	que	analitzarem	més	endavant.	

Quan	es	parla	de	la	pintura	del	segle	XV	s’acos-
tuma	a	tractar	el	Quattrocento	italià,	els	artistes	
més	coneguts	del	qual	són:	Brunelleschi,	Dona-
tello,	Botticelli	i	Piero	della	Francesca.	Així	doncs,	
no	 ens	hem	d’oblidar	 que	 els	 artistes	 de	 l’estil	
flamenc	com	Jan	Van	Eyck,	conviuen	en	el	temps	
amb	artistes	del	Renaixement	italià	.

El	motiu	pel	qual	ha	sigut	escollida	 la	peça,	no	
només	es	 troba	en	 la	 seva	 importància	dins	 el	
marc	de	l’art	català,	sinó	també	en	la	presència	
d’un	 personatge:	 Antoni	 de	 Vilatorta.	 Es	 trac-
ta	d’un	mercader	que	arribà	a	ser		membre	del	
Consell	de	Cent	de	Barcelona	en	temps	d’Alfons	V	
el	Magnànim.	Aquest	conseller	està	estretament	
vinculat	amb	Plegamans,	atès	que	l’any	1441	va	
adquirir	el	Castell	de	Plegamans	i	el	va	reformar	
notablement	convertint	 l’antiga	 fortalesa	romà-
nica	en	el	casal	gòtic	que	tenim	actualment.	És	
gràcies	a	aquesta	obra,	que	coneixem	els	 trets	
fisonòmics	d’aquest	personatge.		

Per	a	entendre	el	context	de	l’obra,	cal	remun-
tar-nos	al	 temps	del	 rei	Alfons	V	el	Magnànim.	
Fou	un	dels	monarques	més	brillants	de	la	seva	
època	 i	 adequà	 sempre	 les	 circumstàncies	 als	
seus	interessos.	El	2	d’abril	de	1416,	quatre	anys	
més	tard	de	l’entronització	del	seu	pare,	Ferran	
I,	 pel	 Compromís	 de	 Casp,	 es	 convertí	 en	 rei	
d’Aragó,	València,	Sicília	 i	Sardenya	 i	comte	de	
Barcelona.	Amb	la	conquesta	de	Nàpols	el	1442,	
esdevingué	 un	 autèntic	 príncep	 italià.	 Un	 dels	
aspectes	més	destacats	del	seu	regnat	va	ser	la	
seva	 participació	 en	 l’art	 i	 la	 cultura	 impulsant	

un	destacat	mecenatge	gràcies	al	qual	la	pintura	
catalana	tingué	dues	grans	influències:

- La	dels	artistes	florentins	que	arribaren	
a	Barcelona	introduint	el	seu	estil	i	mar-
cant	 sobretot	 l’obra	 del	 pintor	 Bernat	
Martorell.	

- La	 de	 la	 pintura	 flamenca.	 L’encís	 del	
monarca	cap	a	les	noves	propostes	sep-
tentrionals	i	la	pintura	de	Van	Eyck	mo-
tivà	que	la	corona	financés	el	viatge	del	
pintor	valencià	Lluís	Dalmau	a	Flandes	el	
1441.

Lluís Dalmau

Lluís	Dalmau,	natural	de	València,	es	coneix	com	
un	dels	principals	pintors	del	gòtic	català.	Cal	si-
tuar	el	seu	treball	al	servei	d’Alfons	V	el	Magnà-
nim,	per	ordre	del	qual	es	desplaçà	a	terres	de	
Castella	i	viatjà	a	Flandes	el	1431.	

L’arribada	del	valencià	a	Barcelona	conforma	una	
nova	etapa	en	la	pintura	catalana.	El	nou	esque-
ma	flamenquitzant	consolidà	un	nou	tipus	de	pin-
tura	vinculada	a	Flandes.	És	el	principal	introduc-
tor	a	Barcelona	d’aquest	estil,	havent	conegut	de	
primera	mà	la	producció	dels	germans	van	Eyck,	
ja	que	el	 rei	Alfons	el	Magnànim	 li	finançà	una	
estada	a	Flandes	amb	l’objectiu	de	conèixer	de	
prop	el	nou	paradigma	figuratiu	septentrional,	o	
ars nova.	L’arribada	de	Dalmau	a	la	ciutat	comtal	
es	produí	a	l’entorn	de	1440,	any	que	la	ciutat	de	
Barcelona	li	encarregà	el	retaule.	El	pas	de	Lluís	
Dalmau	per	Barcelona	posa	en	relleu	el	fet	que	
havia	passat	per	altres	tallers.	 la	cultura	eckia-
na	del	pintor	subratlla	una	procedència	estilísti-
ca	que	altres	mestres	recobrien	amb	un	tel	més	
personal	que	camuflava	els	orígens.
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Per	 encàrrec	 del	 rei	 Alfons	 el	 Magnànim	 entre	
1436	i	1438	va	pintar	i	daurar	una	biga	i	va	pin-
tar	una	imatge	de	Sant	Miquel	a	la	clau	de	volta	
de	la	tenda	del	rei.	Entre	1438	i	el	1443	abando-
nà	València	per	instal·lar-se	a	Barcelona	i,	degut	
a	la	seva	capacitat	retratística,	es	convertí	en	el	
pintor	dels	consellers	de	la	ciutat,	els	quals	cer-
caven	«lo millor e pus apte pintor qui encercar e 
trobar se pogués» i que pogués representar als consellers 
«segons proporcions e habituts de lurs còssors, 
ab les façs així pròpies com ells vivents les han 
formades» a fi d’encarregar-li el retaule per a la Capella 
de la Casa de la Ciutat del Consell de Cent. Dalmau a l’obra 
reflecteix la seva influència flamenca especialment de Van 
Eyck,	que	es	fa	palesa	en	la	seva	similitud	amb	
l’obra	del	pintor	flamenc	«	La	Mare	de	Déu	del	
canonge	Van	der	Paele ». (Imatge 2)

El	15	de	setembre	de	1448,	després	de	finalitzar	
«	 La	Mare	 de	 Déu	 dels	 Consellers	 »,	 va	 rebre	
l’encàrrec	per	a	realitzar	el	retaule	de	Sant	Bal-
diri	de	Sant	Boi	de	Llobregat.	A	Barcelona	també	
va	realitzar	el	retaule	de	Sant	Antoni	de	l’esglé-

Imatge 2. Marededéu del canonge de Van der Paele. 
Jan Van Eyck.

sia	de	Santa	Maria	del	Mar	 (1449)	 i	 va	daurar	
i	policromar	 la	paret	de	 la	capella	de	Sant	Elm	
del	Convent	de	Santa	Clara	(1454).	Entre	1457	
i	1459	va	realitzar	el	retaule	de	Santa	Cecília	de	
l’Església	parroquial	de	Santa	Maria	de	Mataró.	
També	va	 treballar	per	al	 successor	d’Alfons	el	
Magnànim,	Joan	II	el	Sense	Fe,	realitzant	entre	
1460	i	1461	la	pintura	de	diversos	penons,	co-
tes,	sobrevestes	i	guarnicions	de	cavall	amb	les	
armes	reials.	

De	totes	 les	obres	que	va	realitzar,	actualment	
nomes	se’n	conserven	el	retaule	de	la	Marede-
déu	dels	Consellers	i	el	retaule	de	Sant	Baldiri.	
També	té	atribuïda	la	pintura	de	l’arcosoli	del	se-
pulcre	de	Sança	Ximenis	de	Cabrera	situada	a	la	
Capella	de	Sant	Antoni	de	Pàdua,	Cosme	i	Damià	
de	la	Catedral	de	Barcelona.	

Es	desconeix	la	data	exacta	de	la	seva	defunció,	
tot	i	que	segurament	s’hauria	produït	l’any	1461.	

Anàlisi de l’obra

El	retaule	consta	d’una	sola	taula,	 la	superfície	
pintada	de	la	qual	mesura	272	x	276	cm;	amb	
el	marc	 inclòs,	 la	seva	dimensió	és	de	311,5	x	
311	cm.

L’aplicació	de	la	tècnica	emprada,	mixta	al	tremp	
i	a	l’oli	sobre	taula	de	roure,	té	molt	a	veure	amb	
la	precisió	de	 les	figures	 i	de	tots	els	elements	
que	apareixen	en	l’obra.

La	Verge	dels	Consellers	és	una	composició	si-
mètrica,	articulada	al	voltant	de	la	figura	central	
de	 la	Mare	de	Déu	 i	el	Nen.	Així,	els	grups	de	
personatges	 que	 es	 representen	 a	 cada	 banda	
de	la	Mare	de	Déu	són	gairebé	idèntics.	Les	fi-
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bé	condicionat	per	la	clàusula	del	contracte	que	
exigia	 la	 plena	 semblança	 individual	 d’aquests	
consellers.	El	retaule	no	deixa	de	ser	fruit	de	la	
voluntat	dels	membres	del	Consell	Executiu	del	
Consell	de	Cent	de	ser	immortalitzats.	

Els	orants	estan	acompanyats	de	sant	Andreu	–
que		sustenta	el	seu	atribut,	la	creu–	i	de	santa	
Eulàlia	 –patrona	 de	 la	 ciutat	 de	 Barcelona	 re-
presentada	amb	la	palma	i	la	creu	del	martiri–,	
actuant	aquests	com	a	advocats	dels	consellers	
de	la	ciutat.	Al	fons	també	participen	de	l’esce-
na	els	àngels	que	canten	a	 les	figures	del	cen-
tre.	 Els	 deu	 àngels	 cantors	 ubicats	 darrere	 els	
finestrals	 estan	 clarament	 inspirats	 en	 els	 per-
sonatges	eyckians	de	l’adoració de l’Anyell Místic 
(Imatge	4)	compartint	fins	i	tot	l’estil	dels	ves-
tits.

L’obra	es	completava	amb	una	predel·la	perduda	
on	havien	d’aparèixer,	per	acord	manifest	en	les	

gures	són	de	mida	natural	 i	disposades	en	una	
composició	piramidal.	

L’obra	presenta	una	alta	gama	cromàtica	que	és	
hereva	de	l’estil	flamenc.	Predominen	els	colors	
càlids	sobre	els	 freds	que	es	divisen	al	 fons	de	
la	composició	creant	sensació	de	profunditat.	La	
línia	marca	amb	precisió	els	contorns	de	l’espai	
arquitectònic.

Resulta	 una	 peça	 molt	 lluminosa,	 sobretot	 si	
s’observa	el	rostre	de	la	Verge	i	el	Nen	que	des-
taquen	al	centre	per	la	seva	claror.

Iconografia: Descripció de la figuració

La	Mare	de	Déu	amb	el	Nen	està	asseguda	sobre	
un	tron	d’estil	gòtic	tractat	de	manera	arquitec-
tònica	i	recolzat	sobre	quatre	lleons.	Aquest	tron	
està	pintat	amb	talles	esculpides	i	es	corona	amb	
un	alt	 dosser	amb	un	pinacle	al	 centre	 i	 altres	
dos	 més	 petits	 en	 ambdós	 costats.	 La	 Verge	
presenta	una	llarga	cabellera	daurada	i	ondulada	
per	 sobre	de	 les	 espatlles	 i	 es	 cobreix	 amb	un	
gran	 mantell	 de	 color	 blau	 enrivetat	 amb	 una	
sanefa	d›or	i	perles,	que	es	troba	subjecte	al	pit	
amb	un	fermall	d›orfebreria,	mentre	el	Nen	està	
cobert	amb	un	vel	transparent	blanc	i	porta	pen-
jat	al	coll	un	amulet.	

Els	cinc	consellers	estan	agenollats	davant	la	pre-
sència	de	Mare	de	Déu	i	el	Nen.	Dalmau	reflecteix	
en	vera	efígie	els	consellers:	Joan	Llull,	conseller	
en	 cap;	 Francesc	 Llobet,	 conseller	 tercer;	 Joan	
Junyent,	conseller	cinquè;	Ramon	Savall,	conse-
ller	segon;	i	Antoni	de	Vilatorta,	conseller	quart	
(Imatge	3),	 i	ho	va	fer	 inspirant-se	en	pintures	
de	Van	Eyck	que	fixaven	perfectament	les	imat-
ges	orants	d’alguns	dels	seus	clients,	però	tam-

Imatge 3. Detall de dos dels consellers. A la nostra 
dreta, Antoni de Vilatorta.

http://ca.wikipedia.org/wiki/L%27adoraci%C3%B3_de_l%27Anyell_M%C3%ADstic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pinacle
http://ca.wikipedia.org/wiki/Orfebreria
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Aquests	 són	 capaços	 d’ocupar	 el	 mateix	 espai	
que	la	Verge	amb	el	Nen	i	els	sants	com	si	for-
messin	 una	 escena.	 La	 tradició	 sempre	 ha	 fet	
que	els	personatges	divins	tinguin	unes	propor-
cions	superiors	a	les	terrenals.	A	l’obra	de	Dala-
mau	es	produeix	el	contrari	tot	i	que	amb	discre-
ció,	ja	que	els	consellers	resten	protagonisme	a	
la	Verge	però	sense	acabar-li	de	treure	 la	seva	
preeminència	degut	a	la	seva	posició	agenollada,	
ja	 que	 si	 els	 personatges	 estiguessin	 dempeus	
tindrien	l’alçada	dels	sants	i	les	dimensions	més	
grans	que	la	Verge.

Malgrat	que	la	Verge	i	el	Nen	no	són	els	protago-
nistes,	Dalmau	té	la	voluntat	d’accentuar	el	seu	
caràcter	diví.	Dins	l’espai	pictòric	la	Mare	de	Déu	
es	troba	al	quadrat	format	per	l’encreuament	de	
la	nau	central	 i	 el	 transsepte.	 L’espai	 confereix	
un	significat	especial	a	la	imatge	ja	que	empla-
çats	al	centre	de	l’altar,	ocupen	el	lloc	on	la	terra	
toca	el	cel,	on	 la	presència	divina	es	comunica	
amb	els	homes.	

Hi	ha	una	sèrie	de	símbols	que	es	combinen	i	al-
ludeixen	a	fets	molt	importants	que	posen	èmfa-
si	en	la	dimensió	teològica	de	la	peça.	

1. Es	 pot	 apreciar	 que	 les	 referències	 a	
l’Antiga	 i	Nova	Aliança	 són	presents	en	
les	 imatges	 incloses	en	els	capitells	del	
creuer	 emplaçats	 darrere	 la	 Mare	 de	
Déu,	en	els	quals	Sant	Pere	presideix	el	
de	la	dreta	de	Maria	i	el	seu	Fill,	mentre	
que	Sant	Joan	Baptista	és	al	centre	del	
de	l’esquerra.	Així	doncs,	Sant	Pere,	com	
a	cap	de	l’Església	de	Crist,	i	Sant	Joan	
Baptista,	 com	 a	 darrer	 profeta	 vetero-
testamentari,	expliciten	la	Nova	i	l’Antiga	
Aliança.	

capitulacions,	els	escuts	de	la	ciutat,	dues	esce-
nes	de	la	vida	dels	sants	Eulàlia	i	Andreu.

El	 paviment	 del	 sòl	 està	 realitzat	 copiant	 rajo-
les	 valencianes	 que	 formen	 un	 complex	 dibuix	
octogonal,	 al	 centre	 del	 qual	 hi	 ha	 unes	 peces	
amb	l’escut	de	la	ciutat	de	Barcelona,	significant	
el	caràcter	institucional	del	comitent.	L’enrajolat	
del	terra	també	està	emprat	com	a	recurs	per	a	
crear	sensació	espaial	i	profunditat	a	la	compo-
sició.

Iconologia 

El	pintor	és	capaç	de	reflectir	el	missatge	de	la	
seva	obra	amb	un	alt	grau	de	simbologia	en	tres	
nivells:	formal,	compositiu	i	descriptiu.		

La	peça	respon	a	una	pintura	del	 tipus	devoci-
onal	 on	 es	 reflecteix	 la	 pietat	 dels	 consellers.	
Tot	i	el	seu	caràcter	religiós,	l’autor	posa	èmfasi	
en	 la	 importància	 dels	 personatges	 agenollats.	

Imatge 4. Retaule de l’Adoració de l’anyell místic. Jan 
Van Eyck.
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2. Cal	fer	atenció	al	tron	de	la	Mare	de	Déu	
per	a	fer	 la	 lectura	simbòlica	del	retau-
le.	Els	quatre	lleons	emplaçats	a	la	part	
baixa	del	moble	 (Imatge	5)	 al·ludeixen	
al	tron	de	Salomó	i	a	la	visió	de	la	Mare	
de	Déu	com	a	Sedes Sapientiae.	Dalmau	
va	 encara	 més	 enllà	 en	 la	 iconografia	
del	tron	i	hi	afegeix	altres	referents	que	
fan	més	complexa	la	simbologia.	Es	pot	
observar	al	setial	de	 la	Mare	de	Déu	 la	
presència	 de	 l’escena	 de	 la	 negació	 de	
Sant	Pere,	(Imatge	3)	la	qual	va	ser	una	
de	les	raons	per	les	quals	es	va	instituir	
la	festa	de	la	Càtedra	de	Sant	Pere.	Par-
tint	d’aquesta	associació	i	la	referència	al	
tron	de	Salomó	que	els	lleons	impliquen,	
el	 setial	 esdevé	 alhora	 càtedra	 de	 l’Es-
glésia	de	Crist	i	tron	de	Salomó,	la	qual	
cosa	fa	referència	a	l’Església	i	a	allò	que	
la	prefigura:	la	Sinagoga.

3. Es	fa	també	referència	a	la	Immaculada	
Concepció.	Aquest	tema	havia	estat	molt	
discutit	a	l’època	i	és	un	dogma	des	del	8	
de	Desembre	de	1854.	Dalmau	fa	patent	

Imatge 5. Detall de la inscripció i dels lleons.

la	referència	mitjançat	els	cants	dels	àn-
gels.	A	les	partitures	(Imatge	6)	es	pot	
llegir:“amica mea et macula non est in 
te”	i	“cra es amica mea macula non”.	Els	
grans	 finestrals	 flamígers	 oberts	 sobre	
el	 paisatge	 ajuden	 a	 encaixar	 aquests	
àngels	–situats	darrere–	i	als	sants	–si-
tuats	 al	 davant–.	 Altra	 referència	 a	 la	
Immaculada	 és	menys	 explícita	 i	 és	 la	
següent:	No	hi	ha	instruments	musicals,	
una	al·lusió	a	la	capacitat	humana	de	fer	
música	contrastant	amb	els	micos	de	la	
part	baixa	dels	braços	del	tron	que,	as-
seguts	en	un	escambell,	fan	música	amb	
una	 cornamusa	 i	 un	 flautí.	 En	 el	 con-
text	 flamenc,	 el	 mico	 representa	 totes	
les	 qualitats	 indesitjables	 per	 les	 quals	
Eva	va	provocar	la	caiguda	en	el	pecat.	
Aquesta	simbologia	es	va	fer	servir	com	
un	atribut	 que	 contrasta	 amb	Maria,	 la	
«nova	Eva»,	que	amb	la	seva	perfecció	
elimina	 el	 pecat	 dels	 «antics»:	Eva oc-
cidendo obfuit, Maria vivificando pro-
fuit.	 Dalmau	 va	 preferir	 ubicar	 aquests	

Imatge 6. Detall de 
l’àngel que sustenta la 
partitura.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cornamusa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Flaut%C3%AD
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gació	de	la	butlla	d’unió	Laetentur caeli,	
signada	el	 1439	en	que	 s’acordà	 la	 fu-
sió	de	l’Església	d’Occident	i	d’Orient,	la	
qual	va	confirmar	 la	dimensió	universal	
del	catolicisme	i	la	fi	de	l’anomenat	Cis-
ma	d’Orient.	

Estil

Lluís	Dalmau,	coneixent	de	primera	mà	 la	pro-
ducció	de	Van	Eyck,	 té	 la	capacitat	de	plasmar	
els	valors	flamencs	en	aquesta	obra:	nou	 trac-
tament	 del	 color	 i	 la	 llum	 per	 a	 donar	 volum,	
introducció	de	la	tècnica	a	l’oli,	ús	de	la	perspec-
tiva	 lineal,	 ús	 d’elements	 simbòlics,	 substitució	
dels	daurats	del	gòtic	per	paisatges	 i	 arquitec-
tures	del	fons,	descripció	minuciosa	dels	detalls	
i	 voluntat	 de	 realisme	 en	 els	 retrats.	 La	 Verge	
asseguda	en	el	tron	concentra	els	ingredients	de	
bellesa	flamenca	igual	que	els	àngels	cantaires.	

El	 retaule	és	atribuïble	a	una	etapa	madura	de	
l’artista.	 peça	 de	 referencia	 ineludible	 a	 l’hora	
d’explicar	els	canvis	que	va	viure	la	pintura	bar-

animals	 com	 a	 simbologia	 del	 pecat	 al	
lloc	del	 tron	marià	on,	en	altres	obres,	
s’acostuma	a	ubicar	a	Adam	i	Eva.

4. Dalmau	condueix	la	mirada	de	l’especta-
dor	vers	els	quatre	grans	finestrals	que	
limiten	 el	 transsepte,	 lloc	 on	 situa	 deu	
àngels	cantors,	 i	obre	 l’espai	eclesiàstic	
a	un	paisatge	on	també	són	presents	els	
simbolismes.	Es	pot	apreciar	que	el	pai-
satge	és	idíl·lic	amb	diverses	ciutats,	les	
característiques	de	la	qual	no	fan	pensar,	
inicialment,	en	cap	centre	urbà	concret	
(Imatge	7).	Tampoc	sembla	que	es	trac-
tés	 de	 cap	 al·lusió	 paradisíaca	 per	 dos	
motius:	un	que	la	Mare	de	Déu	és	la	Je-
rusalem	Celeste,	i	l’altre	que	en	el	para-
dís	descrit	a	l’Apocalipsi	no	hi	havia	mar.	
A	la	ciutat	emplaçada	a	la	nostra	esquer-
ra,	destaca	la	presència	d’una	creu	i	d’un	
cimbori	molt	grans,	que	són	despropor-
cionats	si	els	comparem	a	la	resta	de	les	
construccions	d’aquest	nucli	emmurallat	
i	de	les	altres	ciutats	figurades.	Emmar-
cada	dins	la	mateixa	arcada,	i	al	costat	
d’aquesta	anterior	població,	n’hi	ha	una	
altra,	en	que	 l’element	més	distintiu	és	
la	presència	d’una	gran	cúpula.	Dins	l’arc	
següent	apareix	una	ciutat	amagada	per	
la	 vegetació,	 en	 que	 destaca	 una	 torre	
envoltada	 de	 quatre	 petites	 torretes.	
Dins	les	altres	dues	arcades,	situades	a	
la	nostra	dreta,	es	pot	veure	una	ciutat	
amb	el	blasó	de	les	quatre	barres	o	pals	
catalans,	 l’escut	 del	 regne,	 a	 la	 porta	
d’entrada	de	la	vila	emmurallada.	

Valorant	 aquestes	 peculiaritats	 que,	
combinades	 amb	 la	 iconografia,	 donem	
pas	a	una	 interpretació.	Cal	recordar	el	
concili	de	Ferrara	i	Florència	i	la	promul-

Imatge 7. Detall del paisatge emmarcat per les arca-
des de la nostra esquerra.
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celonina	entre	el	1445	i	el	1455.	conscient	de	la	
importància	de	la	pintura	i	de	la	seva	dimensió	
ciutadana,	Dalmau	va	signar	la	taula	en	la	base	
del	tron	l’any	1445	(Imatge	5).	La	inscripció	és	
la	següent:	SUB ANNO MCCCCXLV PER LUDOVI-
CUM DALMAU FUI DEPICTUM.

Antoni de Vilatorta, senyor del Castell de 
Plegamans

Antoni	de	Vilatorta	era	un	ric	mercader	de	Barce-
lona	que	va	viure	durant	el	segle	XV,	consta	que	
el	9	d’agost	de	1448	es	casa	amb	Violant	Alegre.	
Va	arribar	a	ser	el	membre	quart	del	Consell	de	
Cent	(institució	formada	per	cinc	consellers	ele-
gits	cada	any	el	dia	de	Sant	Andreu	per	una	co-
missió	de	dotze	membres,	els	quals	elegien	cent	
prohoms	del	nou	consell).	Juntament	amb	la	res-
ta	de	consellers	que	apareixen	al	retaule	forma-
va	part	de	la	Biga,	facció	interna	dins	el	Consell	
de	 Cent	 integrada	 per	 la	majoria	 de	 ciutadans	
honrats	 i	 alguns	mercaders	 que	 disposaven	 de	
terres,	 castells	 i	 drets	 senyorials	 (l’altra	 facció	
coneguda	com	la	Busca	estava	formada	majori-
tàriament	per	menestrals,	mercaders	i	artistes).

El	1441	se	li	concedeix	el	Castell	de	Plegamans	
i	obté	permís	del	rei	Alfons	V	per	tal	d’enderro-
car-lo	i	reconstruir-lo.	Si	bé	no	va	enderrocar	el	
castell,	si	que	el	va	reformar	a	fi	d’adaptar-lo	a	
les	seves	necessitats.	Antoni	de	Vilatorta	no	pre-
cisava	 d’una	 estructura	militar	 per	 defensar-se	
d’un	possible	atac	sinó	que	necessitava	una	re-
sidència	còmode	des	de	 la	qual	administrar	 les	
possessions	del	castell,	de	forma	que	converteix	
l’antiga	 fortalesa	 romànica	 amb	 el	 casal	 gòtic	
que	s’aprecia	actualment.	Reforma	les	antigues	
dependències	 i	 fa	 edificar	 les	 dependències	 de	
la	part	 sud,	dotant-les	d’amples	finestres	d’arc	

retallat	i	 lobulat	decorades	amb	motius	florals	i	
previstes	de	festejadors	i	construeix	les	depen-
dències	 de	 la	 part	 nord	 i	 el	 pati	 central	 de	 les	
dues	plantes.

El	1447	feia	construir	a	la	drassana	de	Barcelona	
una	galera	que	va	ser	batejada	amb	el	nom	de	
Iherusalem	 (nom	 insòlit	 per	 una	 galera	 ja	 que	
la	majoria	de	galeres	de	l’època	eren	batejades	
amb	 noms	 de	 sants).	 Possiblement	 sigui	 amb	
aquesta	 galera	 amb	 la	 que	 el	 1450	 transporta	
els	 ambaixadors	 Joan	 de	 Marimon	 i	 Bernat	 de	
Ça	Pila	a	Nàpols	(on	el	rei	Alfons	el	Magnànim	hi	
tenia	establerta	la	cort).

Entre	els	anys	1445	 i	1456	Antoni	de	Vilatorta	
hauria	tingut	un	litigi	amb	els	súbdits	de	Plega-
mans	ja	que	en	diverses	sentències	de	la	Batllia	
General	(òrgan	encarregat	d’administrar	el	patri-
moni	reial	i	al	capdavant	de	l’administració	local	
tenia	 potestat	 sobre	 les	 transmissions	 de	 béns	
feudals)	en	les	que	es	declara	que	els	homes	de	
la	quadra	i	del	castell	són	“homens solios, pro-
pris e affogats del dit m. Antoni de Vilatorta, ac-
ceptats que no son de remença”.

Entre	els	anys	1462	i	1472	hi	ha	la	Guerra	Civil	
Catalana	(1462-1472),	que	enfrontà	el	rei	Joan	
II	el	Sense	Fe	amb	les	institucions	catalanes	(el	
Consell	de	Cent,	la	Diputació	del	General	i	el	Con-
sell	del	Principat)	amb	motiu	de	la	mort	de	Carles	
de	Viana,	protegit	de	Catalunya	i	enfrontat	amb	
el	seu	pare	el	rei	Joan	II.	Altres	causes	del	con-
flicte	van	ser	la	crisis	econòmica	a	la	mediterrà-
nia,	la	crisis	agrària	amb	l’aparició	del	moviment	
remença	 que	 reclama	 la	 desaparició	 dels	mals	
usos,	i	la	concepció	autoritària	de	la	monarquia	
que	topa	amb	la	força	de	les	institucions	catala-
nes	i	els	poders	econòmics.	Aquesta	situació	de	
crisis	també	va	agreujar	la	divisió	del	Consell	de	
Cent	entre	la	Biga	i	la	Busca,	mentre	que	la	Biga	
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era	contrària	a	alteracions	monetàries	i	proposa-
ven	mesures	més	limitades,	els	membres	de	la	
Busca	sol·licitaven	mesures	proteccionistes	i	una	
devaluació	monetària	per	sortir	de	la	difícil	situa-
ció	econòmica.	Al	marc	d’aquest	conflicte,	Antoni	
de	Vilatorta,	juntament	amb	els	altres	membres	
de	la	Biga,	donà	suport	a	les	institucions	catala-
nes	i	s’enfrontà	al	monarca.	La	guerra	va	acabar	
amb	la	Capitulació	de	Pedralbes	el	24	d’octubre	
de	1472	en	la	qual	s’anul·la	la	Capitulació	de	Vi-
lafranca	del	21	de	juny	de	1461	en	la	que	Car-
les	de	Viana	era	 reconegut	 com	a	primogènit	 i	
lloctinent	perpetu	de	Catalunya	i	el	monarca	es	

comprometia	 a	no	 entrar	 a	Catalunya	 sense	 el	
permís	de	les	autoritats	de	la	Diputació.	Per	tal	
de	mantenir	una	pau	estable	el	rei	Joan	II	es	va	
mostrar	clement	amb	les	institucions	catalanes	i	
va	permetre	seguir	als	seus	càrrecs	als	diputats	
que	li	havien	estat	opositors.	Tot	i	així,	el	20	de	
juny	de	1472	el	rei	havia	desposseït	a	Antoni	de	
Vilatorta	 del	 Castell	 de	 Plegamans	 per	 la	 seva	
participació	en	el	conflicte	en	contra	el	monarca	
i	el	va	cedir	a	Francesc	Burgés.	No	és	fins	el	8	
d’agost	de	1474	on,	per	decret,	acollint-se	a	una	
amnistia	Antoni	de	Vilatorta	 recupera	el	 castell	
de Plegamans. 
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Annex

•	 Es	conserva	la	traça	de	Lluís	Dalmau	per	
a	 la	 realització	d’aquest	 retaule	amb	 la	
transcripció	de	 les	anotacions.	 Fou	 feta	
el	 1433,	 l’any	 de	 la	 mateixa	 signatura	
del	contracte.	Les	inscripcions	coincidei-
xen	 amb	 la	 iconografia	 del	 retaule	 i	 al	
mateix	temps	constitueixen	un	testimoni	
de	com	havia	de	ser	originàriament	dita	
peça.	Tenia	una	predel·la	historiada	que	
actualment	no	es	conserva.	

1.	“Aquestas	són	las	ystòrias	que	s’han	a	fer	en	lo	re-
taula	de	la	casa	de	la	Ciutat	de	Barchinona.

2.	“La	ymatge	de	Nostra	Dona	tenint	lo	Fill	al	bras	se-
hent	en	cadira	starà	en	lo	mig	del	retaula.”

3.	“A	la	part	dreta	serà	santa	Eulàlia	ab	lo	acúleo	en	
la	man,	present	los	III	consellers	deiús	a	Nostra	Dona.

Los	III	consellers:	mossèn	Johan	Llull,	mossèn	Ffran-
cesch	 Lobet,	 mossèn	 Johan	 de	 Junyent,	 qui	 estaran	
ajonallats	ab	les	mans	junctes	fahent	oració.”

4.	 “A	 la	 part	 sinistra	 serà	 sanct	 Andreu	 vestit	 com	
apòstol	ab	una	creu	en	la	man	e	llà	on	millor	serà	re-
presentant	los	II	consellers	deiús	a	Nostra	Dona.

Los	II	consellers:	mossèn	R.	ça	Vall,	mossèn	Antoni	de	
Vilatorta”.

5.	“La	Pietat	en	lo	sepulcre	ab	I	àngell	qui	 li	tinga	lo	
cors	a	les	spatles.”

6.	“En	aquest	spay	en	lo	sinistre	II	ystòries	dels	dits	
sants	o	altres	a	voluntat	dels	consellers”.

7.	“An	lo	guarda	pols	I	àngel	qui	tinga	les	armes	reyals.”

8.	“An	lo	guarda	pols	I	àngel	qui	tinga	les	armes	reyals.”

9.	Escut	amb	el	senyal	reial	de	la	Corona	d’Aragó.

10.	Escut	amb	el	senyal	de	la	ciutat	de	Barcelona.

11.	Escut	amb	el	senyal	de	la	ciutat	de	Barcelona.	

•	 Es	conserva	el	contracte	que	serveix	per	
a	testificar	l’alt	valor	que	havia	compor-
tat	el	pagament	de	la	peça:	

	“E per tot lo retaule dessusdit, acabat, daurat, 
mès e posat dins la capella dessusdita, segons 
dit és, haurà lo dit Dalmau, e los dits honorables 
consellers li prometen fer, donar e pagar real-
ment e de fet çinch milie sòlidos barchinonesos 
per les pagues següents, ço és, de present mil 
e cinch-cents sòlidos. E com lo dit retaula serà 
acabat, mès posat segons lo dit és, les restants 
dos mílie sols.”
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100 anys de futbol
F.C. Palau-solità i Plegamans

Història

Qu4trepins	s’adhereix	al	Centenari	del	F.C.	Palau-solità	i	Plegamans,	
recentment	celebrat.	Amb	aquest	motiu	volem	mostrar	una	selecció	
de	 les	 imatges	de	 l’exposició	 fotogràfica	 feta	amb	motiu	d’aquests	
cent	anys	de	vida	del	nostre	Club.

El	futbol	ha	estat,		i	continua	sent,	una	part	molt	important	de	la	vida	
social	del	nostre	municipi,	ja	que	durant	molts	anys	va	ser	la	única	
entitat	esportiva	del	poble	i	en	la	que	la	major	part	del	jovent,	durant	
més	o	menys	temps,	va	estar-hi	vinculat.

Aquestes	 imatges	 són	un	 testimoni,	alhora	històric	 i	 actual,	de	 les	
diferents	generacions	que	han	donat	i	segueixen	donant	vida	al	Club.

Felicitats	!

Jaume Ventura i Nualart
venturabusquets@gmail.com
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1.-any 1913 Camp de 
Can Pavana.
Equips de Palau i del Cal-
des que van disputar un 
partit al camp de Can 
Pavana. L’equip local són 
els blancs:
Navarro, Cerdá, S. Padró, 
Castells, ?, Pou, R. Padró, 
Calpena, Mascaró, ?, Je-
sús Duran (arbitre)
Abaix, al mig i de blanc 
Martinez.

2.- any 1922
Calpena, Olivé, ?, Vilar-
dell, Pepito,  ?, Martinez, 
Bassets,  ?, Mascaró i ?.
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3.- any 1923 Camp de la 
verneda de Can Padró.
Rocabruna I, Carafi, Llar-
gués, Vilardell, Rocabru-
na II, Oliveras, Calpena, 
Mas, Martinez, Mascaró i 
Cruells.

4.- any 1930 Camp de la 
Granja.
Estrada, Masó, Marcos, 
Ventura, Fábregas, Cas-
tells, Ciurans, Casajuana, 
Tort, Bassets i Mascaró.
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5.- any 1931 Camp del 
Bell Estar.
Estrada, Casajuana, Tort, 
Ciurans, Mas, Fábregas, 
Expósito, Llargués, Gordi, 
Ventura, Nicolau i Lluch.

6.- any 1932 Camp del 
Bell Estar.
Tort, Nicolau, Casajuana, 
Estrada, Olivé, Ventura, 
Aguilá, Sagués, Ciurans, 
Fábregas i Expósito.
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8.- any 1940 Camp del 
Rector.
Soler,Truyols, Sagués, 
Ventura, Baró, Estra-
da, Casañas, Comadrán, 
Mas, Fábregas i Argemí.

7.- any 1932.
Grup de nens mirant em-
badocats un equip format 
per jugadors de la dèca-
da dels 20. La precarietat 
del “material esportiu” 
queda reflexada per a la 
utilització de quatre tipus 
de semarretes diferents i 
algun parell d’esparden-
yes. L ‘individu dempeus 
al costat de l’equip (amb 
faixa i pipa a la boca) es 
en Genís de ca la Munda, 
un dels personatges més 
populars de l’època.
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10.-any 1943 Camp de la 
Riera.
Joan Truyols, A. Truyols, 
Viaplana, Nualart, Guar-
dia, “Siscu”Soler, Roger 
Soler, Malla, Castellvell, 
Mas i Casañas.

9.- 1942 Camp del Sant 
Fost.
Casañas, Llargués, Bas-
sets, Sagués, Bellavista, 
Comadran, Soler,  ?, Ven-
tura, Casajuana i Coll.
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12.- any 1944  Camp de 
la Riera.
Morera, Casañas, Castell-
vell, Fermí Guardia, Joan 
Guardia, Serrats, Payola,  
F.Pujadas, Viaplana,  Sis-
cu Soler ,  Durán i Mas.

11.- any 1943 
F. Diez ?, Coll, Jaume 
Rocabruna, Josep (Vic), 
Jaume Torras,Joan Ro-
cabruna,  ?, Padró, Josep 
Malla ?, Payola ?, ?.
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14.- any 1947 Camp de 
La Llagosta.
Bausá, Torras, Nualart, 
Serrat, Josep Malla, Se-
rratacó, Soler, Padró, 
Malla, Mas i Pujadas.

13.- any 1945 Camp de 
la Riera.
Serratacó, Nualart, Ro-
cabruna, Bausá, Malla, 
“Siscu” Soler, Coll, To-
rras, Payola,Mas i Roger 
Soler.
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15.- any 1948 Camp de 
la Riera. 
Rafael Nualart, Serrata-
có, Sapés, Bausá, Ma-
lla, “Siscu” Soler, Jaume 
Nualart, Durán, Payola, 
Miquel Mas i Albert Mas.

16.- any 1949
Malla, Mas, Serratacó, 
Bachs, Torras, Viaplana, 
Soler, Riera, Padró, Pa-
yola Bertral i ?.
Manuel Calpena – foto-
grafia d’estudi.
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17.- any 1951? Camp de 
la Riera.
Roca, J. Puig, Vilardell, 
Sampera, Argemí,Fábre-
gas,Llobet, Diaz, Malla, 
A.Puig, Soley i Rocaba-
yera.

18.- any 1949 Camp de 
la Riera.
Truyols, Padró, Payola, 
Joan Malla, Rocabruna, 
Viaplana, Nualart, Mas, 
Torras, Bausá i Llargués.
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19.- any 1952 (Penya 
Mariano Martin)
Sampera, Farnes, Sa-
ñudo, Soley, Perramon, 
Marsal, Truyols, Serrats, 
Aguilá, Esmatges, Sam-
pera, Hernández, Roca-
bruna, Serrats i Ferran-
diz.

20.- any 1954
Aguilá, Soley, Jaume, 
Fábregas, Roca, Ballbé, 
Roca, Diaz,  ?  , Sampera, 
F. Serracanta i Malla.
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21.- any 1955
Aguilá, Olivé, Vilardell, 
Jaume Sampera, Jaume 
Ballbé, Perramón, B. Her-
nández, Fábregas, Malla,
Salvador Ballbé, Roca, 
Joan Sampera i Esmat-
ges.

22.- any 1956  Camp de 
la Riera.
Perramon, Roca, Soley, 
B. Hernández, Sañudo, 
Farnés, Serrats, Roca-
bruna, Fábregas, Sampe-
ra i Duacastella ?
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23.- any 1957  Camp de 
la Riera.
Soley, Roca, Perramon, 
Cobo, Joan Sampera, 
Solá, Ballbé, Jaume Sam-
pera, Olivé, Font i Malla.

24.- any 1958 Camp de 
la Riera.
A. Sampera, Vilardell, 
Duacastella, Puig, Jo-
sep Malla, E. Serracanta, 
Mas, Barrés, Llobet, Diaz, 
F. Serracanta i Argemí.
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26.- any 1960 Camp de 
la Riera.
Soler, Duacastella, Roca, 
Viaplana, Joan Sampera, 
E. Serracanta, Serrats, 
Jaume Sampera, Jaume 
Sampera, Olivé i Malla.

25.- any 1959 Camp de 
la Riera.
Aguilá, Josep Malla, Sa-
ñudo, Roca, Viaplana, Pe-
rramón, Joan Sampera, 
Serrats, Olivé, Fábregas, 
Jaume Sampera i Pere 
Malla.
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27.- any 1964 Camp de 
Llerona.
Jornet, Soley, Ciurans, 
Roca, Malla, Serrats, 
Sampera, Payola, Piñe-
ro, Duacastella, Aguilá i 
Malla.

28.- any 1966  Camp de 
la Riera.
Piñero, Ciurans, Sampe-
ra, Rocabayera, Marsal, 
Urpina, Bertomeu Aguilá, 
Payola, Fábregas, Dua-
castella, Pere Aguilá i 
Malla.
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29.- any 1966 Camp de 
la Riera.
Partit d’Homenatge a en 
Joaquim martí Rocabruna
Truyols,Casajuana, So-
ley, Horta, Oliveras, Ca-
ravaca, Merino, Carrión, 
Peque, Rabassó, Duacas-
tella, Campos i Costajus-
sá.

30.-  any 1968 Camp de 
la Riera.
Soley, Campos, Vilana, 
Nualart, Jaume Truyols, 
Morales, Pere Truyols, ?,  
Rodriguez, Alcaraz, Ra-
bassó i Dionisio.
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31.- any 1970 – Instal·la-
cions C.F. Barcelona.
Morales, Durán, Mañosa, 
Torcal, Brichs, Dionisio, 
Jesús, Santana, Pladeva-
ll, Cao, Campos, Alcaraz, 
Rovira, Pladevall, Piñero, 
Diaz, Rodriguez, Estrada 
i Marsal.

32.- any 1972 Camp de 
la Riera.
Pladevall, Oliveras, Du-
rán, Nualart, Velasco, 
Marsal, Soriano, Rodri-
guez, Llargués, Duacas-
tella, Piñero, Ventura i ?.
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33.-any 1973 ?
Pladevall, Llargués, Estra-
da, Marsal, Serracanta, 
Horta, Ventura, Morales, 
Payola, Pladevall, Rabas-
só, Aguilá i Duacastella.

34.- any 1975 – Camp de 
la Riera.
Carlos, Pavón, Durán, 
Campos, Montasell, Ji-
menez, Hernández, Pla-
devall, Serracanta, Mora, 
Rubio i Dionisio.
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35.- any 1982
Jornet, Romero, Matama-
la, Diaz, Rosell, Monta-
sell, Panadés, Plana, Jor-
net,  ?, Diaz, Sampera, 
Cao, Trapero, Montasell, 
Velasco, José Maria i Se-
rrats.

36.- any 1987 ? Camp de 
la Riera.
Oliveras, Boix, Cuyás, 
Abascal, Serracanta, Gu-
tierrez, Piñero, Galán, 
Josep Costajussá, Garcia, 
Valls, Iturriaga, Angel, 
Rodriguez, Olivé, Calden-
teny, Riba i Marquez.
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38.- any 1995 sortida a 
Saragossa.
Roberto, Córdoba, Raul, 
Iván, Castaño, Cas-
tells, Ventura, Payola, 
Ezequiel, Parra, Marcos, 
Farrás, Sánchez,  San-
ti, Cristian, José ignacio, 
Blanco, Dani i Oscar Mar-
cos.

37.- any 1988  Camp de 
la Riera.
-  ?  - Cots, Abascal, Alfa-
ro, J. Costajussá, ?   ,  ?  
, Cuyás, ?  , Zíñiga, Pere 
Costajussá, Olivé, ?  . Ro-
driguez, Riba, Carmelo.
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40.- any 2007 Camp de 
la Riera – partir contra 
UD Gramenet celebrar 
ascens a Preferent, copa 
Generalitat.
Castilla, Grau, Pascual, 
Cañadillas, Gavilan, Cas-
tillo, Arguisuela, Moro, 
Hinojosa, Rubio, Duque, 
Ragel, Francesc Serra-
canta, Bartolomé, Garcia, 
Martinez, Segovia, Butra, 
Peter, Mañosa, Pastor, 
Cadmo i Domenech.

39.- any 2002
Presentació equips del Club.
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Cedents i col·laboradors fotos futbol

Joan	 Ventura	 Ballbe	 –	 Club	 de	 futbol	 Palau	 de	
Plegamans
	 Una	entitat	amb	història	(1994)
Museu	Parròquial	de	Santa	Maria	de	Palau-solità
Francesc	Serracanta	Llacuna
Vicenç	Grau	Olivé
Jaume	Ventura	Nualart
Miquel	Mas	Truyols
Josep	Rocabayera	Brunés
Agustí	Sampera	Fábregas
Pere	Durán	Olivé
Josep	Costajussá	Asens
Francesc	Vilardell	Ballbé
Jaume	Vilardell	Ballbé
Juanita	Fabregat	Miralles
Lluis	Roca	Martinez
Pere	Malla	Viaplana
Rafael	Nualart	Rocabruna
Jaume	Torras	Calzada
Joan	Durán	Truyols
Josep	Perramón	Brunés
Francesc	Durán	López
Francesc	Durán	Molins
Pere	Castellvell
Ramon	Pladevall	Mas
Florenci	Nualart	Viaplana
David	Pastor
Lluis	Calpena
Josep	Castellvell	Torras
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Pere Farnés Agramunt

Ets palauenc o plegamaní?
Enquesta

Història

Com	 a	 estudiant	 de	 2n	
de	 Batxillerat	 vaig	 haver	
d’escollir	 un	 tema	 pel	
meu	 Treball	 de	 Recerca.	
Vaig	 decidir	 fer-lo	 sobre	
Plegamans	 i	 en	 la	 meva	
part	 pràctica	 vaig	 elaborar	
la	 següent	 	 enquesta	 per	
saber	 quina	 percepció	 i	
quin	coneixement	tenen	els	
habitants	 del	 nostre	 poble	
sobre	Plegamans

El	motiu	d’aquesta	enquesta	és	el	meu	treball	de	recerca	com	estudi-
ant	de	segon	de	Batxillerat.	L’enquesta	va	dirigida	als	majors	d’edat	
residents	a	Palau-solità	i	Plegamans	i	he	agafat	una	mostra	de	202	
persones	(25	persones	per	barri,	excepte	en	dos	barris	on	n’hi	ha	26).  
A	l’enquesta	demanava	l’edat	i	el	temps	que	feia	que	vivien	en	el	po-
ble,	i	així	saber	quin	coneixement	tenen	els	més	joves	en	comparació	
als	més	grans,	i	saber	si	els	nouvinguts	tenen	constància	de	l’existèn-
cia	d’aquests	dos	pobles.	Els	objectius	de	l’enquesta	són	comparar	els	
coneixements	que	tenen	els	plegamanins	i	els	palauencs	sobre	Ple-
gamans	i	saber	si	Plegamans	ha	desaparegut	en	l’imaginari	col·lectiu.	
Per	això,	apuntava	a	quina	zona	del	poble	vivien,	per	saber	si	eren	
palauencs	o	plegamanins.

El	primer	que	m’interessava	era	saber	si	eren	conscients	de	la	seva	
pertinència	a	Plegamans	o	a	Palau-solità,	per	això	els	vaig	demanar	
que	em	diguessin	a	quin	dels	dos	creien	que	vivien	i,	per	saber	real-
ment	d’on	eren,	els	vaig	fer	situar	la	seva	vivenda	en	un	mapa	de	Pa-
lau-solità	i	Plegamans,	per	poder	comparar-ho.	També	he	fet	quatre	
preguntes	sobre	punts	importants	de	la	història	de	Plegamans	amb	
l’objectiu	de	saber	si	es	coneix	aquesta	història.	He	demanat	que	em	
senyalessin	on	era	Plegamans	de	 forma	general,	en	un	mapa,	 i	de	
forma	específica,	demanant	el	punt	exacte	on	hi	havia	els	límits	entre	
Plegamans	i	Palau-solità.	Per	últim,	he	preguntat	d’on	se	sentien,	per	
averiguar	si	el	sentiment	de	pertinença	als	dos	antics	pobles	encara	
es	conserva.

Durant	tot	el	procés	de	passar	les	enquestes,	em	vaig	trobar	amb	una	
sèrie	d’anècdotes,	de	les	que	destaquen	el	fet	de	que	hi	havia	perso-
nes	que	em	deien	que	els	dos	antics	pobles	eren	Palau	i	Solità.	Per-
sones	grans	que	m’han	explicat	vivències	personals	sobre	la	rivalitat	
que	hi	havia	hagut	entre	Plegamans	i	Palau-solità,	com	per	exemple	
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Mostra:	202	persones	(104	de	Palau-solità	i	98	
de	Plegamans),	agafades	aleatòriament

Pregunta 1:	Creu	vostè	que	viu	a	Plegamans	o	
a	Palau-solità?

Respostes:	a)	Plegamans	b)	Palau-solità	c)	No	
ho	sé

Pregunta 2:	Verdader	o	fals:	El	Castell	de	Ple-
gamans	és	 la	representació	més	antiga	de	Ple-
gamans

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

quan	els	enterraments	eren	en	el	cementiri	veí,	
la	comitiva	fúnebre	era	esperada	a	la	confluència	
del	camí	Reial	amb	la	carrerada	pel	capellà	veí	i	
es	feia	el	canvi	de	rector,	o	que	per	exemple,	en	
una	festivitat	de	Sant	Antoni,	els	de	Plegamans	
van	fer	una	rua	i	quan	havien	d’entrar	al	terme	
de	Palau-solità,	aquests	no	els	van	deixar	pas-
sar,	 i	 inclús	hi	ha	el	cas	d’alguna	parella	que	si	
un	era	de	Plegamans	i	l’altre	era	de	Palau-solità,	
no	 els	 deixaven	 casar.	 Una	 altra	 anècdota	 que	
em	va	sorprendre	molt	va	ser	que	un	palauenc	
va	deixar	escrit	en	el	seu	testament	que,	quan	
morís,	no	volia	passar	per	terres	de	Plegamans;	
però	quan	va	morir,	la	riera	era	molt	plena	i	no	
es	podia	passar	a	l’altra	banda	si	no	era	fent	una	
gran	volta	passant	per	Plegamans,	però	el	taüt	
el	van	haver	de	fer	passar	per	la	riera	traient-lo	
del	carro	fúnebre	i	portant-lo	entre	varis	homes.	

Aprofito	l’avinentesa	per	agraïr	a	totes	aquelles	
persones	que	desinteressadament	m’han	fet	ar-
ribar	i	informació	pel	meu	treball.	Sense	la	seva	
col·laboració	la	meva	tasca	hagués	estat	més	di-
fícil.

L’estudi	de	l’enquesta	es	farà	en	3	parts:	compa-
ració	entre	Plegamans	i	Palau-solità,	comparació	
entre	edats	i	comparació	entre	barris.

5.1 Enquesta 1 (entre plegamanins i pala-
uencs)

Objectiu: Comparar	 les	percepcions	que	tenen	
els	habitants	de	Plegamans	i	de	Palau-solità	so-
bre	Plegamans

Població:	Habitants	majors	d’edat	de	Palau-so-
lità i Plegamans

Palau-solità

Plegamans
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Palau-solità

Plegamans

Palau-solità

Plegamans

Pregunta 3:	Verdader	o	fals:	La	primera	vegada	
que	es	va	anomenar	Plegamans	va	ser	al	segle	X

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

Palau-solità

Plegamans

Pregunta 4:	Verdader	o	 fals:	Plegamans	 i	 Pa-
lau-solità	tenen	el	mateix	alcalde	des	del	segle	
XVIII

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

Pregunta 5:	 Verdader	 o	 fals:	 La	 parròquia	 de	
Plegamans,	durant	tota	la	seva	història,	només	
ha	 compartit	 capellà	 amb	 la	 parròquia	 de	 Pa-
lau-solità

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé
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Palau-solità

Plegamans

Pregunta 6:	Marqui	en	el	mapa	la	zona	on	està	
situat	Plegamans

Respostes:	Resposta	lliure

Palau-solità

Plegamans

Pregunta 7:	 Què	 marcava	 la	 separació	 entre	
Plegamans	i	Palau-solità?

Respostes: Resposta	lliure
Palau-solità

Plegamans

Pregunta 8:	Com	se	sent?

Respostes:	 a)	 Plegamaní	 b)	 Palauenc	 c)	 Les	
dues	coses	d)	Cap	de	les	dues

Palau-solità
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Conclusions

Un	cop	passada	aquesta	enquesta	al	conjunt	de	
202	persones,	puc	extreure’n	les	següents	con-
clusions.

En	primer	 lloc,	 preguntava	a	on	 creien	que	vi-
vien,	si	a	Plegamans	o	a	Palau-solità.	Com	que	
l’enquesta	 l’havia	passat	casa	a	casa,	 jo	 ja	co-
neixia	realment	a	on	vivien	 i,	per	tant,	 la	zona	
geogràfica	on	estava	situada	la	casa	en	qüestió	
de	 les	 dues	 antigues	 poblacions.	Comparant	 el	
que	han	respòs	i	la	realitat,	he	descobert	que	la	
majoria	de	 la	població	coneix	on	viu,	però	que	
a	Plegamans	està	més	clar,	ja	que	les	respostes	
correctes	arriben	pràcticament	al	75%,	mentre	
que	a	Palau-solità	no	superen	el	66%.

En	les	preguntes	que	feien	referència	a	la	història	
de	Plegamans,	m’he	adonat	que	el	coneixement	
és	baix,	tot	i	que,	per	una	mínima	diferència,	a	
Plegamans	n’hi	ha	més.	Aquest	fet	por	ser	degut	
a	les	xerrades	que	s’han	fet	per	el	mil·lenari	de	
la	parròquia	de	Sant	Genís	de	Plegamans	o	per	
les	visites	guiades	que	s’han	dut	a	terme	en	el	
Castell	de	Plegamans	durant	el	mercat	medieval.	
També	es	mostra	com,	en	la	pregunta	referida	a	
si	l’església	de	Plegamans	només	havia	compar-
tit	capellà	amb	la	de	Palau-solità,	el	coneixement	

Plegamans era	més	gran,	potser	degut	a	que	en	la	història	
moderna	es	podien	trobar	casos	en	que	es	mos-
tra	com	la	frase	era	falsa.

Després,	he	demanat	que	em	marquessin	en	un	
mapa	de	Palau-solità	i	Plegamans,	la	situació	de	
Plegamans,	per	saber	si	es	coneix	de	forma	ge-
neral	a	on	està	situat.	En	els	resultats,	m’he	tro-
bat	que,	tot	hi	que	els	palauencs	coneixen	més	
el	 lloc	 exacte,	més	 del	 50%	 dels	 plegamanins	
saben	de	manera	aproximada	o	de	manera	exac-
ta	on	està	Plegamans,	cosa	que	no	passa	amb	
els	palauencs.

També	he	preguntat	on	eren	els	límits	entre	els	
dos	pobles	de	forma	més	específica.	Aquests	lí-
mits	passaven	per	tres	llocs:	el	carrer	dues	par-
ròquies,	el	 camí	 reial	 i	el	 rec	gran.	En	aquesta	
pregunta,	he	pogut	esbrinar	que	més	del	50%	
dels	 plegamanins	 coneixen	 com	 a	 mínim	 una	
d’aquestes	 tres	 ubicacions	 (tot	 i	 que	 pràctica-
ment	un	44%	només	en	coneix	una);	fet	que	no	
passa	amb	els	palauencs,	que	no	arriben	al	40%.

Per	 últim,	 he	 preguntat	 pel	 sentiment	 de	 per-
tinença,	 per	 esbrinar	 si	 el	 sentiment	 dels	 dos	
antics	pobles	encara	era	vigent.	M’he	trobat	en	
que	a	Palau-solità,	el	 fet	de	sentir-se	d’un	dels	
dos	antics	pobles	ha	desaparegut	bastant,	ja	que	
un	50%	dels	palauencs	se	senten	dels	dos	llocs,	
fet	que	també	passa	a	Plegamans	però	que	no	
arriba	al	50%,	 ja	que	és	 inferior	a	45%;	però,	
sorprenentment,	m’he	trobat	que	a	Plegamans,	
més	d’un	24%	se	senten	palauencs,	mentre	que	
el	sentiment	plegamaní	en	prou	feines	supera	el	
23%.	Aquest	fet	demostra	com	el	sentiment	ple-
gamaní	ha	anat	desapareixent	més	ràpidament	
que	el	palauenc,	i	m’ha	fet	arribar	a	la	conclusió	
que	moltes	persones	vingudes	de	fora	desconei-
xent	l’existència	dels	dos	antics	pobles,	han	pen-
sat	que	el	poble	sempre	ha	estat	només	Palau.
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5.2 Enquesta 2 (per diferència d’edats)

Objectiu: Comparar	 les	percepcions	que	tenen	
els	habitants	de	Plegamans	i	de	Palau-solità	so-
bre	Plegamans

Població:	Habitants	majors	d’edat	de	Palau-so-
lità i Plegamans

Mostra:	 202	 persones	 (107	 amb	 més	 de	 50	
anys,	67	amb	una	edat	d’entre	30	i	50,	i	28	amb	
menys	de	30	anys),	agafades	aleatòriament

Pregunta 1:	Creu	vostè	que	viu	a	Plegamans	o	
a	Palau-solità?

Respostes:	a)	Plegamans	b)	Palau-solità	c)	No	
ho	sé

Pregunta 2:	Verdader	o	fals:	El	Castell	de	Ple-
gamans	és	 la	representació	més	antiga	de	Ple-
gamans

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

Enquestats de més de 50 anys

Enquestats entre 30 i 50 anys

Enquestats menors de 30 anys

Enquestats de més de 50 anys

Enquestats entre 30 i 50 anys

Enquestats menors de 30 anys
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Pregunta 3:	Verdader	o	fals:	La	primera	vegada	
que	es	va	anomenar	a	Plegamans	va	ser	al	segle	
X

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

Pregunta 4:	Verdader	o	 fals:	Plegamans	 i	 Pa-
lau-solità	tenen	el	mateix	alcalde	des	del	segle	
XVIII

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

Enquestats de més de 50 anys

Enquestats entre 30 i 50 anys

Enquestats menors de 30 anys

Pregunta 5:	 Verdader	 o	 fals:	 La	 parròquia	 de	
Plegamans,	durant	tota	la	seva	història,	només	
ha	 compartit	 capellà	 amb	 la	 parròquia	 de	 Pa-
lau-solità

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

Enquestats de més de 50 anys

Enquestats entre 30 i 50 anys

Enquestats menors de 30 anys
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Pregunta 6:	Marqui	en	el	mapa	la	zona	on	està	
situat	Plegamans

Respostes:	Resposta	lliure

Pregunta 7:	 Què	 marcava	 la	 separació	 entre	
Plegamans	i	Palau-solità?

Respostes:	Resposta	lliure

Enquestats de més de 50 anys

Enquestats entre 30 i 50 anys

Enquestats menors de 30 anys

Enquestats de més de 50 anys

Enquestats entre 30 i 50 anys

Enquestats menors de 30 anys
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Pregunta 8: Com se sent?

Respostes: a) Plegamaní b) Palauenc c) Les dues co-
ses d) Cap de les dues

Enquestats de més de 50 anys

Enquestats entre 30 i 50 anys

Enquestats menors de 30 anys

Enquestats de més de 50 anys

Enquestats entre 30 i 50 anys

Enquestats menors de 30 anys
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Conclusions

Un	 cop	 passada	 aquesta	 enquesta	 a	 202	habi-
tants	 de	 Palau-solità	 i	 Plegamans	 de	 diferents	
edats,	puc	extreure’n	les	següents	conclusions.

En	primer	lloc,	feia	referència	al	fet	de	conèixer	
si	sabien	a	quin	dels	dos	antics	pobles	viuen.	En	
aquesta	pregunta	he	pogut	comprovar	que	com	
més	grans,	més	coneixement	en	tenen.	Aquest	
fet,	pot	ser	degut	a	que	antigament	hi	havia	més	
rivalitat	entre	aquests	dos	nuclis	urbans.

Més	tard,	he	fet	4	preguntes	de	verdader	o	fals	
sobre	 la	 història	 de	 Plegamans,	 on	 a	 totes	 les	
qüestions	he	pogut	observar	que,	contràriament	
al	que	passava	a	la	primera	pregunta,	com	més	
jove	més	coneixement.	Això	pot	ser	degut	a	que	
l’escolarització	 ha	 anat	 en	 augment	 durant	 els	
anys	i	la	història	és	més	coneguda	pels	joves	que	
pels	grans.	Tot	 i	així,	he	pogut	observar	que	el	
coneixement	és	baix,	ja	que	només	les	persones	
menors	de	50	anys	(tinguin	entre	30	 i	50	anys	
o	menys	de	30)	han	contestat	majoritàriament	
correcte	la	pregunta	que	feia	referència	a	si	Ple-
gamans	ha	compartit	capellà	amb	altres	parrò-
quies	a	part	de	la	de	Palau-solità,	 les	altres	les	
han	contestat	majoritàriament	incorrecte.

Després,	he	preguntat	sobre	els	límits	entre	els	
dos	antics	municipis	de	forma	general	i	de	forma	
més	específica	(preguntat	el	punt	exacte	del	 lí-
mit).	M’he	trobat	que	la	gent	gran	ho	coneix	molt	
millor,	 possiblement	 degut	 a	 que	 antigament,	
aquesta	 limitació	 era	 més	 tinguda	 en	 compte.	
També	he	observat	com	es	coneix	millor	els	límits	
de	forma	general	que	no	pas	de	forma	específica.

Per	últim,	he	preguntat	quin	era	el	seu	sentiment	
envers	aquests	pobles.	M’he	trobat	amb	que	el	
sentiment	de	pertinença	cap	a	un	dels	dos	po-

bles	és	baix,	però	que	en	les	persones	grans	és	
més	gran	que	en	les	persones	més	joves.	Les	da-
des	també	mostren	que	el	sentiment	plegamaní	
és	més	alt	en	 les	persones	de	més	de	50	anys	
que	en	les	que	en	tenen	entre	30	i	50,	però	que	
aquest	sentiment	sembla	que	s’està	recuperant	
en	les	persones	de	menys	de	30	anys.

5.3 Enquesta 3 (per barris)

Objectiu: Comparar	 les	percepcions	que	tenen	
els	habitants	de	Plegamans	i	de	Palau-solità	so-
bre	Plegamans

Població:	Habitants	majors	d’edat	de	Palau-so-
lità i Plegamans

Mostra:	 202	 persones	 (25	 per	 barri,	 excepte	
dues	ocasions	de	26),	agafades	aleatòriament

Pregunta 1:	Creu	vostè	que	viu	a	Plegamans	o	
a	Palau-solità?

Respostes:	a)	Plegamans	b)	Palau-solità	c)	No	
ho	sé

Els turons

Can Falguera
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Pregunta 2:	Verdader	o	fals:	El	Castell	de	Ple-
gamans	és	 la	representació	més	antiga	de	Ple-
gamans

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

El castell

Centre

Carrer de Dalt

La sagrera

La Pineda - Pla de l’Alzina

Pedra Llarga - Carrer de Baix

Els turons

Can Falguera

El castell

Centre

Carrer de Dalt
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La sagrera

Pedra Llarga - Carrer de Baix

La Pineda - Pla de L’Alzina

Pregunta 3:	Verdader	o	fals:	La	primera	vegada	
que	es	va	anomenar	a	Plegamans	va	ser	al	segle	
X

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

La sagrera

Pedra Llarga - Carrer de Baix

La Pineda - Pla de L’Alzina
Els turons

Can Falguera

El castell

Centre

Carrer de Dalt
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Pregunta 4:	Verdader	o	 fals:	Plegamans	 i	Pa-
lau-solità	tenen	el	mateix	alcalde	des	del	segle	
XVIII

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

Pregunta 5:	 Verdader	 o	 fals:	 La	 parròquia	 de	
Plegamans,	durant	tota	la	seva	història,	només	
ha	 compartit	 capellà	 amb	 la	 parròquia	 de	 Pa-
lau-solità

Respostes:	a)	Verdader	b)	Fals	c)	No	ho	sé

Els turons

Can Falguera

El castell

Centre

Carrer de Dalt

La sagrera

Pedra Llarga - Carrer de Baix

La Pineda - Pla de L’Alzina

Els turons

Can Falguera

El castell

Centre
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Pregunta 6: Marqui en el mapa la zona on està situat 
Plegamans

Respostes: Resposta lliure

La sagrera

Pedra Llarga - Carrer de Baix

La Pineda - Pla de L’Alzina

Carrer de Dalt

Els turons

Can Falguera

El castell

Centre

La sagrera

La Pineda - Pla de L’Alzina

Carrer de Dalt
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Pedra Llarga - Carrer de Baix

Pregunta 7:	 Què	 marcava	 la	 separació	 entre	
Plegamans	i	Palau-solità?

Respostes:	Resposta	lliure

Els turons

Can Falguera

El castell

Centre

La sagrera

La Pineda - Pla de L’Alzina

Carrer de Dalt

Pedra Llarga - Carrer de Baix

Pregunta 8:	Com	se	sent?

Respostes:	 a)	 Plegamaní	 b)	 Palauenc	 c)	 Les	
dues	coses	d)	Cap	de	les	dues

Els turons
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Conclusions

Un	cop	passada	aquesta	enquesta	a	un	conjunt	
de	202	persones,	essent	25	per	barri	menys	Els	
Turons	i	Can	Falguera,	que	han	estat	26,	he	ex-
tret	les	següents	conclusions.

En	la	primera	pregunta,	pretenia	conèixer	si	sa-
bien	 a	 quina	 antiga	població	 viuen.	 La	majoria	
ho	ha	sabut	a	tot	arreu,	tot	i	que	a	Can	Falguera	
i	en	els	barris	de	la	Pineda	i	el	Pla	de	l’alzina,	ha	
estat	molt	igualat.	Els	barris	amb	més	coneixe-
ment	sobre	aquest	tema	han	estat	els	Turons	 i	
la	Sagrera.	S’ha	pogut	comprovar,	així,	que	com	
més	nou	és	el	barri,	menys	coneixement	hi	ha.

En	les	4	següents	preguntes,	s’ha	preguntat	so-
bre	fets	d’història	i,	com	ja	s’ha	vist	en	les	dues	
enquestes	 anteriors,	 el	 coneixement	 ha	 estat	
baix.	Cal	remarcar	que,	en	la	pregunta	sobre	el	
Castell,	el	barri	del	qual	pertany	l’edifici	hi	ha	ha-
gut	més	coneixement.	També	cal	remarcar	que,	
a	diferència	de	la	primera	pregunta,	el	barri	de	
Can	Falguera	ha	mostrat	força	coneixement	de	la	

Can Falguera

El castell

Centre

La sagrera

La Pineda - Pla de L’Alzina

Carrer de Dalt

Pedra Llarga - Carrer de Baix
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història.	També,	com	ha	passat	en	les	altres	dues	
enquestes,	la	pregunta	que	feia	referència	al	fet	
de	si	ha	compartit	capellà	amb	altres	parròqui-
es	 o	 només	 amb	 Palau-solità,	 ha	 estat	 la	més	
coneguda,	tot	i	que	alguns	barris	han	mostrat	un	
major	desconeixent.

En	 la	 qüestió	 sobre	 el	 coneixement	 dels	 límits	
entre	 Plegamans	 i	 Palau-solità	 de	 forma	 gene-
ral,	 s’ha	mostrat	 com,	 a	 excepció	 dels	 Turons,	
el	Castell	i	el	Carrer	de	Dalt,	el	coneixement	era	
baix,	essent	Can	Falguera	el	més	baix.	Pregun-
tant	de	forma	més	específica,	el	resultat	ha	estat	
semblant,	 però	 cal	 remarcar	 que	 els	 habitants	
del	Carrer	de	Dalt,	majoritàriament	responien	un	
sol	carrer,	el	carrer	dues	parròquies,	que	es	tro-
ba	en	aquest	barri.

Per	últim,	he	preguntat	el	sentiment	envers	Ple-
gamans	i	Palau-solità.	En	els	resultats	s’ha	mos-
trat	com	el	sentiment	plegamaní	es	troba	sobre-
tot	 en	 els	 Turons	 i	 al	 Castell,	 que	 són	 els	 dos	
únics	barris	on	el	sentiment	plegamaní	supera	al	
palauenc.	També	es	pot	veure	com	als	barris	de	
la	Pedra	Llarga	i	el	Carrer	de	Baix,	és	on	menys	
sentiment	 plegamaní	 queda,	 i	 he	 pogut	 conèi-
xer	que	el	sentiment	que	es	troba	en	barris	de	
Palau-solità,	 és	 degut	 a	 que,	 les	 persones	 que	
tenen	 aquest	 sentiment,	 vivien	 anteriorment	 a	
Plegamans.

Agraïments

Aprofito	l’avinentesa	per	agraïr	a	totes	aquelles	
persones	que	desinteressadament	m’han	fet	ar-
ribar	i	informació	pel	meu	treball.	Sense	la	seva	
col·laboració	la	meva	tasca	hagués	estat	més	di-
fícil.
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iolanda_blesas@hotmail.com

Autobiografia d’una artista inquieta:
Iolanda Blesas

Artistes

Inicio	la	meva	formació	artística	de	la	mà	de	l’artista	local	Manel	Zor-
rilla	i	Giné	qui,	ja	des	de	ben	petita,	em	va	encoratjar	a	treballar	en	
l’àmbit	creatiu	i	anys	després	vaig	continuar	la	meva	formació	a	la	Fa-
cultat	de	Belles	Arts	de	la	Universitat	de	Barcelona	especialitzant-me	
en	Dibuix	i	en	Educació	Artística.		

Des	d’aleshores	he	estat	compaginant	la	tasca	docent	amb	l’artísti-
ca,	fent	treballs	en	el	camp	del	disseny	gràfic	i	promovent	i	difonent	
el	món	artístic	i	cultural.	És	amb	aquest	objectiu	que	en	el	2008	es	
crea	el	Taller	de	les	Arts,	entitat	de	la	qual	en	sóc	fundadora	i	actual	
presidenta.	

Oceà en calma

Artista	 palauenca	 que	 ens	
explica	 la	 seva	 història,	
les	 seves	 inspiracions	 i	
inquietuds	 per	 portar	 a	
terme	les	seves	obres.
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He	participat	en	algunes	exposicions	col·lectives	
a	Barcelona	i	al	sud	de	França.	

Pel que fa a la pintura...

Retalls	de	vida,	experiències,	impressions,	som-
nis,	 emocions...	 són	 la	 font	 d’inspiració	 de	 les	
meves	pintures.	La	capacitat	de	fer	material	allò	
que	 de	 vegades	 no	 ho	 és.	 Amb	 la	 pintura	 puc	
explicar	 coses	 que	 de	 vegades	 les	 paraules	 no	
em	permeten,	però	sovint	les	dues,	pintura	i	pa-
raula,	 busquen	 complicitat	 i	 es	 complementen.		
Diversos	llenguatges	que	interactuen.	Com	dues	
persones	que	fan	camí	juntes.	

Terra	i	foc,	aire	i	aigua...	elements	de	la	natura	
sempre	presents.	 Junts	 o	per	 separat.	 	 En	ells	
hi		trobo	l’essència	de	les	petites	coses,	aquelles	
que	em	permeten	crear	una	nova	realitat,	més	
propera,	més	sincera,	més	poètica.	Jugant	a	fer	
d’alquimista.

La	pintura	m’ha	acompanyat	des	que	la	memò-
ria	em	permet	recordar.	Sempre	al	meu	costat,	
pacient,	 de	 vegades	 activa,	 de	 vegades	 latent,	
però	sempre,	com	la	millor	de	les	amigues,		en	
els	moments	més	importants.

Pel que fa a les obres presentades...

Camins trobats	és	un	conjunt	d’obres	que	mar-
quen	un	punt	d’inflexió	en	 la	meva	 trajectòria.			
Són	fruit	d’un	viatge	que	algú	em	va	empènyer	a	
iniciar	ara	fa	un	temps.	En	aquest	viatge	aprenc	
a	 caminar	 de	nou,	 però	 sobretot	 a	 observar,	 a	
compartir,	a	sentir	i	a	gaudir	dels	instants	màgics	
que	em	proporciona	la	vida.	Els	Camins trobats 

són	camins	plens	de	contrastos,	en	ells	hi	podem	
trobar	 la	 força	 i	 la	 calma	del	mar;	 la	brisa	 i	el	
vent;	el	cel	i	la	terra,	la	llum	i	l’obscuritat,	però	
en	qualsevol	d’aquests	contrastos,	hi	ha	un	punt	
on	tots	dos	pols	conflueixen	i	és	en	aquest	punt,	
on	malgrat	ser	tots	dos	molt	diferents,	troben	el	
seu	lloc	en	el	món	que	els	envolta.	Encara	que	
sigui	tan	sols	per	un	instant.	Uns	camins	que,	per	
tant,	es	fan	en	companyia.		 	 	 	
   

Terres creuades

Terres de foc
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Joan Ventura Ballbé i el seu llibre “El 
darrer viatge del Quico Sabater”

Joan Ventura Ballbé
edi.thot.llibres@gmail.com

El	proper	dia	5	de	gener	es	complirà	el	55è	aniversari	de	la	mort	del	
guerriller	antifranquista	Francesc	Sabaté,	popularment	conegut	per	
Quico,	ja	que	va	ser	abatut	al	principi	del	carrer	Major	de	Sant	Celoni	
el	dia	5	de	gener	de	1960,	a	tres	quarts	de	vuit	del	matí.	Vint-i-qua-
tre	hores	abans,	havien	estat	executats	per	la	Guàrdia	Civil,	al	mas	
Clarà,	del	barri	de	 la	Mota,	 terme	de	Palol	de	Revardit,	els	quatre	
companys	del	Quico,	Francesc	Alcaraz,	Roger	Madrigal,	Anton	Miracle	
i	Martin	Ruiz.	Aquest	va	ser	el	darrer	grup	organitzat	per	la	resistèn-
cia	antifranquista	des	de	l’exterior	del	territori	de	l’Estat	espanyol	que	
va	travessar	la	frontera	pirenaica.

Aquest	fet	fa	tornar	a	l’actualitat	l’extens	i	laboriós	treball	de	recer-
ca	 personal	 d’en	 Joan	 Ventura	 que	 va	 ser	 publicat	 al	 llibre	 “TREN	
CORREU	1104.	 El	 darrer	 viatge	de	Quico	Sabaté	 i	 els	 seus	quatre	
companys”.	Editorial	Edithot.	Any	2009.	Aquesta	obra	que	relata	els	
detalls	d’aquest	viatge.	En	Joan	Ventura	dedicà	dos	anys	a	la	recerca,	
parlant	amb	unes	dues-centes	persones.	A	part	d’aquest	llibre,	Joan	
Ventura	és	també	autor	de	diverses	obres	i	articles	de	temes	espor-
tius	i	històrics	locals.

Amb	posterioritat	 a	 la	 publicació	 del	 llibre	 sobre	Quico	Sabaté,	 en	
Joan	Ventura	ha	seguit	investigant	sobre	aquest	afer	i	ha	recollit	no-
ves	i	reveladores	dades	sobre	l’enfrontament	al	mas	Clarà,	en	el	que	
va	morir	el	tinent	Fuentes	de	la	Guardia	Civil	i	els	quatre	companys	
del	Quico,	dades	que	pensa	divulgar	properament.

Escriptors locals
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Portada del llibre Tren correu 1104, obra de l’autor 
d’aquest article, que relata els detalls del darrer viatge 
del Quico Sabater (el Joan Ventura esmerçà dos anys 
en la recerca i parlà amb unes dues-centes persones)

El mas Clarà (fotografia de l’any 1971)

El Quico Sabaté abillat per caminar per la muntanya
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Història

Amb	el	desig	que	tothom	faci	
un	 espai	 a	 la	 prestatgeria	
de	 casa	 seva	 pels	 llibres	
que	s’hagin	escrit	i	es	vagin	
escrivint	sobre	temes	locals.

Aquesta	secció	es	va	 inciar	amb	 l’objectiu	de	donar	a	 conèixer	els	
llibres	que	s’han	escrit	sobre	el	municipi	de	Palau-solità	i	Plegamans,	
amb	l’argument	que	conèixer	un	lloc	amb	l’ajut	dels	textos	que	en	fan	
referència	i	llegir	les	impressions	d’altres	persones	que	l’han	interpre-
tat	a	la	seva	manera,	és	una	experiència	interessant.

Aquest	segon	article	es	refereix	al	llibre	PALAU – SOLITÀ  “títol de 
glòria”,	de	Mossèn	Pere	Gilbert	 i	Mossèn	Josep	Maria	Martí	Bonet.	
D’aquest	llibre	se	n’han	fet	dues	edicions:	la	primera	de	l’any	1975,	i	
la	segona,	l’any	1995.	L’anterior	article	es	va	dedicar	a	la	publicació	
“PLEGAMANS,	una	història	de	deu	segles”,	d’Esteve	Busquets	i		Mo-
las,	publicat	l’any1970,	aprofitant	la	coincidència	amb	el	mil·lenari	de	
la	la	documentació	del	nom	de	sant	Genís.			

Tal	com	es	va	fer	a	l’anterior	l’ar-
ticle,	 cal	 repetir	 d’entrada	 que,	
a	part	de	l’important	fons	docu-
mental	que	s’ha	anat	creant	du-
rant	els	darrers	23	anys	per	mit-
jà	 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	tre-
ball	per	engrandir	aquesta	biblio-
grafia.	Aquesta	seria	una	segona	
intenció	d’aquests	articles.
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QUÈ PRETÉN L’OBRA

Llegim	a	la	introducció:

Aquest	llibre,	sense	pretensions,	vol	fer	ar-
ribar	a	les	vostres	mans	les	riqueses	histò-
riques,	artístiques	i	culturals	que	perduren	
entre	nosaltres	o	sigui,	les	de	la	parròquia	
de	Sta.	Maria	de	la	mil·lenària	població	de	
Palau-Solità1.	 I	 les	mans	 dels	 lectors	 fo-
ren	 ben	 generoses:	 amb	 pocs	mesos	 es	
van	exhaurir	els	centenars	de	 l’esmenta-
da	primera	publicació.	Ara	presentem	una	
segona	 edició.	 Ambdues	 apareixen	 en	 la	
Pasqua	de	Resurrecció:	la	primera	de	l’any	
1975,	 i	 aquesta	 en	 el	 1995.	 Bon	 auguri	
que	 albira	 la	 llum	gloriosa	 de	 la	 Pasqua.	
Serà	per	a	tots	els	lectors	un	nou	títol	de	
glòria,	 car	el	 coneixement	de	 les	nostres	
vives	arrels	cristianes	il·lumina	i	fonamen-
ta	 la	 nostra	 fe,	 llum	 que	 prové	 gratuïta-
ment		de	la	glòria	de	Déu.

Moltes	 són	 les	 parròquies	 de	 l’Arquebis-
bat	de	Barcelona	que	poden	oferir	sengles	
monografies	històriques,	signe,	aquest,	de	
la	gran	vitalitat	cultural	de	les	mateixes.	

Tanmateix	el	present	estudi	és	ben	singu-
lar:	 “Palau-Solità,	 títol	 de	 glòria”	 abraça	
tots	els	elements	històrics,	religiosos	i	de	
tradició	gràcies	els	quals,	n’estem	segurs,	
podran	aconduïr	el	lector	a	la	comprensió	
plena	d’aquesta	entranyable	institució	que	
segons	 afirmen	 els	 mateixos	 autors,	 M.	
Gilbert	 i	 M.	 Martí,	 són	 un	 vertader	 “títol	
de	glòria”.

L’obra	 pretén,	 doncs,	 fonamentalment	 enal-
tir	els	valors	de	la	Parròquia	de	Santa	Maria	de	
Palau-solità	i	el	seu	patrimoni.	Però,	es	comple-
menta	amb	la	descripció	del	contex	històric.

El nostre patrimoni

Els	 nostres	 joiells	 històrics	 i	 artístics	 són	
ben	febles	malauradament.	El	foc	n’és	un	
enemic,	possiblement	el	més	ferotge.	Re-
cordem	els	 incendiaris	del	1936.	 I	 certa-
ment	en	algunes	de	les	esglésies	del	nostre	
país	no	les	tenien	totes	quan	l’any	passat	
(1994)	 s’incendiaren	 molts	 terrenys	 tal	
com	ho	palesa	 la	 fotografia	de	 la	 pàgina	
60	de	la	present	monografia.	Però	no	sols	
és	 el	 foc	 sinó	 d’altres	 enemics	 que	 arri-
ben	a	senyorejar	en	els	nostres	ambients.	
A	l’empara	d’ells	avui	dia	hi	ha	qui	comet	
impressionants	barrabassades.	Però	el	cas	
és	 que	 els	 “bunyols”	 han	 estat	 fets	 per	
persones	de	cultura	i	de	semicultura;	per	
persones	 –emprant	 paraules	 d’en	 Josep	
Pla-	que	saben	què	és	un	edifici	 romànic	
o	gòtic	i	que	no	solament	han	llegit	la	his-
tòria,	sinó	que	coneixen	personalment	Po-
blet	 i	Santes	Creus.	 (J.	Pla-Vol.	VIII,	pp.	
115-Obres	Completes).	

No	ha	de	ser	així	a	casa	nostra!	A	Palau-So-
lità!	 Volem	 conservar,	 estimar	 i	 acariciar	
la	 nostra	 església,	 joiell	 de	 tants	 tresors	
d’art	 i	 d’història.	 I	 estem	 també	 segurs	
que	aquests	sentiments	seran	compartits	
per	la	mateixa	Generalitat	de	Catalunya	i	
faran	possible	accedir	a	 l’últim	esglaó	en	
declarar	la	nostra	església	de	Palau-Solità	
monument	d’interès	artístic	de	Catalunya.	

1.	 P.	 GIBERT,	 Palau-Solità,	 títol	 de	 glòria	 (Barcelona,	 1975)	
pàg.	1.
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Sincerament,	creiem	que	 l’edifici,	els	ob-
jectes	d’art	que	hi	són	custodiats	i	la	gran	
història	s’ho	mereixen.

Per	la	descripció	de	la	història	s’etableix	un	punt	
de	referència	il·lustratiu,	com	és	el	mil·lenari	del	
naixement	de	la	Parròquia	i	també	del	naixement	
polític	de	Catalunya.

I. HISTÒRIA: Naixement de Palau-So-
lità

L’any	1989	festejàrem	el	mil·lenari	del	nai-
xement	polític	de	Catalunya.	I	n’estàvem	
molt	 orgullosos.	 Tanmateix,	 hi	 ha	 pobla-
cions	 que	 podem	 dir	 que	 són	 més	 anti-
gues	 que	 Catalunya.	 Així	 succeeix	 amb	
Palau-Solità,	ja	que	en	data	d’abril	del	955	
trobem	el	primer	document	en	el	qual	es	
diu	textualment:	“…in	Vallense,	in	termino	
de	Palatio	Salatan”.	És	un	 	pergamí	que,	
provinent	del	monestir	de	Sant	Cugat	del	
Vallès,	és	custodiat	a	l’Arxiu	de	la	Corona	
d’Aragó.	En	ell	es	fa	donació	d’unes	vinyes	
de	Palau-Solità	atorgades	per	un	tal	Cons-
tantí	a	l’esmentat	monestir.2

La	parròquia	de	Santa	Maria	de	Palau	 ja	
la	trobem	en	un	pergamí	del	7	de	març	de	
1068	de	 l’Arxiu	Diocesà	de	Barcelona.	Es	
tracta	d’una	venda	de	Guidenell	a	favor	de	
Sança	d’una	peça	de	terra	situada	al	com-
tat	de	Barcelona	“in	parroechia	Sancte	Ma-
rie	Palacio	Salatani,	in	vocativo	locho	ipsa	
valle	de	Figgerolas”.	El	preu	és	de	dos	sous	
de	diners	de	moneda	barcelonina.	Ultra	la	
vall	de	Figueroles,	hi	ha	altres	afrontacions	
que	són	de	gran	interés	per	a	la	parròquia	
i	localitat	de	Palau-Solità.3

La	grafia	de	Palau-Solità	varia	en	els	seus	
primers	 segles.	 Primer	 trobem	 escrit	 en	
el	segle	X	“Palatio	Salatan”4	i	”Palatio	Ça-
lathan”5.	La	mateixa	grafia	roman	durant	
tot	el	segle	XI	i	el	XII.	La	“vila	de	Palau”	
es	troba,	per	exemple,	l’any	1219	i	en	les	
primeres	visites	del	bisbe	Ponç	de	Gualba	
s’escriu	“Palau	soleta”,	“de	Palatio	Soleta-
no”	 i	 “Palau	Solità”6.	Actualment,	seguint	
les	normes	de	l’Institut	d’Estudis	Catalans,	
s’accepta	Palau-Solità.

Enigma del nom “Solità”

Diverses	en	són	les	opinions.	Esmentarem	
les	més	autoritzades.	El	filòleg	Monsenyor	
Antoni	Griera	 creu	molt	possible	que	Pa-
latio	i	Sala	són	sinònims	i	que	Salatan	és	
una	traducció	de	Palatiu.	El	Dr.	Griera	su-
posa	que	Salatan	és	un	derivat	de	Sala,	i	
que,	en	alemany	antic,	Sala	significa	“ha-
bitació”.7

El	cèlebre	arxiver	diocesà	del	segle	XVIII,	
Dr.	Antoni	Campillo,	en	el	seu	“Speculum”,	
manuscrit	que	és	custodiat	en	 l’Arxiu	Di-
ocesà	 de	 Barcelona,	 afirma	 que	 era	 Pa-

2.	Arxiu	de	la	Corona	d’Aragó,	fons	de	pergamins	originals	de	
Sant	Cugat,	núm.	13.
3.	Arxiu	Diocesà	de	Barcelona.	Fons	de	Santa	Eulàlia	del	Camp,	
carpeta	3A,	perg.	28.	Transcripció	del	Dr.	Jesús	Alturo	i	Perucho	
en	L’arxiu	antic	de	Santa	Anna	de	Barcelona	del	942	al	200	
(Barcelona,	1985),	vol.	II,	pàg.	112.	
4.	 Vegi’s	 també	 el	 document	 del	 7	 de	 gener	 de	 994	 en	 el	
diplomatari	de	Polinyà	del	mateix	professor	de	Paleografia	Dr.	
J.	Alturo	(Bellaterra,	1985),	pàg.	112.
5.	E.	MOREU-REY,	La	rodalia	de	Caldes	de	Montbui	(Barcelona,	
1962)	pàg.	44.
6.	ADB,	V.P.	del	12	de	desembre	de	1305,	vol.	½,	fol.	49v	i	la	
del	24	de	setembre	de	1307,	vol.	½,	fol.	74v.
7.	 A.	 GRIERA:	 “Boletín	 de	 Dialectología	 Española”	 (1942-
1943).	Abadía	de	Sant	Cugat	del	Vallès,	pàg.	57.	
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8.	ADB,	manuscrit	d’A.	Campillo:	Speculum...,	vol.	V,	Decanatus	
Vallensis,	fol.	699.	
9.	E.	MOREU-REY,	La	rodalia	de	Caldes	de	Montbui	(Barcelona,	
1962)	pàg.	157.	
10.	P.	GIBERT,	Palau-Solità...,	pàgs.2-5.	

lad	Salatà,	perquè,	segons	la	tradició,	fou	
construït	 en	 un	 lloc	 de	 “paludibus	 et	 sa-
licibus”8,	és	a	dir,	 lloc	de	 llacunes,	salzes	
i	 vímets.	Moreu-Rey	 en	 la	 seva	 obra	 “La	
rodalia	de	Caldes	de	Montbui”	ens	diu:	“no	
pot	ser	una	coincidència	la	freqüència	dels	
establiments	templers	en	llocs	anomenats	
–abans	d’ells-	Palau.	Quant	a	“Salata,	Sa-
latanus”,	penso	que	cal	posar-ho	en	relació	
amb	el	topònim	“Celada”,	o	“Celata”,	veí”9.

El	criteri	de	Josep	Balari	Jovany	en	la	seva	
obra	“Orígenes	históricos	de	Cataluña”	és		
que		Palau	procedeix		de	“Palatium”,	que	
és	la	forma	llatina	equivalent	a	la	germà-
nica	 “Sala”;	d’acord	amb	aquesta	opinió,	
Palau	Solità	vol	dir	mansió	senyorial.	Diu	
textualment:	“no	menos	significativo	es	el	
origen	 del	 nombre	 de	 Palau	 Solità,	 situ-
ado	 a	 dos	 leguas	 de	 Tarrasa,	 en	 la	 pro-
vincia	de	Barcelona.	En	el	año	997	se	 le	
denomina	Palacio	Saltan	y	en	el	1162	es	
citada	la	Parroquia	de	Santa	María	de	Pa-
lacio	Salatá.	 Esto	pone	en	evidencia	 que	
el	nombre	Solitar,	debido	a	una	etimología	
popular,	 no	 es	más	 que	 una	 transforma-
ción	de	salatá,	cuya	palabra	es	un	adjetivo	
derivado	de	sala.	De	este	modo	se	signifi-
caba	que	el	palau	tenía	los	caracteres	de	
sala,	 o	mejor	 dicho,	 la	mansión	 señorial	
era	palau	sala”.10

D’aquestes	 diverses	 versions	 la	 que	més	
ens	plau	és	la	d’en	Balari	i	Jovany,	és	a	dir,	
Palau	Solità	mansió	senyorial.

Sant Oleguer i Palau-Solità

Un	dels	dies	més	importants	per	a	Palau-
Solità	 fou	 el	 de	 la	 consagració	 del	 seu	
temple;	exactament	el	14	de	novembre	de	
1122,	el	mateix	any	que	fou	signat	el	fa-
mós	tractat	de	Worms	en	el	qual	l’Església	
catòlica	surt	victoriosa	de	la	lluita	ferotge	
contra	les	investidures	laiques.	El	pergamí	
es	 troba	en	 l’Arxiu	de	 la	Corona	d’Aragó.	
És	una	de	les	més	famoses	actes	de	con-
sagració	del	gran	bisbe	de	Barcelona	i	ar-
quebisbe	 de	 Tarragona,	 sant	Oleguer.	 En	
la	primera	edició	es	va	transcriure	i	àdhuc	
traduir	en	català.

Cal	 assenyalar	 els	 personatges	 que	 sig-
nen	 l’esmentada	 acta:	 “Oleguer,	 indigne	
administrador	 de	 la	 metròpoli	 tarragoni-
na.	 Pere,	 diaca	 i	 sagristà.	 Signatura	 de	
Berenguer,	levita	i	cap	l’escola.	Signatura	
de	Raimond	Miró.	Signatura	d’Ermengan-
da,	 esposa	 del	 susdit	 Raimond.	 Signatu-
ra	de	Pere	Raimond.	Signatura	de	Bernat,	
sots-diaca.	Signatura	de	Berenguer,	de	la	
mateixa	 Ruvira.	 Signatura	 d’Arnald	 Rai-
mond	de	Buada.	Signatura	d’Arbert	Amat.	
Signatura	de	Miró	Bernat.	Signatura	d’Ar-
nald	 Bernat.	 Signatura	 d’Arnald	 Levita.	
Signatura	d’Arbert,	clergue.	Signatura	de	
Pere	 de	 Raimond,	 clergue.	 Signatura	 de	
Berenguer,	 clergue.	 Armidus	 prevere	 qui	
ho	escriví	el	dia	i	any	susdits.	De	Guillem,	
prevere.	Signatura	d’Arnald,	sacerdot”.
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Plànol del terme parroquial de Palau-solità
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També	 ens	 diu	 aquest	 document	 que	 hi	
assistiren	molts	 feligresos,	 els	 quals	 tin-
queren	 la	 satisfacció	 de	 saludar	 un	 dels	
personatges	més	insignes	de	la	nostra	his-
tòria	catalana,	ens	referim	a	sant	Oleguer	
(1060-1130).	 Hi	 ha	 qui	 el	 compara	 amb	
l’abat	i	bisbe	Oliva	(971-1046).

Tanmateix,	l’encís	que	ens	produeix	la	vida	
de	sant	Oleguer	–ho	hem	de	confessar-	és	
superior.	 Sense	 caure	 en	 una	 incorrecta	
comparació	 entre	 aquests	 dos	 prohoms	
de	Catalunya,	en	l’arquebisbe	Oleguer	–el	
mateix	 que	 consagrà	 l’església	 de	 Santa	
Maria	 de	 Palau-Solità-	 hom	 pot	 esbrinar	
unes	 fites	 a	 assolir	 més	 engrescadores.	
Oleguer	 apunta	 cap	 on	 ha	 de	 dirigir-se	
Catalunya	 i	 la	seva	Església.	 Intenta	una	
integració	total	de	Catalunya	a	Europa,	i	a	
l’ensems,	gràcies	a	ell,	s’imposa	la	reforma	
gregoriana	a	casa	nostra.	Oleguer	nasqué	
l’any	 1060	 a	 Barcelona.	 Quan	 sols	 tenia	
10	 anys	 entrà	 a	 la	 canònica	 de	 Barcelo-
na,	on	rebé	una	sòlida	formació.	Entre	els	
seus	mestres	cal	esmentar	el	“Grammati-
cus”	Aimerich.	El	veiem	com	a	canonge	de	
Barcelona	fins	l’any	1097,	que	passà	a	és-
ser	prior	d’una	altra	canònica,	que	seguia	
la	 regla	de	 sant	Agustí.	 Esdevindrà,	així,	
prior	de	la	canonja	regular	de	Sant	Adrià	
de	Besòs.	Aquesta	canònica	es	traslladarà	
(cap	al	1113)	a	Santa	Maria	de	Terrassa.	
Era	tan	gran	el	prestigi	d’Oleguer,	que	fou	
elegit	abat	de	sant	Ruf	d’Avinyó	a	la	Pro-
vença	(1109-1115).	Aquí	començà	la	seva	
beneficiosa	influència	europea.	És	de	tot-
hom	coneguda	la	gran	transcendència	que	
tingueren	els	monestirs	de	Cluny	en	la	re-
forma	gregoriana.	Els	papes	 reformadors	
(des	de	Lleó	IX,	fins	al	tractat	de	Worms,	

l’any	 1122)	 comptaren	 com	 a	 grans	 col-
laboradors	seus	els	savis	 i	 cultes	monjos	
de	la	congregació	cluniacenca.	Però	la	in-
fluència	de	sant	Ruf	d’Avinyó	–que	malau-
radament	ha	estat	poc	estudiada-	no	fou	
menor	a	la	de	Cluny,	especialment	a	His-
pània	 i	 a	Provença	 (o	al	 sud	de	França).	
I	 el	 gran	 personatge	 d’aquest	moviment	
cultural	 i	 reformador	 fou	 el	 nostre	 sant	
Oleguer.	Des	de	sant	Ruf,	l’abat	barceloní,	
ajudat	pel	papa	Pasqual	II,	escampa	el	seu	
influx	reformador	 i	cultural	sobre	més	de	
24	canòniques.	Entre	aquestes	cal	desta-
car:	Santa	Maria	d’Egara,	Santa	Maria	de	
Besalú,	Sant	Adrià	de	Besòs	–que	s’unirà	
amb	 la	 primera-,	 Carcassona,	 Maguelo-
ne	 (Montpeller),	Nimes,	 Cambrais,	 Arias,	
Metz,	Tours,	Toul,	Marbach,	Alsàcia,	Saint	
Sernin	de	Tolosa…	Tota	aquesta	xarxa	de	
canòniques	regulars	–denominades	també	
monestirs-	es	va	disseminant	més	i	mes,	
arribant	 –segons	 afirma	 l’historiador	 Al-
bert	Carrier-	a	comptar,	a	finals	del	segle	
XII,	amb	més	de	350	monestirs	rufonians	
sols	 a	 Espanya,	 sense	 tenir	 presents	 els	
capítols	de	les	catedrals	afiliats	com	ho	fou	
el	de	la	canònica	de	Tolosa,	i	el	de	la	ma-
teixa	Tarragona.	Dels	canonges	regulars	i	
reformats	eren	elegits	els	bisbes.	I	gràcies	
a	 aquestes,	 la	 reforma	 gregoriana	 es	 va	
imposar	a	gran	part	de	 l’Església	del	sud	
d’Europa.	Bisbe	rufonià	era	 l’equivalent	a	
bisbe	reformador.	Tant	és	així	que	la	gran	
majoria	dels	bisbes	catalans	del	segle	XII	
són	 prelats	 entusiastes	 de	 l’esperit	 	 cul-
tural	 i	 reformador	que	propulsà	el	nostre	
sant	Oleguer	des	de	sant	Ruf	d’Avinyó.

Sant	 Oleguer	 influí	 decisivament	 en	 Ra-
mon	Berenguer	III	i	IV.	D’ambdós	comtes	
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de	 Barcelona	 fou	 el	 gran	 conseller,	mar-
cant	així	el	que	serà	Catalunya	durant	el	
segle	XII.	A	ell	es	deu	la	confederació	dels	
comtats	de	Barcelona	 i	de	Provença	per-
què	aconsellà	al	comte	(de	30	anys)	Ra-
mon	 Berenguer	 III	 –que	 no	 havia	 tingut	
sort	 en	 els	 dos	 primers	 casaments-	 que	
s’unís	en	matrimoni	amb	Dolça,	hereva	de	
Provença.	 Amb	 aquest	matrimoni	 s’inicià	
la	 fraternitat	 de	 dos	 pobles:	 l’occità	 i	 el	
català.	Des	de	Niça	fins	a	Cahors,	des	de	
Carlat	 i	Rodez	fins	al	 riu	Gaià	 i	 les	mun-
tanyes	de	Montserrat.	Tant	és	així	que	el	
gran	poeta	Mistral	podrà	exclamar:	“Cent	
ans	 li	 catalan,	 cent	 ans	 li	 Provençau/	 se	
partageren	l’aiga	e	lo	pan	e	la	sau”.	Amb	
aquest	matrimoni,	del	qual	sant	Oleguer	té	
molt	a	dir,	es	començà	una	gran	pàgina	en	
la	història.	Catalunya	s’obre	decisivament	
a	Europa:	opta	per	una	nova	línia	política.	
Catalunya,	des	d’ara,	podrà	simultaniejar	
entre	 la	 reconquesta	 amb	 l’entesa	 dels	
països	occidentals	de	 la	Hispània,	 i	 la	 in-
tegració	–molt	més	rica	culturalment	i	so-
cialment-	a	l’Europa	meridional	que	tenia	
com	a	eix	el	Roine.	Possiblement	les	dues	
cultures	 (catalana	 i	 occitana)	 tenien	més	
punts	de	contacte	i	possible	integració	que	
la	 castellana	 i	 àdhuc	 aragonesa-navarra.	
Segur	que	era	un	bell	somni	de	sant	Ole-
guer,	compartit	per	Dolça	i	Ramon	Beren-
guer	 III,	 caminar	 amb	 passes	 decisives	
vers	 una	 Occitània	 unida	 i	 agermanada	
amb	 Catalunya.	 L’adquisició	 de	 Provença	
per	la	casa	comtal	de	Barcelona	donà	lloc	
a	un	seguit	de	relacions	culturals	i	eclesials	
extraordinàries;	 els	 mateixos	 “Usatges”	
deuen	llur	sistematizació	a	la	constant	in-
teracció	de	Catalunya	i	Provença.

Però	per	sobre	de	tot,	el	que	més	admirem	
en	Oleguer	és	la	seva	santedat,	i	el	ser	un	
home	d’Església.	No	volia	ser	bisbe	de	Bar-
celona,	però	el	papa	el	va	obligar.	Participà	
molt	activament	en	la	majoria	de	concilis	
que	es	convocaren	en	aquell	període.	Des-
taca	pel	seu	recolzament	envers	els	papes	
legítims	 enfront	 dels	 antipapes.	 Oleguer	
és	un	home	pacificador:	així	es	comprova	
en	multitud	de	documents.	Volia	que	reis,	
comtes,	monestirs,	clergues,	laics…,	fessin	
les	paus.	Els	ho	exigia,	especialment	quan	
s’apropava	Nadal	o	la	Pasqua.	Tenim	d’ell	
un	 	 important	 pergamí	 que	 ens	 parla	 de	
l’anada	dels	dos	germans	Òdena,	cavallers	
de	 Sabadell,	 a	 Terra	 Santa	 i	 per	 aquest	
motiu	empenyoraren	el	famós	castell	d’Ar-
rahona.	Oleguer	 (l’any	 1101)	 intervingué	
frenant	 les	 exigències	 del	 qui	 volia	 que-
dar-se	el	castell,	 ja	que	els	dos	germans	
no	havien	tornat	de	Terra	Santa.	Aquests	
documents	 i	 la	 mateixa	 consagració	 de	
Santa	Maria	de	Palau-Solità	 indiquen	que	
sant	Oleguer	estimava	molt	el	Vallès.	Ben	
cert	és,	doncs,	que	Oleguer	donà	a	Cata-
lunya	un	gran	impuls	obrint	les	portes	vers	
Europa	i	la	col·laboració	dels	papes	refor-
madors.	Des	de	sant	Oleguer,	els	catalans	
ens	 sentim	 ciutadants	 d’una	 casa	 comu-
na:	Europa.	I	els	feligresos	de	Palau-Solità	
sempre	es	gloriaran	d’haver	tingut	un	gran	
pare	i	eminent	sant.

Bona	prova	del	que	diem	és	la	làpida	col-
locada	al	mur	d’entrada	de	l’església	el	dia	
8	de	desembre	de	1922,	festa	major	de	la	
parròquia.	Consta	que	fou	iniciativa	de	la	
“Junta	d’Acció	Catòlica	Social”,	però	aplau-
dida	per	 tota	 la	 feligresia	que	palesà	des	
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de	 Palau-Solità	 el	 gran	 reconeixement	 a	
un	dels	sants	més	simpàtics	d’Europa.

L’any	 1967	 posavem	 la	 seva	 imatge	 als	
peus	del	campanar	com	a	prova	de	devo-
ció	i	estima.

Les primeres visites del bisbe Ponç de 
Gualba a Palau-Solità

Els	volums	manuscrits	de	les	visites	pasto-
rals	són	de	gran	importància	per	saber	la	
història	de	les	parròquies.	Especial	esment	
cal	fer	de	les	primeres	dècades	del	ponti-
ficat	de	Ponç	de	Gualba.	En	elles	apareix	
una	munió	de	feligresos,	costums	i	detalls	
de	l’edifici	que	són	com	vivents	fotografies	
de	 l’estat	d’aquesta	 feligresia	en	el	segle	
XIV.

Ponç	de	Gualba	visità	Palau-Solità	en	dues	
ocasions:	el	12	de	desembre	de	1305	i	el	
24	de	setembre	de	130711.	En	la	primera	
se’ns	diu	que	el	bisbe	es	 feu	preparar	el	
dinar	ja	que	hagué	d’anar	a	celebrar	ordes	
a	Caldes,	perquè	a	Barcelona	no	es	podi-
en	 celebrar	 actes	 litúrgics	 ja	 que	 estava	
castigada	per	un	interdicte.	Els	feligresos	
es	queixen	que	els	hereus	de	za	Reyal	“no	
fan	be	lo	compliment	a	la	lantea	(lampa-
dari)	 tal	 com	ha	de	 fer-se”.	Hi	ha	 també	
uns	 diners	 de	 la	 sagristia	 procedents	 de	
la	 masia	 de	 Perera	 que	 no	 són	 emprats	
per	a	la	reparació	de	la	teulada	que	resta	
molt	 malmesa.	 El	 rector,	 anomenat	 Jau-
me	Mathoses,	 es	 justifica	 dient	 que	 l’es-
mentada	quantitat	sols	arriba	a	60	sous	i	
que	 és	 insuficient.	 També	es	 queixen	 els	
feligresos	que	el	rector	féu	una	transacció	
econòmica	alienant	el	mas	de	Borses	sen-
se	la	signatura	del	bisbe.	També	es	parla	
de	la	sagrera,	lloc	que	estava	al	costat	de	
l’església	 i	 que	 gaudia	 de	 grans	 privile-
gis.	En	 les	esmentades	visites	 surten	els	

11.	 J.M.	 MARTÍ	 BONET	 –	 L.	 NIQUI	 PUIGVERT,	 Dietari	 de	
les	 visites	 pastorals	 del	 bisbe	 de	 Barcelona	 Ponç	 de	 Gualba	
(Barcelona,	1994),	pàgs.	21	i	27.	

Plànol de l’església de Santa Maria de Palau-
solità
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noms	 de:	 Raimon	 Serra,	 Bernat	 Ferrari,	
Berenguer	Duran,	Guillem	Suans,	Guillem	
Burges,	Bartomeu	Ferrer,	Elisenda	Messe-
guera,	En	Sarrada,	Certenyles,	Jaume	Cla-
deles,	Agnès	Riera,	Sanxa	de	la	Masia	de	
Can	Huguet,	Bernat	de	Castelló,	Romia	de	
la	masia	 d’en	 Bartolomè…	O	 sigui,	 quasi	
20	 noms	 que	 pràcticament	 ens	 donarien	
els	nombres	de	les	masies	dels	feligresos	
de	Palau-Solità	del	segle	XIV.	Coincideixen	
les	anteriors	informacions	amb	el	que	ens	
diu	 una	 altra	 visita	 del	 1413.	 En	 aques-
ta	 es	 diu	 que	 la	 parròquia	 tenia	 17	 focs	
i	que	estava	valorada	en	35	 lliures	 i	 “les	
cargues	ascendien	a	106	 sous	 i	 2	diners	
entre	el	delme,	 la	visita	 i	el	sínode”12. La 
parròquia	sempre	ha	estat	de	lliure	col·la-
ció	del	bisbe.	Això	vol	dir	que	no	depenia	
de	Sant	Cugat	ni	dels	canonges	de	Barce-
lona,	ni	de	qualsevol	altre	patró.	Posseïm	
el	 rectorologi	 complet.	 L’arxiver	 A.	 Cam-
pillo	 resumeix	 l’any	 1877	 el	 rectorologi	
del	segle	XVIII,	són	els	següents:	Manuel	
Matas	 (renuncià	 el	 1700);	Salvador	 Petit	
(1701);	 Josep	 Franquesa	 (1719-+1748);	
Josep	Constans	i	Martí	(1748-+1750);	An-
dreu	Mascaró	 (1750-+1787);	 Josep	 Cer-
vera	 i	Altimiras	(1787);	Marià	Domènech	
(1797-+1803);	 segueixen	 els	 següents	
rectors:	 Narcís	 Estracxh	 (	 1803-+1815);	
Carles	 Texidor	 (1815-+1846);	 Joan	 Sa-
boya	(1846);	Josep	Alguer	(1849);	Eudald	
Casadesús	(1858-+1861);	Josep	Tintorer	
(1861);	 Jaume	 Bosch	 (1877)13.	 Després	
els	rectors	que	ha	tingut	la	Parròquia	són	:	
Joan	Cañameras	(1884-86),	Vicenç	Costa	
(1887-96),	Ermenegild	Santacana	(1897-
1903),	Antoni	Salanic	(1904),	Jaume	Vall-
bona	(1905-27),	Joan	Oller	(1928),	Benet	
Cabré	 (1929-31),	 Andreu	 Marcè	 (1932-

35),	Rafel	Anglada	(1936-43),	Joan	Tolrà	
(1944-52),	Joan	Capell	(1952-54),	Jaume	
Serra	 (1955-56),	 Jordi	 Sales	 (1957-62),	
Pere	Gibert	(1963…)

La	referència	als	templers	és	inevitable,	donada	
la	 importància	que	aquesta	orde	ha	 tingut	a	 la	
població.

Els templers i Palau-Solità

En	 parlar	 dels	 primers	 segles	 de	 Pa-
lau-Solità	 	 cal	exposar	–encara	que	sigui	
breument-	 la	 presència	 dins	 el	 terme	 de	
la	nostra	parròquia	d’una	comanda.	Eren	
monjos-cavallers	que	tenien	en	un	principi	
la	comesa	de	mantenir	i	defensar	els	sants	
llocs	 de	 Palestina	 i	 protegir	 els	 pelegrins	
dels	assalts	dels	sarraïns.	Foren	aprovats	
pel	 papa	 Calixt	 II	 l’any	 1120.	 Tanmateix	
l’assentament	 del	 Temple	 a	 la	 península	
fou	conseqüència	de	la	seva	decisió	de	col-
laborar	 en	 la	 croada	 contra	 l’islam.	 Com	
a	Terra	Santa,	a	fi	de	protegir	la	frontera,	
els	 templers	 s’instal·laren	 en	 castells	 ro-
quers.	Però	no	tots	els	convents	templers	
de	 la	Corona	d’Aragó	 foren	castells.	S’ha	
discutit	molt	sobre	el	tipus	d’arquitectura	
de	 les	 cases	 dels	 templers.	 Aquí	 Catalu-
nya	no	foren	eminentment	militars.	Es	va	
propiciar	una	arquitectura	diversa,	d’acord	
amb	les	diferents	funcions	que	exerciren.	
Tant	és	així	que	al	costat	de	l’arquitectu-
ra	militar	hi	ha	tot	un	reguitzell	de	cons-
truccions	 conventuals	 i	 àdhuc	 similars	 a	
les	dels	edificis	 religiosos	de	 l’època14. El 

12.	 J.	 M.	 MARTÍ	 BONET,	 Resum	 de	 l’Speculum	 del	 Dr.	 A.	
Campillo,	vol.	V	(Barcelona,	1995)	pàg.	219.	
13.	J.	M.	MARTÍ	BONET,	Resum...,	pàg.	207.	
14.	J.	FUGUET,	L’arquitectura	dels	templers	catalans.	Dossier:	
“L’Avenç”	161	(1992),	pàgs.	62-67.	
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nostre	de	Palau-Solità	constaria	d’un	con-
junt	d’edificis	ordenats	en	quadre	al	 vol-
tant	d’un	gran	pati,	amb	torres	als	angles	
i	muralla.	El	conjunt	possiblement	estava	
envoltat	 per	 un	 vall	 o	 fossat.	 Els	 edificis	
principals	es	deurien	concentrar	en	l’angle	
de	 la	 torre	més	 important	 per	 formar	 la	
casa	pròpiament	dita,	que	es	comunicaria	
amb	 la	 capella.	Així	ho	podem	deduir	de	
les	 restes	 que	 ens	 queden	 a	 Palau-Soli-
tà	a	 l’indret	encara	existent	de	la	capella	
de	Santa	Magdalena.	Aquesta	última	està	
molt	modificada.

Quan	 les	 comandes	 dels	 temples	 s’esta-
bliren	a	Catalunya,	 la	de	Palau-Solità	 fou	
de	 les	 primeres.	 Berenguer	 de	 Sant	 Vi-
cenç,	l’any	1163,	signava	com	a	preceptor	
i	mestre	de	 la	 comanda	de	Palau	 i	 de	 la	
propera	de	Vic,	on	l’orde	tenia	cases	i	béns	
que	depenien	de	la	comanda	de	Palau-So-
lità.	Aquesta	prosperà	de	tal	manera	que,	
l’any	1171,	amb	l’adquisició	de	propietats	
a	 Montjuïc	 de	 Barcelona,	 a	 Sant	 Boi	 de	
Llobregat,	 a	 l’Hospitalet	 i	 altres	 indrets,	
era	considerada	com	una	de	 les	més	po-
deroses.	La	gent	adinerada	veia	amb	bons	
ulls	els	templers	i	per	això,	a	aquests	els	
plovien	moltes	 donacions.	 L’any	1176,	 la	
comanda	 de	 Palau	 rep	 de	 Riembau	 del	
Montseny	i	de	la	seva	muller	Sibil·la	dues	
masies	 de	 Palautordera,	 juntament	 amb	
el	dret	de	 llenyar	 la	meitat	del	Montseny	
i	 d’edificar	 molins	 drapers.	 Reben	 terres	
que	 pervenen	 de	 la	 plana	 de	 Vic,	 Sant	
Celoni	i	Bernat	de	Belloc	els	dóna	un	mas	a	
Cardedeu.	Així	la	comanda	de	Palau-Solità	
creix	 tant	 que	només	 se	 li	 pot	 comparar	
la	de	Barcelona;	fins	i	tot	hi	ha	un	temps	
que,	 a	més	 de	 ser	 la	més	 important	 del	

Vallès,	fins	la	de	Barcelona	els	estava	sot-
mesa15.	 El	 14	 d’octubre	 de	 1237,	 Jaume	
I	el	Conqueridor	es	trobava	a	Barcelona	i	
posà	la	seva	protecció	i	“emperancia,	et	in	
nostro	guidativo	especiali”	 la	casa	que	el	
Temple	tenia	a	Palau-Solità	prop	de	Caldes	
de	Montbui16.

15.	ACA,	Inventari	Escriptures	dels	Templers,	vol.	II,	fol.	3-10.
16.	 J.	 MIRET	 I	 SANS,	 Itinerari	 de	 Jaume	 el	 Conqueridor	
(Barcelona,	1914),	pàg.	129.

Campanar de l’església de Santa Maria de Palau-
solità
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17.	ACA,	Pergamins	de	Pere	II,	n.	257.	
18.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	1;	fol.	49v-50.	
19.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	29;	fol.		64-64v.	
20.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	32;	fol.	145.	
21.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	32;	fol.	291v.	
22.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	34;	fol.	21v-22.	

El	6	de	juny	de	1281,	Bernat	de	Vilardell,	
rector	de	l’església	de	Santa	Maria	de	Pa-
lau-Solità,	entregà	a	Fra	Romeu	Busquet,	
comanador	de	 la	Casa	del	Temple,	1.000	
sous	de	moneda	barcelonina17.

Suprimit	 l’orde	 dels	 Templers	 l’any	 1307	
pel	 papa	Climent	V,	 la	 fortalesa	 i	 capella	
passen	a	mans	dels	Hospitalers	del	Gran	
Priorat	de	Catalunya.	Era	l’any	1319.	Sa-
bem	que	l’any	1508	la	capella	ja	pertanyia	
a	la	parròquia,	amb	el	nom	de	Santa	Mag-
dalena.

Com	 s’ha	 dit,	 l’objecte	 central	 de	 l’obra	 es	 fer	
conèixer	i	valorar	el	temple	i	els	seus	valors	ar-
tístics.	Per	acostar	al	lector	aquesta	informació,	
es	fa	un	recull	molt	ampli	d’aquest	capítol.	I	tam-
bé	es	pretén	motivar	a	qui	estigui	interessat	en	
el	tema,	per	a	què	recorri	a	l’obra	original.

II. DESCRIPCIÓ DEL TEMPLE I DELS 
SEUS TRESORS ARTÍSTICS 

Òbviament	ens	trobem	davant	un	conjunt	
monumental	 de	 notable	 interès	 artístic	 i	
que	constitueix	no	sols	l’estimació	de	tots	
els	seus	feligresos,	sinó	també	l’admiració	
de	tots	aquells	que	amb	tanta	sol·licitud	hi	
són	sempre	rebuts.	De	bell	antuvi	hem	de	
dir	que	l’orientació	a	orient	comuna	de	tots	
els	 temples	 romànics	aquí	no	es	dóna,	 ja	
que	 posteriorment	 el	 presbiteri	 fou	 tras-
lladat	als	peus	de	 l’església.	Però	malgrat	
aquest	 canvi,	 encara	 conserva	 elements	
típicament	 romànics.	 L’actual	 restauració	
s’ha	fet	amb	molta	cura.

L’esmentat	 canvi	 d’orientació	 s’efectuà	
probablement	 cap	 a	 l’any	 1307,	 ja	 que,	
com	hem	indicat,	calia	fer	unes	importants	
intervencions	 en	 el	 trasllat,	 segons	manà	
el	bisbe	Ponç	de	Gualba18.	També	 la	torre	
del	campanar	patí	els	efectes	d’una	modi-
ficació,	fruit	de	 les	 il·lusions	de	 l’època.	A	
principis	 del	 segle	 XVI,	 concretament	 en	
la	visita	pastoral	del	21	d’agost	de	1508,	
se’ns	 parla	 del	 “campanar	nou”19.	 Vol	 dir,	
doncs,	que	 l’esvelt	campanar	romànic	fou	
transformat	en	la	monumental	torre	actual.

El retaule de l’altar major

El	 14	 d’abril	 de	 1511,	 el	 visitador	 Jaume	
Valls	mana	 fer	 un	 bon	 retaule	 per	 a	 l’al-
tar	major,	dintre	el	terme	de	dos	mesos20. 
L’execució	 fou	 impossible	 amb	 tan	 poc	
temps.	 I	 quan	 dos	 anys	 més	 tard,	 el	 5	
d’octubre	de	1513,	ve	el	visitador	Andreu	
Pujalt,	 troba	 l’altar	 major	 de	 la	 mateixa	
manera	que	en	la	precedent	visita21. Insis-
teix	que	s’ha	de	fer	el	retaule;	el	terme	que	
dóna	és	d’un	any.	Creiem	que	es	construí	
en	aquest	temps	assignat,	ja	que	en	la	visi-
ta	del	3	d’abril	de	1519	se’ns	parla	de	“l’al-
tar	major	decent”22	 i	 en	visites	posteriors	
es	parla	del	retaule	pintat.

Aquest	retaule	és	de	principis	del	segle	XVI	
i	 atribuït	 al	 Mestre	 d’Artés.	 Els	 noms	 de	
“mestre	de…”	aplicats	a	l’art	medieval	i	re-
naixentista	hispànic	foren	generalitzats	per	
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Chandler	Rathfon	Post	en	 la	seva	volumi-
nosa	obra	“A	history	of	Spanish	Painting”	i	
després	Josep	Gudiol	Ricart	seguí	el	mateix	
camí	a	“Ars	Hispaniae”.	El	Mestre	d’Artés	és	
el	nom	amb	que	és	conegut	un	pintor	anò-
nim	 de	 l’escola	 valenciana,	 del	 cercle	 del	
mestre	dels	Perea.	De	personalitat	no	ben	
definida,	 hom	 li	 atribueix	 bona	 quantitat	
d’obres,	 entre	 les	 quals	 destaquen	 “Sant	
Bernabeu”	i	“Sant	Antoni	de	Pàdua”	de	la	
catedral	de	València;	a	més	una	“Pietat”	del	
Museu	de	Belles	Arts	de	València23.	L’obra	
que	li	dóna	el	nom	és	el	retaule	del	“Judici	
Final”	pintat	l’any	1512	per	a	la	capella	de	
la	família	Artés	de	la	Cartoixa	de	Portaceli	
i	que	avui	es	conserva	al	Museu	de	Belles	
Arts	de	Vàlencia.	Durant	la	Guerra	civil	de	
1936-1939	la	Generalitat	de	Catalunya	sal-
và	l’esmentat	retaule	i	àdhuc	viatjà	a	París	
en	una	exposició	de	la	qual	hi	ha	un	catà-
leg.	L’any	1940	fou	retornat	a	la	parròquia.

Examinant	 les	 meravelloses	 pintures	 del	
retaule,	 es	 noten	 tres	 mans	 d’un	 mateix	
estil.	Les	escenes	del	Naixement,	Adoració	
dels	Reis,	Ascensió	 i	Pentecosta,	són	prò-
pies	del	mestre.	La	paternitat	de	les	altres	
escenes	és	atribuïble	a	dos	deixebles	seus;	
no	 tenen	 tanta	 qualitat,	 ni	 pel	 que	 fa	 al	
dibuix,	ni	a	la	pintura;	les	quatre	escenes	
esmentades	 i	 les	 restants	 constitueixen,	
però,	 un	magnífic	 i	 impressionant	 tríptic.	
Aquesta	 és	 la	 nostra	 opinió:	 l’anomenat	
Mestre	d’Artés,	acabant	de	pintar	el	famós	
retaule	del	“Judici	Final”	cap	a	l’any	1512,	
és	 contractat	 a	 Palau-Solità	 a	 finals	 del	
1513,	quan	el	visitador	mana	de	pintar	el	
retaule.	El	terme	és	d’un	any;	en	la	impos-
sibilitat	de	fer-ho	tot,	el	Mestre	d’Artés	ho	
encarrega	a	dos	dels	seus	deixebles.

L’altar del Roser

Les	 primeres	 notícies	 que	 tenim	 sobre	 la	
devoció	a	la	Mare	de	Déu	del	Roser	daten	
del	1578.	És	el	26	d’octubre	d’aquest	any	
quan,	per	primera	vegada,	se’ns	parla	en	
les	actes	de	visita	pastoral	de	l’altar	del	Ro-
ser	“novament	fet”24.

23.	Gran	Enciclopèdia	Catalana,	tom	II.	
24.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	45;	fol.	86v-87

Retaule gòtic del Mestre d’Artés (s.XVI)
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El	9	de	novembre	de	1581	l’altar	“és	apte	
per	a	celebrar-hi”25.

En	 la	 visita	 que	 el	 bisbe	 Ildefons	 Colo-
ma	 fa	 personalment	 el	 12	 de	 març	 de	
1601	–la	primera	vegada	que	el	 bisbe	és	
processionalment	rebut-	contempla	un	re-
taule26.	 I	 la	del	23	de	novembre	de	1604	
ens	diu	que	aquest	era	pintat27.

En	la	visita	del	13	d’octubre	de	1606	se’ns	
refereix	 la	 “constituïda	 confraternitat	 del	
Roser…ben	administrada”28.

El	retaule	actual	no	correspon	al	primitiu,	
però	la	devoció	a	la	Mare	de	Déu	del	Roser	
anà	pujant	fins	arribar	a	la	construcció	de	
la	capella	actual,	l’any	1710.

El	23	de	novembre	de	1733	són	adminis-
tradors	d’aquest	altar	Joan	Sors	i	Pere	Gi-
bert29.

Aquesta	capella	té	tres	elements	molt	inte-
ressants:	el	retaule,	el	frontal	de	ceràmica	
catalana	i	la	cúpula	esgrafiada.

El	retaule	és	d’àlber,	d’una	sorprenent	sim-
plicitat,	on	hi	ha	pintats	els	quinze	misteris	
del	Rosari.	 La	 fornícula	 central	 de	 la	 part	
baixa	 era	 ocupada	 per	 la	 imatge	 la	Mare	
de	Déu	del	Roser,	que	avui	presideix	l’altar	
major.	Cal	destacar	l’expressivitat	de	la	faç	
d’ambues	 imatges.	La	devoció	del	poble	 i	
la	manca	d’una	imatge,	pròpiament	patro-
nal	de	la	Nativitat,	han	fet	que	aquesta	be-

lla	imatge	presideixi	l’altar	major.	Aquesta	
imatge	i	el	retaule	pertanyen	al	segle	XVIII.	
L’antipendi	de	ceràmica,	dedicat	també	a	la	
Mare	de	Déu	del	Roser,	és	d’un	valor	ex-
traordinari.	N’és	l’autor	en	Llorenç	Pasollas	
(sic),	un	dels	més	grans	ceramistes	de	Ca-
talunya.	Va	estar	en	actiu	entre	el	1662	 i	
el	 1682.	Deixà	obres	que	 l’acrediten	 com	
a	 figura	 excepcional	 en	 la	 nostra	 història	
de	l’art,	al	Monestir	de	Poblet,	al	de	Santa	

25.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	46;	fol.	144v.	
26.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	46;	fol.	80-80v.	
27.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	53;	fol.	58v-59.
28.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	52;	fol.	208-208v.
29.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	47;	fol.	58v-59.

Retaule del renaixement dedicat a la Mare de 
Déu del Roser. Anònim, s. XVIII



Palau-solità i Plegamans als llibres

74

Maria	de	 l’Estany,	a	 la	Casa	Consistorial	 i	
a	 la	 Casa	 de	 Convalescència	 de	 la	 ciutat	
comtal.

Com	a	fet	excepcional	el	mateix	artista	dei-
xava	la	seva	signatura	en	una	de	les	rajoles	
de	la	majòlica,	tal	com	podeu	veure	en	la	
fotografia	corresponent.

La	 cúpula	 esgrafiada	 sorprèn	 agradable-
ment;	la	resta	de	la	volta,	també	esgrafia-
da	en	un	principi,	fou	encalcinada	després	
de	la	guerra	civil	del	1936.	Actualment	s’ha	
restaurat	i	palesa	la	seva	bellesa.

La capella dels Sants Cosme i Damià

Aquests	sants	metges	són	els	copatrons	de	
la	parròquia.	En	la	visita	pastoral	de	l’11	de	
desembre	de	1657	se’ns	parla	de	la	devo-
ció	a	aquests	sants,	amb	l’altar	“apte	per	
celebrar30.

El	més	 interessant	d’aquesta	capella,	que	
es	troba	a	mà	dreta,	entrant	al	temple,	és	
la	volta	pintada	d’estil	barroc	–segle	XVIII-	
amb	un	medalló	al	mig,	bell	 relleu	de	 les	
imatges	 dels	 	 sants	 que	 donen	 nom	 a	 la	
capella.	Un	 	 preuat	 reliquiari,	 amb	 restes	
de	sant	Cosme	i	sant	Damià,	es	conserva	al	
tresor	de	la	sagristia.	Relíquies	que,	segons	
afirmen	les	actes	de	visita	pastoral	del	17	
de	maig	de	1756,	són	procedents	de	Roma,	
l’any	158631.

En	 aquesta	mateixa	 capella	 es	 troba	 una	
imatge	molt	devota	de	la	Mare	de	Déu	dels	
Dolors.

La pica de batejar

Entrant	 a	 l’església,	 a	 mà	 Esquerra,	 hi	
ha	aquesta	pica.	Aviat	 farà	els	 cinc-cents	
anys;	 la	 data	 és	 esculpida	 en	 la	mateixa	
pedra,	 de	 forma	 ben	 visible:	 1498.	 En	 la	
visita	pastoral	del	21	d’agost	de	1508	es	fa	
referència	a	aquesta	venerable	pica	dient	
que	és	“de	pedra	de	Girona”32.

La sagristia

En	 la	 sagristia,	 l’any	 1967	 s’habilità	 una	
caixa	 forta,	 on	 es	 guarden	 els	 objectes	
antics	d’argent	de	la	parròquia.

Hi	destaquen,	d’una	manera	sorprenent,	la	
creu	gòtica,	un	encenser,	una	custòdia,	 la	
veracreu,	uns	 canelobres,	 calzes,	 copons,	
bacines,	reliquiari	dels	sants	Cosme	 i	Da-
mià	 i	una	corona	de	 l’antiga	 imatge	de	 la	
Puríssima.

A	 la	mateixa	sagristia	es	guarda	un	banc	
d’església	que	ha	complert	dos	segles.

Les campanes

Les	campanes	donen	vida	a	la	torre	de	l’es-
glésia.	 Com	 hem	 consignat,	 en	 parlar	 de	
l’estil	arquitectònic	del	temple,	l’any	1508	
se’ns	parla	d’un	campanar	nou.	En	aquest	
hi	havia	quatre	campanes,	“dues	menors	i	
dues	majors,	bones	i	ben	ornades”33. En les 

30.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	52;	fol.	704-705.
31.	ADB,		Visites	pastorals,	vol.	82;	fol.	5.
32.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	29;	fol.	64-64v.	
33.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	29;	fol.	64-64v.
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actes	de	visita	pastoral	del	12	de	març	de	
1601	 –visita	 feta	 personalment	 pel	 bisbe	
Ildefons	Coloma-	se’ns	parla	de	les	quatre	
campanes:	“dues	grosses	i	dues	xiques”34.

Aquestes	quatre	campanes	van	desaparèi-
xer	i	s’ignora	llur	sort.

Avui,	també,	són	quatre	les	campanes	que	
donen	 vida	 al	 nostre	 campanar:	 dues	 de	
grosses	 i	dues	de	xiques.	La	major	és	de	
l’any	1962	 i	 fou	beneïda	pel	Cardenal	Dr.	
Jubany,	 llavors	 auxiliar	 del	 Dr.	 Modrego.	
Porta	 una	 inscripció	 que	 diu	 així:	 “Santa	
Maria	 de	 Palau-Solità,	 perquè	 ens	 portis	
sempre	 les	 benediccions	 del	 cel,	 tots	 els	
feligresos	de	 la	parròquia	 li	 fan	ofrena	de	
la	campana	Josepa-Montserrat-Joana.	Any	
1962”.

L’altra,	no	tan	grossa	i	que	toca	les	hores,	
és	de	l’any	1674.	Fa,	doncs,	tres-cents	anys	
que	presideix	el	nostre	cloquer.	Té	aquesta	
inscripció:	 “Ave	Maria	 gratia	 plena	–esset	
rector	Lodiva	Dura-	obrers	Jaume	Gibert	i	
Christofhol	Vilasosa-	1674”.

A	 l’Arxiu	 Diocesà	 de	 Barcelona,	 en	 el	 lli-
bre	“Registra	Gratiarum”	hi	ha	 la	 llicència	
del	Vicari	general	al	rector	de	Palau-Solità	
per	beneir	una	campana	per	l’església	par-
roquial.	 La	 llicència	 és	 del	 18	 d’agost	 de	
167435.

Les	altres	dues,	 les	xiques,	 són	del	 segle	
passat:	la	que	toca	els	quarts	del	rellotge	
és	del	1847;	l’altra,	procedent	de	la	cape-
lla	de	Santa	Magdalena,	és	de	 l’any	1846	
i	 porta	 la	 següent	 inscripció:	 “Me	 feren	
obrers	 Joseph	Carol	 i	 Josep	Durà-	 1846”.	

Hi	ha	 la	 imatge	de	 la	Patrona,	dreta	amb	
l’infant	Jesús	en	braços	i	la	de	Santa	Mag-
dalena.

De	sempre,	 les	 campanes	de	Palau-Solità	
han	invitat	tota	la	feligresia	a	l’alegria,	a	la	
fe	i	a	l’amor.

Tresors en la sagristia

En	la	sagristia	–com	ja	hem	fet	esment-	és	
custodiat	un	conjunt	notabilíssim	de	peces	
d’orfebreria.	Seguint	la	relació	de	les	visi-
tes	pastorals,	hi	ha	els	següents	testimonis	
documentals:

Custòdia:	 en	 les	 actes	 de	 visita	 del	 21	
d’agost	 de	 1508	 en	 fer-se	 inventari	 dels	
vasos	sagrats,	es	fa	al·lusió	a	la	“custòdia	
de	plata,	nova	i	daurada”36,	que	probable-
ment	en	el	segle	XVIII	va	desaparèixer.	

Creu	processional:	en	la	visita	del	21	d’oc-
tubre	de	1567,	se’ns	parla	de	la	“creu	pro-
cessional”37.	Més	encara,	en	l’Arxiu	notarial	
de	Barcelona38,	amb	data	de	15	d’abril	de	
1562	trobem	el	contracte	entre	 l’argenter	
de	 Barcelona	 “lo	 honorable	 mossèn	 Pere	
Cotey”	 i	 Antich	 Llobet	 i	 Antich	Moragues,	
“pagesos	de	la	Parròquia	de	Santa	Maria	de	
Palau	Solità”	obrers	i	Pere	Cladelles,	Narcís	
Vilarasal,	Benet	Duran	i	Bartomeu	Riera	per	
tal	de	fer	la	creu.	Dit	mossèn		Pere	Cotey	
es	compromet	a	 fer	una	creu	com	 la	que	

34.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	58;	fol.	802-804v.
35.	ADB,	“Registra	gratiarum”	any	1670-75;	fol.	330.
36.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	29;	fol.	64-64v.	
37.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	42;	fol.	115-116.		
38.	AGBP,	Antonio	Roca,	leg.	2;	pliego-escrituras	sueltas.		
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ha	fet	Tomàs	Coscobodas,	argenter	ciutadà	
de	Barcelona,	per	a	la	parròquia	de	Santa	
Maria	de	Tagamanent,	“de	pes	de	quatorce	
marchs”	i	els	obrers	a	son	torn	a	pagar	cent	
quaranta	lliures	moneda	de	Barcelona.	Sig-
nen	com	a	testimonis	el	Rvd.	Antoni	Riel,	
prevere,	 vicari	 de	 la	 parròquia	 i	 Joan	Ni-
nou,	feligrès,	Antich	Moragues,	Miquel	Lu-
nes	i	Miquel	Girona,	notaris	de	Barcelona.

Veracreu:	és	el	30	de	maig	de	1555,	quan	
trobem:	“una	creu	d’argent	de	sobre	dau-
rada,	amb	el	“Lignum	crucis”	molt	pulcra”39.

Calzes:	 en	 les	 actes	 de	 visita	 del	 12	 de	
març	 de	 1601	 ens	 parlen	 de	 “dos	 calzes	
d’argent,	en	bon	estat,	amb	les	seves	pa-
tenes”40.

Cullera	de	batejar:	en	la	mateixa	visita	del	
12	 de	març	 de	 1601	 es	 fa	 relació	 “d’una	
cullera	per	les	fonts”41. 

Encenser:	en	la	visita	del	23	de	novembre	
de	 1604	 se’ns	 parla	 de	 “l’encenser	 amb	
barqueta	d’argent”42.

Canelobres:	 el	 13	d’octubre	de	1606	 tro-
bem	“dos	canelobres	d’argent”43.

De	tots	aquests	objectes	d’orfebreria,	des-
taquem	4	que	foren	exposats	en	l’exposició	
“Splendor	Vallès”,	l’any	1991.

Ens	referim	a:

1-L’esmentada	creu	processional:	és	d’ar-
gent	 daurat,	 cisellat,	 repussat	 amb	 ele-
ments	de	fosa.	135cms.	X	58	cms.	És	com	
hem	dit	de	l’orfebre	Pere	Cotey	del	1562.	
Punxó	de	Vic.	La	creu	és	de	perfil	flordeli-

sat,	amb	revestiments	de	planxes	d’argent	
sobre	l’ànima	de	fusta,	decorades	amb	mo-
tius	vegetals	estilitzats	que	emmarquen	en	
els	extrems	dels	braços	de	la	creu	uns	me-
dallons	ovals.	Aquests	també	els	trobem	a	
la	 magolla	 de	 tradició	 gòtica,	 emmarcats	
per	cintes	cartel·les.	Aquesta	creu	proces-
sional,	amb	marcada	persistència	gòtica	en	
l’estructura	 i	 ornamentació	 renaixentista,	
és	 una	 clara	manifestació	 del	medievalis-
me	que	encara	existeix	fins	molt	 avançat	
el	segle	XVI.	Respecte	als	personatges	que	
formen	 la	 creu,	ens	 trobem	a	 l’anvers,	al	
centre,	 Crist	 clavat	 amb	 tres	 claus	 amb	
nimbe	crucífer,	 i	 l’anatomia	dels	cos	 força	
treballada.	Als	braços,	a	dreta	i	a	esquerra,	
sant	Marc	 i	 sant	Mateu,	 el	 pelicà	 a	 dalt	 i	
l’evangelista	(sant	Joan?)	a	baix.	Al	revers,	
la	Mare	de	Déu	amb	el	Nen,	coronada	i	molt	
gran	respecte	la	creu.	Als	braços,l’evange-
lista	sant	Lluc	 i	 la	Mare	de	Déu,	a	dreta	 i	
esquerra;	sant	Joan	apareix	amb	l’àguila	a	
dalt,	 i	 Adam	 sortint	 de	 la	 tomba,	 a	 baix.	
La	magolla	hexagonal	té	encara	caracterís-
tiques	arquitectòniques	pròpies	de	l’època	
gòtica.	El	cos	del	mig	està	format	per	nínx-
ols	on	s’allotgen	sants.	Lleugers	contraforts	
amb	arcs	i	pinacles	es	recolzen	als	angles.	
La	 canya	 hexagonal	 està	 decorada	 amb	
motius	vegetals	cisellats44.

2-El	calze	d’argent	daurat,	 repussat	 i	 cis-
ellat	amb	elements	de	fosa.	De	25	cms.	X	
18,5	cms.	X	18,5	cms.	Punxó	de	Barcelona	
(+BA).	És	 també	de	 la	segona	meitat	del	

39.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	40;	fol.	86-86v.	
40.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	58;	fol.	802-804v.		
41.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	58;	fol.	802-804v.	
42.	ADB,	Visites	pastorals,		vol.	52;	fol.	168-169.
43.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	52;	fol.	208-208v.		
44.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	44;	fol.	81-81V.	
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segle	XVI.	El	calze	és	de	copa	acampanada	
sota	gallonada,	que	ocupa	el	 terç	 inferior	
del	recipient.

És	lleugerament	bombada,	de	base	plana,	
gallons	cisellats	amb	sanefa	contínua,	amb	
el	 fons	 puntejat	 entre	 les	 separacions.	
La	 tija	 presenta	 escòcia	 piriforme	 amb	
fulles	 d’acant	 sobreposades	 que	 donen	
lloc	 al	 nus,	 en	 àmfora.	 És	 compost	 per	
una	 rodella,	 escòcia	 i	 rodella	 volada	 amb	
gallons	cisellats;	per	sota	hi	ha	un	cos	en	
gerra.	Uns	 tornapuntes	en	 forma	de	drac	
uneixen	les	dues	rodelles.	El	cos	de	gerra	
és	 dividit	 en	 tres	 parts	 per	 dues	 parelles	
de	 fins	 bocellets.	 La	 part	 superior	 duu	
garlandes	amb	caps	d’àngel;	la	part	central	
és	puntejada	i	la	inferior	és	composta	per	
miralls	units	per	una	 faixa	horitzontal.	 La	
base	 és	 de	 planta	 circular,	 decorada	 amb	
tornapuntes	incises	emmarcant	creu	sobre	
fons	puntejat.	Acaba	amb	una	vora	plana	
sense	decoració.

3-Els	canelobres	són	d’argent	repussat	i	ci-
sellat.	50cms.	X	19	cms.	X	19	cms.	Punxó	
de	Barcelona.	Del	segle	XVII.

Els	canelobres	estan	formats	per	una	copa	
de	 base	 molt	 ampla,	 que	 consta	 de	 dos	
cossos,	decorats	per	motius	vegetals	i	flo-
rals,	per	mitjà	de	la	tècnica	del	repussat.	El	
peu	està	format	per	un	nus	gerriforme	amb	
decoració	 de	motius	 vegetals	 i	 palmetes.	
Aquest	element	reposa	sobre	una	escòcia	
llisa,	sense	cap	decoració,	i	un	cilindre	de-
corat	amb	incisions	de	flors	al	burí.

La	base	dels	 canelobres	és	de	planta	 cir-
cular	 i	 consta	de	 tres	parts	esglaonades	 i	

separades.	La	decoració	és	a	base	de	pal-
metes,	 al	 cos	 superior,	 i	motius	 vegetals,	
florals,	fulles	i	palmetes	als	dos	graons	in-
feriors.

Mostra	la	marca	de	la	localitat	de	Barcelo-
na,	BAR,	situada	a	la	base.

4-Custòdia-ostensori	 d’argent	 repussat	 i	
cisellat,	de	53	cms.	X	27	cms.	X	20	cms.	
Punxó	 de	 Barcelona	 (+BA)	 i	 marques:	
POCH,	NGE/N.	Del	primer	quart	del	segle	
XIX.	 És	 de	 morfologia	 neoclàssica	 i	 està	
constituït	per	dues	peces	independents:	la	
base	de	 l’ostensori	o	custòdia	 radiant	 i	el	
cèrcol	per	a	l’exhibició	de	la	Sagrada	For-
ma.	Començant	per	la	base	de	la	part	de	la	
custòdia	hi	ha	unes	espigues	i	raïms,	que	
estan	 agafats	 per	 una	 cinta	 en	 forma	 de	
llaç,	i	a	baix	uns	núvols.	A	sobre	d’aquesta	
ornamentació	s’aixeca	l’ostensori,	amb	els	
radis	llisos	i	secció	triangular	alternant-se.	
A	 sobre	 dels	 radis,	 i	 als	 extrems,	 dreta	 i	
esquerra,	i	a	dalt	i	a	baix,	ens	trobem	unes	
parelles	de	caps	d’àngels	repussats.	Al	cen-
tre	de	l’ostensori	hi	ha	el	cèrcol	per	exposar	
la	Sagrada	Forma	i	està	envoltat	per	vidres	
tallats.	 El	 nus	 de	 l’ostensori	 és	 de	 forma	
esfèrica	amb	superfície	llisa,	i	al	mig	té	una	
fina	motllura.	La	base	és	el·líptica	i	alta.	La	
seva	ornamentació	per	mitjà	de	la	tècnica	
del	 repussat	 i	 cisellat,	 consisteix	 en	 me-
dallons	ovalats,	que	estan	emmarcats	per	
llaçades	i	fullatge.	Els	medallons	represen-
ten	símbols	eucarístics,	com	l’anyell	místic.	
També,	alternant-se	amb	els	medallons,	hi	
ha	aplicades	dues	parelles	de	caps	d’àngel.	
La	decoració	d’aquest	ostensori	és	molt	ca-
racterística	del	 segle	XIX.	Un	dels	motius	
decoratius	d’aquesta	època	és	la	presència	
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45.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	11;	fol.	88v.		
46.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	84;	fol.	18v-19.
47.	ADB,	Visites	pastorals,	any	1932,	sense	foliar.	
48.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	29;	fol.	64-64v.	
49.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	29;	fol.	64-64v.	

dels	núvols	 i	angelots,	que	es	manifesten	
en	aquest	ostensori.

L’església a l’actualitat.

Un	altre	capítol	que	dóna	aamenitat	al	 llibre	és	
una	miscel·lània	de	dades,	curiositats	i	anècdo-
tes:

IV. PINCELLADES DE TRADICIONS I 
CURIOSITATS HISTÒRIQUES

Feligresos

L’any	 1413,	 hi	 havia	 en	 la	 parròquia	 17	
focs45;	 a	 una	mitjana	 de	 5	 persones	 per	
a	cada	foc,	serien	uns	85	feligresos.	L’any	
1771	la	parròquia	tenia	dues-centes	“àni-
mes	 de	 comunió”46.	 En	 la	 visita	 pastoral	
del	26	de	setembre	de	1932	es	diu	que	els	
habitants	de	la	parròquia	eren	90047	i	l’any	
1995	són	uns	sis	mil	feligresos.

Un incendi

L’església	es	cremà,	casualment,	a	comen-
çaments	del	segle	XVI.	En	aquest	incendi	
van	desaparèixer	“retaules,	llibres,	vestits,	
altars	i	totes	altres	coses	que	hi	havia	en	
dita	 església”.	Així	 ho	diuen	 les	 actes	de	
la	 visita	pastoral	 del	 21	d’agost	de	1508	
on	es	recalca	que	fou	“casualment	crema-
da”.	Aquest	incendi	s’originà	uns	dos	anys	
abans	de	 la	susdita	visita,	és	a	dir	cap	a	
l’any	1506,	ja	que	en	les	actes	es	fa	notar	
que	és	“reparada	de	nou,	després	de	l’in-
cendi:	blanca	i	decent”48.

Un fet extraordinari

Precisament	i	relacionat	amb	aquest	des-
astre	ocasionat	per	l’incendi	al·ludit	i	en	el	
qual	tot	desaparegué,	sols	restà	il·lesa	la	
Sagrada	 Forma.	 L’Eucaristia	 es	 guardava	
en	 la	 custòdia	 d’oripell	 que	 estava	 sobre	
l’altar	i	que	fou	deformada.

Per	al	seva	importància,	ho	transcrivim	en	
llatí,	tal	com	consta	en	el	llibre	de	la	visita	
pastoral	del	21	d’agost	de	1508:	“Et	supra	
altare	majus	lapidem,	remansit	dicta	cus-
todia	 de	 auro	 calco	 que	 fuit	 valde	 etiam	
fumus	 ingridine	 deformata,	 intus	 quam	
remansit	Corpus	Christi	suum	corporalibus	
solummodo	illesum”49.
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Un relleu eficaç

El	 30	 de	 gener	 de	 1404	 el	 comissari	 del	
bisbe	de	Barcelona	no	pot	efectuar	la	visi-
ta	pastoral,	en	no	trobar-hi	el	rector	ni	cap	
altre	prevere50.	Al	cap	d’un	temps,	dit	co-
missari	va	nomenar	rector	de	la	parròquia	
Antoni	Bostha,	perquè	la	regís,	la	restau-
rés	i	es	proveís	de	nous	ornaments,	ja	que	
“la	parròquia	estava	molt	deixada”51.

El	 22	 de	maig	 de	 1404	 el	 bisbe	 de	 Bar-
celona	dóna	 llicència	 al	 rector	 de	 la	 par-
ròquia,	Rvd.	Francesc	Congostell,	per	ab-
sentar-se’n	per	un	any,	amb	motiu	de	les	
bandositats	que	hi	ha.	El	destinen	a	la	par-
ròquia	de	Sant	Pere	de	Gavà,	amb	condició	
que	deixarà	una	persona	idònia	per	exercir	
la	“cura	d’ànimes	en	la	de	Palau	Solità”52.

Primer clergue

El	primer	clergue	de	què	 tenim	memòria	
és	un	tal	Bernat	Ametller,	qui	rebé	la	cleri-
cal	tonsura	a	la	capella	del	palau	episcopal	
de	Barcelona	el	5	de	febrer	de	133753.

Un homicidi

El	 29	 de	 setembre	 de	 1597	 es	 demana	
una	 llicència	 per	 reconciliar	 l’església	 de	
Palau-Solità.	En	ella	s’havia	comès	un	ho-
micidi.

El	bisbe	de	Barcelona,	Joan	Dimas,	comu-
nica	a	mossèn	Nagrell,	rector	de	l’església	
parroquial	 de	Sant	 Pere	 de	Bigues,	 degà	

del	Vallès,	que	no	és	necessari	fer-la,	per-
què	el	temple	ja	està	consagrat	i	que,	per	
tant,	pot	celebrar-s’hi	missa	i	ofici	diví.

El	motiu	 d’aquesta	 sol·licitud	 era:	 “el	 di-
marts	5	d’agost	passat,	prop	hora	sexta,	
abans	de	migdia,	Mateu	Cladelles,	pagès	
de	la	Parròquia	de	Palau	Solità,	portat	per	
esperit	maligne,	dins	dita	església	de	San-
ta	 Maria	 de	 Palau	 Solità	 amb	 un	 instru-
ment	manual	va	matar	a	Francesc	Cros”54.

Cavalleria

L’any	1753,	el	rector	de	la	parròquia	tenia	
obligació	de	mantenir	cavalleria55.

Bona hora

En	la	confirmació	del	14	de	març	de	1771,	
el	 bisbe	 administrà	 aquest	 sagrament,	 a	
dos	quarts	de	set	del	matí56.

Pas de la rectoria a l’església

Encara	viuen	alguns	veïns	de	la	parròquia	
que	recorden	aquest	pas.

Va	construir-se	vers	l’any	1575,	ja	que	en	
la	visita	pastoral	del	23	de	maig	de	1574	el	

50.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	10;	fol.	49.	
51.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	10;	fol.	48.	
52.	ADB,	“Registra	gratiarum”,	vol.	16;	fol.	63.	
53.	ADB	Llibre	ordenats	1334-1344,	sense	foliar.	
54.	ADB,	“Registra	gratiarum”,	vol.63;	fol.	250.	
55.	ADB,	Concordat	Santa	Seu;	relació	de	beneficis;	fol.	180.	
56.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	84;	fol.	18v-19.	
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visitador	mana	fer-lo	en	el	terme	d’un	any,	
“perquè	el	rector	pogués	guardar	millor	dit	
tresor,	atenent	que	l’església	no	té	defen-
sa	i	en	ella	es	tenen	objectes	d’or,	argent	
i	altres	joies	de	l’església,	que	sigui	fet	un	
passatge	competent	i	segur	de	la	casa	de	
la	rectoria	a	l’església;	que	lo	rector	tingui	
càrrec	en	tenir	aquest	pas	de	tal	manera	
que	puga,	en	cas	de	necessitat,	acudir	a	
ddita	església,	i	guardar	que	no	sigui	roba-
da;	que	es	faci	de	les	despeses	de	l’Obra	i	
de	les	almoines;	això	es	farà	en	el	terme	
d’un	any”57.

Aquest	pas,	doncs,	comunicava	amb	el	cor	
de	l’església	des	de	la	rectoria.	Aquest	cor	
fou	manat	fer	en	la	visita	de	l’any	1413	i	
desaparegué	en	una	de	 les	restauracions	
fetes	últimament.

El	 pas	 en	 qüestió	 fou	 tret	 en	 temps	 de	
mossèn	Andreu	Mercè,	cap	a	l’any	1933.

La	parròquia	en	guarda	uns	vestigis,	com	
són	 les	 tanques	de	 la	 porta	 de	 l’església	
amb	el	seu	bernat.

Costums i usos en els bancs de l’es-
glésia

A	principis	de	l’any	1851,	el	“labrador	ha-
cendado”	Josep	Padró	Fatjó	demana	a	per-
petuïtat	tenir	un	banc	a	l’església	en	el	lloc	
on	el	tenia	la	família	de	can	Ral.

El	12	de	febrer,	Josep	Algé,	rector,	informa	
favorablement.

El	dia	següent,	hi	ha	la	negativa	del	vicari	
general:	 “no	ha	 lugar	a	 lo	que	solicita	el	
recurrente	José	Fatjó	Padró”58.

El	24	de	gener	de	1876	ho	demana	el	Sr.	
Agustí	 Galí,	 “dueño	 del	 mas	 Mayol”.	 Vo-
lia	dos	bancs	a	 l’església	 	“para	ocuparlo	
sus	dueños	y	en	su	falta	sus	masoberos	o	
colonos…,	por	ser	ellos	 los	que	com	más	
limosnas	contribuyen	anualmente	para	 la	
iluminación	de	la	lámpara	del	Santísimo”59.

Informa	 favorablement	 el	 rector	 Josep	
Tintoré,	el	dia	8	de	febrer.

El	 21	del	mateix	mes	 el	 bisbe	 concedeix	
aquest	favor	a	la	família	de	can	Mayol.

Creiem	 que	 el	 distint	 tracte	 atorgant	 a	
aquests	 feligresos	es	devia	a	 les	condici-
ons	de	la	seva	petició.

Estat ruïnós de la rectoria

L’any	1879	la	casa	rectoral	amenaça	ruïna.

El	20	de	maig,	el	rector	Jaume	Bosch	es-
criu	al	bisbe	per	exposar-li	la	situació:	“Me	
hallo	 en	 un	 inminente	 peligro	 de	 quedar	
sepultado	entre	sus	ruinas…,	en	este	es-
tado	de	apuro	y	angustia,	Dios,	en	quien	
tengo	 puesta	 toda	 mi	 confianza,	 me	 ha	
sugerido	el	pensamiento	de	exponer	a	 la	
consideración	de	V.	E.	llma…”60.	Fa	la	rela-
ció	de	l’estat	de	la	rectoria	i	adjunta	cer-
tificació	del	professor	d’arquitectura	Rvd.	

57.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	44;	fol.	81-81v.	
58.	ADB,	Carpeta	documents	de	Palau-Solità.	
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Josep	Blanc,	 a	 la	 qual	 	 s’afegeix	 una	 in-
formació	de	dos	paletes	de	 la	 parròquia,	
Pau	Duran	i	Bonaventura	Rocabruna	(15-
IV-1879).

El	que	cal	són	26.000	rals.	Per	subscripció	
s’ha	arribat	a	aplegar-ne	3.000;	es	confia	
arribar	als	13.000;	en	falten	la	meitat.

El	bisbe	autoritza	a	usar	dels	diners	de	la	
fàbrica	de	l’església	i	dóna	1.000	rals	de	la	
seva	part.

Segons	la	informació	tècnica	del	Dr.	Josep	
Blanch,	 es	 fa	 constar	 que	 l’estat	 ruïnós	
de	la	rectoria	és	per	la	circumstància	que	
“ésta	cuenta,	según	se	asegura,	con	tres	
siglos	de	existencia”61.

Un robament

El	 25	 de	 gener	 de	 1883	 el	 rector	 Jaume	
Bosch	comunica,	per	carta,	que	han	robat	
un	calze	i	culleretes	de	plata,	un	píxide	o	
copó	amb	 les	sagrades	 formes	 i	han	 for-
çat,	amb	palanca,	la	caixa	de	l’arxiu	i	del	
tresor	de	l’església.

El	bisbe	li	contesta	el	dia	28,	dient-li	que	
mentre	no	es	faci	reparació	s’habiliti	un	al-
tre	lloc	per	al	culte.

Compleix	 aquesta	 finalitat	 una	 sala	 gran	
de	la	rectoria.	Com	a	cosa	curiosa,	direm	
que	 els	 lladres	 van	 entrar	 pel	 pas	 de	 la	
rectoria	a	 l’església,	 tal	 com	ho	escriu	el	
rector	al	Sr.	Bisbe62.

Un mercedari: últim sacerdot, fill de la 
parròquia

El	2	d’abril,	diumenge	de	Rams	de	1860,	a	
les	4	del	matí,	naixia	a	“Can	Faló”	l’hereu	
de	la	casa;	el	qui	més	tard	seria	el	P.	Flo-
renci,	mercedari.

Els	seus	pares,	Pere	i	Francesca,	s’havien	
casat	dos	anys	abans.	Van	tenir	onze	fills;	
solament	cinc	arribaren	a	grans.	

Als	 17	 anys,	 Florenci	 volia	 ser	 sacerdot.	
Als	pares	els	desagradava	la	idea.	Ell	ma-
teix	en	deixa	constància,	en	un	escrit,	que	
més	tard	tramet	a	la	família.	El	pare	era	el	
que,	principalment,	s’hi	oposava	“hasta	lo	
indecible”;	“mi	buena	madre,	aún	consin-
tió,	pero,	mi	padre,	nunca”63.

Mn.	Jaume	Bosch,	rector	de	la	parròquia,	
va	ajudar-lo	a	superar	totes	les	dificultats.

L’any	1880	entra	en	quintes	i	treu	un	nú-
mero	baix	–el	dos-.	Si	no	paga	la	quota	de	
400	duros	haurà	d’anar	al	servei	militar.	Si	
el	fill	vol	ser	mestre	o	militar,	el	pare	està	
disposat	a	pagar-los;	al	contrari,	si	conti-
nua	volent	ser	capellà,	només	en	pagarà	
la meitat.

En	entrar	en	caixa,	 i	 per	posar	més	difí-
cils	 les	 coses,	 el	 pare	 solament	 va	 voler	
pagar-ne	 175.	 Així,	 anant	 al	 servei	mili-
tar,	potser	li	marxarien	les	cabòries	de	ser	
capellà.

59.	ADB,	Carpeta	documents	de	Palau-Solità.	
60.	ADB,	Carpeta	documents	de	Palau-Solità.	
61.	ADB,	Carpeta	documents	de	Palau-Solità.	
62.	ADB,	Carpeta	documents	de	Palau-Solità.	
63.	Notes	personals	del	P.	Florenci	Nualart.	
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Mn.	 Jaume	 Bosch,	 va	 dar-li	 125	 duros	 i	
els	100	que	faltaven	va	demanar-los	a	un	
usurer	 a	 qui	més	 tard	 va	 retornar-los,	 a	
raó	 de	 vint	 pessetes	 al	mes.	 L’any	 1882	
havia	tornat	els	vint	duros	i	els	interessos.

A	 l’edat	 de	22	anys	 se’n	 va	 al	 Seminari.	
Abans,	 però,	 va	 pregar	 al	 seu	 pare	 que	
fes	testament	a	favor	del	seu	germà	Joan,	
que	tenia	l’edat	de	7	anys	i	que	amb	ell	el	
desheretés;	així,	el	seu	germà	tindrà	“una	
base	segura	para	estar	en	casa	y	asistir	en	
la	vejez	a	los	padres,	ya	que	en	el	campo	
no	se	vive	de	renta,	sino	del	fruto	del	tra-
bajo”64.

Restà	 al	 Seminari	 pocs	mesos.	 És	 gran	 i	
té	dificultats	en	molts	aspectes.	Li	aconse-
llen	l’Orde	de	la	Mercè	i	marxa	a	la	ciutat	
eterna,	després	que	el	Pare	provincial	 	 li	
entregués	el	bitllet	del	tren.

Per	arribar	a	Roma	passen	dos	dies,	del	22	
al	24	de	maig	de	1882.

El	 15	de	 juliol	 d’aquest	 any,	 vesteix,	 per	
primera	vegada,	l’hàbit	de	mercedari.

L’any	següent,	el	16	de	juliol,	festa	de	la	
Mare	de	Déu	del	Carme,	acabat	el	novici-
at,	va	professar	els	vots	simples;	tres	anys	
més	tard,	en	la	mateixa	diada,	professava	
solemnement	com	a	Mercedari.

Ordenat	sacerdot	en	les	témpores	d’Advent	
de	l’any	1886,	cantava	la	primera	missa	el	
dia	de	Nadal	del	mateix	any,	en	l’església	
de	 Sant	 Adrià	 de	 Roma.	 Va	 ser	 prefecte	
d’estudis	 de	 l’Orde	 a	Olivar,	 província	 de	

Terol,	mestre	 de	novicis,	 quatre	 vegades	
comanador	de	Sant	Ramon,	tres	vegades	
definidor	provincial,	dues	prior	de	la	casa	
de	Barcelona,	 dues	 vicari	 provincial,	 tres	
rector	de	Sant	Ramon	del	Portell	de	Lleida	
i	una	diputat	provincial	del	capítol	general.

Morí	a		Barcelona	el	dia	de	la	Puríssima	de	
1938.	L’endemà,	era	enterrat	al	cementi-
ri	vell,	al	Poble	nou,	amb	el	“ritual”	propi	
d’aquell	temps	de	guerra.	Però,	en	arribar	
al	cementiri,	uns	pares	mercedaris	que	as-
sistien	a	l’enterrament,	trencant	tota	cau-
tela,	es	posaren	a	cantar	les	absoltes.

Feia	78	anys	que	en	un	diumenge	de	Rams	
havia	començat	el	seu	calvari;	el	8	de	de-
sembre	de	1938,	coronava	el	cim.

Si	bé	el	P.	Florenci	és	 l’últim	sacerdot	fill	
de	 la	 parròquia	 també	 podem	 dir	 i	 amb	
orgull	 que	 per	 dret	 d’estima	 Mn.	 Josep	
Serra	 i	 Colomer	 s’ha	 guanyat	 l’assigna-
ció	de	sacerdot	de	la	parròquia	ja	que	des	
de	petit	va	venir	a	viure	entre	nosaltres.	
Havia	nascut	a	Orís	(Osona)	 l’any	1943	 i	
els	seus	pares,	Miquel	 i	Montserrat,	eren	
els	masovers	de	Can	Valls.

La imatge de sant Antoni de Pàdua

Aquesta	imatge	que	avui	venerem	en	una	
capelleta	de	l’església	pertanyia	al	retau-
le	del	renaixement.	És	l’única	imatge	que,	
junt	amb	la	Mare	de	Déu	del	Roser,	va	sal-
var-se	de	la	crema	l’any	1936.	És	per	tant	
del	s.	XVIII.	Les	expressions,	tant	del	sant	
com	de	 l’infant	Jesús,	en	fan	una	 imatge	
verament	atractívola.64.	Notes	personals	del	P.	Florenci	Nualart.	



Tomas Castells Manent

83

El segell parroquial

El	segell	de	la	parròquia	ha	estat	sempre	
format	per	una	figura	de	la	Mare	de	Déu	i	
la	inscripció	de	“Parròquia	de	Santa	Maria	
de	Palau	Solità”.

El	 segell	 actual,	 el	 trobem	 per	 primera	
vegada	 en	 els	 documents	 de	 visita	 pas-
toral	del	15	d’octubre	de	1911.	El	dia	26	
d’aquest	mateix	mes	 i	any,	el	 rector	Mn.	
Jaume	 Vallbona	 fa	 relació	 dels	 objectes	
que	 ha	 adquirit	 fins	 aleshores	 i	 en	 el	 n.	
192	figura	“un	sello	parroquial”65.

Ignorem	per	què	Mn.	Vallbona	l’any	1911	
canviava	el	segell,	variant	la	posició	de	la	
Mare	 de	Déu:	 dreta,	 en	 el	 nou;	 assegu-
da,	en	el	vell.	La	inscripció:	“Parròquia	de	
Santa	Maria	de	Palau	Solità”.

Dels	dos	segells	en	teniu	document	 fefa-
ent	en	les	reproduccions	adjuntes.

La majòlica d’en Pasollas

Aquesta	 ceràmica,	 ja	 coneguda	 i	 admi-
rada,	 restà	 tapada	 amb	 fustes	 fins	 l’any	
1939.

Fou	redescoberta	per	Mn.	Rafael	Anglada.

En	corcar-se	el	fustam	aparegué	la	famosa	
majòlica	de	la	Mare	de	Déu	del	Roser	amb	
sant	Francesc	i	santa	Clara.

La majòlica del campanar

Encara	que	savem	poques	coses	d’aquesta	
formosíssima	majòlica,	no	volem	passar-la	
per	alt.	N’ignorem	l’autor,	però	podem	as-
segurar	que	és	molt	antiga,	ja	que	estava	
a	 la	 casa	 vella	 del	 campaner,	 prop	 de	 la	
rectoria	enrunada	fa	anys.

	 La	majòlica	 està	 dedicada	 a	 la	Mare	 de	
Déu	de	la	Mercè.

Ja	que	parlem	de	la	casa	antiga	del	cam-
paner,	 podem	 dir	 que	 l’any	 1924	 estava	
tan	 malament	 que	 Mn.	 Jaume	 Vallbona,	
fent	l’inventari	de	béns	parroquials	que	li	
demanava	el	bisbat,	deia	en	carta	del	13	
de	febrer:	“la	casa	del	campanero	no	está	
habitada;	 lástima	 emplear	 una	 gota	 de	
tinta	en	nombrarla”66.

A	principis	de	1932	Mn.	Andreu	Mercè	 la	
convertia	en	un	teatre	de	putxinel·lis	i	des-
aparegué	totalment	cap	a	 l’any	1947,	en	
temps	de	Mn.	Joan	Tolrà.

Les muntanyes de Montserrat

Eren	 populars	 aquestes	 “muntanyes”,	
adossades	 a	 la	 paret	 de	 l’església.	 Cap	
a	 l’any	 1940,	 Mn.	 Rafael	 Anglada	 manà	
construir-les.	El	paleta,	il·lusionat,	hi	deixà	
la	seva	signatura:	“Laurentius	Barrés,	fe-
cit”.	En	restaurar-se	el	temple,	en	la	seva	
primitiva	fàbrica,	es	resolgué	fer	desapa-
rèixer	aquest	afegitó,	incompatible	amb	la	

65.	ADB,	Visites	pastorals,	any	1911,	sense	foliar.	
66.	Arxiu	del	Registre	de	béns	eclesiàstics.	
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línia	artística	del	temple.	L’any	1967	desa-
paregué	el	que,	durant	27	anys,	hacia	fet	
“gràcia”	a	molta	gent.

Consagració de l’altar major

En	la	visita	pastoral	que	tingué	lloc	el	26	
de	 setembre	 de	 1932,	 efectuada	 pel	 Sr.	
bisbe	Manuel	Irurita,	va	tenir	lloc	la	consa-
gració	de	l’altar	major.

A	causa	de	les	reformes	per	adaptar-lo	a	
les	normes	litúrgiques	del	Vaticà	II,	el	Sr.	
arquebisbe	 de	 Barcelona,	 Marcelo	 Gon-
zález,	 facultà	 el	 Rvd.	 arxipreste	 de	 Ter-
rassa,	Mn.	 Josep	 Pons,	 perquè	 el	 dia	 19	
de	juny	de	1967	consagrés	de	nou	aquella	
pedra	reduïda.

Tot	es	féu	en	la	intimitat,	presents	a	més	
del	consagrant	i	el	rector	de	la	parròquia,	
els	 senyors	 Joaquim	Marsal	Soler	 i	Ama-
deu	Oliveres	Coll,	paleta	 i	manobre	ales-
hores	de	la	parròquia.

El rellotge

El	rellotge	que	actualment	hi	ha	al	campa-
nar	data	del	1967.

El	que	hi	havia	abans	es	guarda	al	Museu	
parroquial.	Aquest	té	la	seva	petita	histò-
ria.

L’any	1910	la	parròquia	el	comprava	a	l’ar-
xiprestal	 de	 Sabadell,	 retirat	 per	 vell.	 El	
preu	fou	de	40	ptes.	i	una	càrrega	de	vi;	

Rellotge vell i dibuix d’en Josep M. Durán (Museu 
Parroquial).

donatiu	que	passava	a	 la	casa	de	Caritat	
de	dita	ciutat.	El	dia	15	de	maig	de	1910	
quedava	col·locat	a	la	torre	i	el	Sr.	Josep	
M.	Duran	Girbau	 hi	 posava	 el	 dibuix	 i	 la	
inscripció	que	reproduïm.	Tocà	per	última	
vegada	els	dos	quarts	d’onze	del	matí	del	
7	de	febrer	de	1967.	La	raó	d’aquest	canvi	
fou	la	dificultat	que	suposava	donar-li	cor-
da	cada	dia.
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Les campanes

En	parlar-ne	en	el	seu	lloc	pertinent,		hem	
deixat	 per	 aquest	 moment	 de	 dir	 que,	
gràcies	a	formar	part	del	rellotge,	les	tres	
campanes	antigues	que	hi	ha	a	la	torre	fo-
ren	salvades	l’any	1936.

El	 rellotge	 les	 guardà	 de	 convertir-se	 en	
material	bèl·lic.

L’orgue

Aquest	 instrument	 de	 culte	 mereix	 tam-
bé	ésser	destacat,	perquè	durant	els	anys	
1968-73	es	 va	 convertir	 en	un	orgue	vi-
atger.

La	parròquia	l’adquirí,	amb	disseny	espe-
cial	per	a	la	mateixa	parròquia,	a	la	casa	
constructora	 Blancaffort-Capella	 de	 Coll-
bató.

El	 dia	 1	 de	 setembre	de	1968	 s’estrenà,	
amb	joia	del	poble	i	de	molts	rectors	que	
havien	regit	la	parròquia.	

Un	bon	dia	és	sol·licitat	el	concurs	de	l’or-
gue	per	a	un	concert	al	Palau	de	la	Música	
Catalana.	L’orquestra	Ciutat	de	Barcelona,	
dirigida	 pel	 Mestre	 Ros-Marbà,	 dóna	 uns	
concerts	els	dies	23	i	24	de	març	de	1972,	
amb	la	Passió	de	Sant	Joan,	de	Bach.

La	crítica	féu,	a	més	d’un	elogi	del	concert,	
una	referència	agraïda	a	l’orgue	de	la	nos-
tra	 parròquia.	 Aquest	 mateix	 concert	 es	
repetí	a	Madrid,	els	dies	17	i	18	de	març	de	
1973	i	allà	hi	fa	cap	també	l’orgue,	acom-

panyant	l’Orquestra	Simfònica	de	la	Ràdio	
i	TV	espanyola.

És	 el	 28	d’octubre	de	1973	quan	 l’orgue	
torna	 al	 Palau	 de	 la	 Música	 Catalana	 en	
el	concert	del	XXVè	aniversari	de	la	Coral	
Antics	Escolans	de	Montserrat,	al	qual	se	
sumà	la	famosa	Escolania	de	Montserrat.	
I	és	els	dies	21	i	22	de	desembre	de	1974	
quan	arriba	a	estar	present	en	el	mateix	
Teatre	Reial	de	Madrid,	presidint	la	instru-
mentació	 que	 acompanyava	 l’Oratori	 de	
Nadal	de	 Joan-Sebastià	Bach,	 interpretat	
per	l’Orquestra	de	la	Ràdio	i	Televisió	es-
panyola,	dirigida	pel	Mestre	Odón	Alonso.

El	segon	canal	de	TV	portava	 la	 imatge	 i	
el	so	de	l’orgue	a	tot	Espanya,	en	efectu-
ar-se	en	directe	la	retransmissió	del	con-
cert.	Gentilment,	el	locutor	feia	arribar	el	
nom	de	la	parròquia	als	televidents.	En	els	
programes	que	es	repartiren	en	el	Teatre	
Reial,	es	feia	constar	 la	cessió	de	 l’orgue	
per	part	de	 la	parròquia.	 I	molts	es	pre-
gunten:	 què	 té	 aquest	 orgue	 d’especial	
que	sigui	tan	sol·licitat?	La	peculiaritat	ens	
l’explica	 el	 mateix	 Gabriel	 Blancafort,	 el	
seu	constructor:	“L’orgue	de	 la	Parròquia	
de	Palau-Solità	és	del	tipus	anomenat	“po-
sitiu”,	no	fix,	transportable	com	un	moble.	
Aquest	tipus	d’orgue,	molt	corrent	a	l’edat	
clàssica,	havia	estat	abandonat	pels	orga-
ners	i	organistes	perquè,	essent	de	cons-
trucció	 i	 recursos	molt	 elementals	 i	 sen-
zills,	no	s’adaptava	a	la	música	efectista	i	
voluminosa	que	dominà	durant	més	d’un	
segle	de	decadència	musical.

Actualment,	 després	 de	 la	 revaloritza-
ció	 de	 la	música	 renaixentista	 i	 barroca,	
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67.	Ritual	del	“Salpàs”.	

un	 orgue	 “positiu”	 esdevé	 imprescindible	
per	a	la	música	concertant	 i	sobretot	per	
a	l’execució	de	les	grans	obres	corals	del	
barroc,	 en	 les	 quals	 la	 funció	 del	 “conti-
nuo”	és	encomanada	a	 l’orgue	 i	 al	 clavi-
cèmbal.	Una	funció,	doncs,	essencial.	

Les	 qualitats	 reconegudes	 de	 l’orgue	 de	
Santa	Maria	de	Palau-Solità	són:	excel·lent	
qualitat	de	 timbres,	perfecta	adaptació	a	
la	funció	del	“continuo”,	mecànica	precisa,	
dimensions	reduïdes,	presentació	elegant,	
etc.	Essent	un	dels	primers	i	escassos	“po-
sitius”	 construïts	modernament	 al	 nostre	
país	i	alhora	per	gentilesa	de	la	parròquia	
de	Palau	Solità	s’ha	fet	present	en	ocasi-
ons	tan	solemnes	i	en	llocs	on	existeixen	
dos	dels	orgues	més	grans	d’Espanya”.

Les pintures d’en Joan Lleó

Entrant	a	l’església	a	mà	dreta,	pica	d’ai-
gua	beneita,	i	a	mà	esquerra,	pica	de	ba-
tejar,	 hi	 trobem	 unes	 pintures	 d’un	 estil	
romànic-modern,	que	foren	pintades	l’any	
1961	per	l’artista	barceloní	Joan	Lleó	Sà-
nchez,	professor	de	l’Escola	d’Arts	i	Oficis	
de	Barcelona.

Festes típiques

El	brogit	de	la	vida	moderna	ha	fet	canviar	
molts	costums	i	tradicions	sorgits	al	redós	
de	l’església.

Recordem	que	entre	aquestes	hi	havia	el	
salpàs,	el	Roser	de	Maig,	els	Estadals.	No	

oblidem,	 tampoc,	 la	 benedicció	 de	 cava-
lleries	en	la	festa	de	Sant	Antoni	Abat	i	la	
benedicció	del	 terme,	des	de	 la	 serra	de	
Can	Valls,	el	dilluns	de	Pasqua.

El	 “Salpàs”:	el	 sacerdot	 revestit	amb	so-
brepellís	i	estola	morada	beneïa	les	cases	
del	 feligresos;	 l’acompanyava	 un	 escolà	
que	portava	la	sal	i	aigua	beneita.	En	ar-
ribar	 davant	 la	 porta	 de	 cada	 casa,	 amb	
el	 salpasser	mullava	 la	 llinda	o	 la	matei-
xa	 porta	 amb	 aigua	 beneita	 i	 després	 hi	
posava	una	mica	de	sal,	dient:	“Marqueu,	
Senyor,	aquesta	casa	amb	el	senyal	de	la	
creu,	i	guardeu-la	de	tot	mal,	com	a	l’Egip-
te	 preservàreu	 de	 l’Exterminador	 les	 ca-
ses	dels	hebreus,	marcades	en	la	sang	de	
l’anyell	pasqual.	En	el	nom	del	Pare,	i	del	
Fill	i	de	l’Esperit	Sant.	Amén”67.

Aquesta	benedicció	 tenia	 lloc	 els	 primers	
dies de Setmana Santa.

Va	suprimir-se	l’any	1967.

El	Roser	de	Maig:	el	tercer	diumenge	del	
mes	de	maig,	està	indicat	per	celebrar	la	
festa	 del	 Roser.	 És	 com	 una	 festa	major	
petita,	més	familiar.

El	dissabte	abans	de	la	festa	i	després	del	
repicament	de	campanes,	sortien	una	co-
lla	de	joves	a	recórrer	el	terme	parroquial,	
anunciant	la	festa	amb	el	cant	dels	“goigs”	
del	 Roser.	 Per	 aquest	motiu	 es	 deien	 les	
Caramelles	del	Roser.

L’endemà	es	celebrava	missa	cantada	amb	
processó	 de	 la	 venerada	 i	 antiga	 imatge	
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de	la	Mare	de	Déu	del	Roser,	portada	pels	
joves	 “caramellaires”.	 A	 final	 es	 ballaven	
sardanes	i	a	la	tarda	es	feia	ball.

L’any	1967	la	part	popular	d’aquesta	festa	
retornà	a	la	joventut	com	anys	enrera.

Els Estadals:	aquesta	festa	es	perd	en	 la	
llunyania	 del	 temps.	 El	 nom	 d’estadals	
sembla	venir	d’estada.	És	difícil	precisar	el	
significat	d’aquesta	 festa.	Amb	 tot,	 sem-
bla	que	es	tractava	d’una	autèntica	ofrena	
dels	fruits	primerencs.

“Estadals	 de	 la	Mare	 de	 Déu”	 eren	 unes	
cases	 encarregades,	 durant	 tot	 l’any,	 de	
passar	 una	 bacina	 amb	 la	 imatge	 de	 la	
Verge	Maria.	Aquesta	capta	era	per	pagar	
les	despeses	ocasionades	per	 la	 festa:	el	
sobrer	passava	a	l’obra	parroquial.

Les	 cases	 en	 qüestió	 eren	 la	 de	 l’esta-
dal	de	dalt	i	la	de	l’estadal	de	baix.	El	de	
dalt	 el	 constituïen:	 Ca	 l’Aigadé,	 Can	 Gil-
bert,	 Can	 Sorts,	 Can	 Duran,	 Can	 Riera,	
Can	Ciadelles.	L’estadal	de	baix	eren:	Can	
Valls,	Can	Grau,	Can	Gera,	Can	Beira,	Can	
Boada	Vell,	Can	Mayol	i	Can	Miqueló.

Cada	 una	 d’aquestes	 cases,	 per	 rigorós	
torn,	s’encarregava	de	passar	 la	Mare	de	
Déu.

Els	estadals	de	baix	tenien	una	imatge	de	
plata	de	factura	gòtica,	deliciosa;	la	bacina	
també	és	de	plata.

Els	de	dalt	tenien	la	coneguda	imatge	de	
la	Mare	de	Déu	del	Roser,	de	plata,	no	pas	
la	bacina.

Avui	es	guarden	al	tresor	de	l’església.

Quan	a	la	casa	li	tocava	ser	estadal,	aquell	
any	buscava	una	noia	aplegadora	per	pas-
sar,	 cada	 setmana,	 la	 bacina	 per	 les	 ca-
ses	de	 la	 feligresia.	L’últim	dia,	abans	de	
la	festa,	la	noia	aplegadora	sortia	amb	una	
persona	principal	de	la	casa.	

El	 dia	 de	 la	 festa	 era	 el	 dos	 de	 febrer,	 i	
perquè	 fos	més	 solemne	 es	 celebrava	 el	
diumenge,	després	de	la	Candelera.

Es	compraven	pomes,	flors	i	confits	i	jun-
tament	 amb	 les	 que	 havien	 d’entrar	 de	
nou,	 la	vigília	de	 la	 festa	es	dedicaven	a	
ornar	les	pomes.

Cada	poma	es	clavava	al	capdamunt	d’un	
bastonet	 i	 s’enramava	de	boix,	 clavells	o	
flors	del	temps.	Als	confits	o	ametlles,	con-
venientment	escapçats	per	la	punta,	se’ls	
clavava	una	agulla	 i	aquesta,	a	 l’ensems,	
era	clavada	a	la	poma.

	Cada	poma	portava	tres	ametlles	o	confits	
clavats;	 només	 dos,	 un	 de	 cada	 estadal,	
en	duien	sis,	que	regalaven	al	rector.

Les	 pomes	 enramades	 es	 col·locaven	 en	
grans	paneres	i	el	dia	de	la	festa	es	beneï-
en	en	l’ofertori	de	la	missa.

Acabada	la	cerimònia	religiosa	es	venien	a	
un	preu	convenient	a	la	plaça	de	l’església	
i	per	les	cases.	A	aquestes,	se’ls	obsequia-
va	 amb	 les	 candeles	 de	 la	 Candelera.	 A	
les	cases	dels	estadals	s’entregaven	dues	
candeles	gran	i	sis	de	petites,	lligades	amb	
una	cinteta;	a	les	restants,	una	de	gran	i	
tres	de	petites.
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Cases dels Estadals de Dalt. Cases dels Estadals de Baix.
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Aquesta	festa	fou	suprimida	l’any	1967.

Festa	 de	 sant	 Antoni	 Abat:	 fa	 anys	 que	
aquesta	 festa	 començava	 amb	 la	 bene-
dicció	 de	 cavalleries	 a	 la	 plaça	 de	 Santa	
Maria.

Sortia	 el	 sacerdot	 precedit	 per	 la	 imatge	
del	 sant	 que	 era	 portada	 en	 el	 taberna-
cle	 per	 quatre	 escolanets.	 Amb	 un	 repic	
de	campanes	s’anunciava	la	sortida	del	sa-
cerdot.	Feta	la	benedicció	s’esperava	una	
hora	 per	 començar	 la	missa	 a	 fi	 que	 les	
cavalleries	tinguessin	temps	de	retornar	a	
llurs	cases.

Com	que	a	les	cases	de	pagès	hi	ha	trac-
tors,	no	cavalls,	això	ha	fet	que	s’hagués	
de	suprimir	la	benedicció.

Avui,	la	festa	consisteix	en	una	missa	can-
tada	per	tot	el	poble	i	el	rector	fa	l’homilia.	
A	l’ofertori	es	beneeixen	unes	coques	amb	
les	quals	s’obsequia	els	assistents.

Durant	la	veneració	de	la	imatge,	els	page-
sos	ofrenen	llur	donatiu	per	a	les	despeses	
de	la	festa.	Sortint	a	la	porta	de	l’església,	
es	 reparteix	 coca	 ensucrada	 i	 el	 porrons	
de	vi	bo	van	d’ací	d’allà,	alegrant	la	festa.

Un	 cigar	 per	 als	 pagesos	 i	 una	bossa	de	
caramels	 per	 a	 les	 senyores	 i	 mainada	
completen	el	regal	del	sant	a	la	feligresia.

Per	arrodonir	la	festa	es	rifa	entre	els	as-
sistents	uns	tortells.

La	benedicció	del	terme:	el	dilluns	de	Pas-
qua	de	Resurrecció	es	convoca	la	feligresia	
per	a	la	benedicció	del	terme.

Fa	 anys	 s’anava	 a	 la	 serra	 de	 Can	 Valls.	
Acabada	la	missa	s’organitzava	la	proces-
só:	encenser,	creu	parroquial	amb	cirials,	
gamferons,	 dones,	 homes,	 celebrant	 re-
vestit	d’àmit,	alba	i	capa	vermella	portant	
la	 veracreu	 i	 al	 darrera	 el	 cor	 parroquial	
amb	el	 qual	 s’anava	alternant	 el	 cant	de	
les	lletanies	dels	sants.	Si	hi	havia	temps,	
es	cantava	el	“Crec	en	un	Déu”	i	“Himne	de	
perseverança”.

Arribats	 a	 dalt,	 la	 família	 de	 “Can	 Valls”	
s’havia	preocupat	de	portar	brases	per	a	
l’encenser	i	una	tauleta	amb	tovalles	i	ciris	
per	fer	la	cerimònia	de	la	benedicció.

De	retorn,	s’acostumava	a	resar	el	Rosari,	
alternant-lo	amb	altres	cants	en	honor	de	
la	Mare	de	Déu.

Arribats	a	l’església,	es	resava	l’oració	del	
ritual	i	es	cantava	el	“Regina	coeli”.

Aquesta	benedicció,	i	des	de	l’any	1967,	es	
feia	a	 la	plaça	de	 l’església,	tal	com	hem	
dit.

Els goigs

Els	 “Goigs	 a	 llaor	 de	Santa	Maria	 de	 Pa-
lau-Solità”,	 que	 actualment	 es	 canten	 a	
la	parròquia,	foren	aprovats	pel	bisbat	de	
Barcelona	el	28	de	novembre	de	195768.

La	lletra	i	música	són	de	mossèn	Adjutori	
Vilalta,	 rector	de	Santa	Eugènia	del	Con-
gost.

68.	Arxiu	parroquial,	full	solt.	
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Ja	a	 l’any	1850	 la	parròquia	cantava	uns	
altres	goigs.	Anotem	les	seves	caracterís-
tiques	en	el	gravat	corresponent.

Una corona “d’espines”

Aquesta	 corona,	 de	 plata,	 pertanyia	 a	 la	
imatge	 de	 la	 Puríssima.	 En	 cremar-se	 la	
imatge	 l’any	 1936,	 van	 llençar	 la	 corona	
a	 dalt	 d’una	 teulada.	 Acabada	 la	 guerra,	
fou	recuperada	per	 la	parròquia.	Després	
d’uns	anys	d’adornar	la	imatge	de	la	Mare	
de	Déu	de	Fàtima,	va	passar	al	tresor	de	
la	sagristia.

Visites pastorals

Segons	consta	en	els	documents,	seixan-
ta-nou	han	estat	en	el	curs	de	la	història	
les	visites	canòniques	efectuades	pels	bis-
bes	o	els	seus	representans.

La	primera	tenia	lloc	el	dia	15	de	les	calen-
des	de	gener	del	1305	-18	de	desembre	de	
1304-,	visita	efectuada	pel	bisbe	Ponç	de	
Gualba,	que	anava	a	Caldes	de	Montbui	a	
conferir	ordes,	ja	que	la	ciutat	de	Barcelo-
na	estava	en	entredit69.

L’última	 efectuada	 per	 l’arquebisbe	 Dr.	
Gregori	Modrego,	va	ser	el	14	de	juny	de	
1965.

Arxiprestat

L’arxiprestat	és	el	territori	que	està	sota	la	
jurisdicció	d’un	arxipreste.

Antigament	l’arxipreste	servia	per	“vigilar”	
i	“presidir”	per	delegació	del	bisbe	la	vida	
religiosa	de	les	parròquies	que	tenia	enco-
manades.	Estava	vinculat,	per	sempre,	a	
una	parròquia	determinada.

Avui,	la	missió	de	l’arxipreste	és	promoure	
i	dirigir	adequadament	l’acció	pastoral	co-
muna	en	el	territori	que	tingui	encomanat.	
No	està	lligat	a	cap	parròquia	determina-
da	i,	el	temps	que	exerceix,	el	determina	
el	bisbe,	en	designar-lo,	segons	terna	que	
presenten	els	sacerdots	de	l’arxiprestat.

La	nostra	parròquia	va	pertànyer	a	l’arxi-
prestat	de	Granollers	fins	a	l’any	1858.	El	
12	de	gener	d’aquest	any	passàvem	a	for-
mar	part	del	de	Terrassa,	per	decret	que	
sobre	 nous	 arxiprestats	 firmava	 el	 bisbe	
Antoni	Palau	i	Térmens.

El	 10	 d’octubre	 de	 1968	 l’arquebisbe	Dr.	
Marcelo	 González	 creà	 nous	 arxiprestats	
amb	 les	modalitats	 ja	 exposades.	 Entrà-
vem	a	formar	part	del	nou	arxiprestat	de	
Montbui,	junt	amb	les	parròquies	de	Cas-
tellar	del	Vallès,	Caldes	de	Montbui,	Plega-
mans,	Sant	Feliu	del	Racó,	Sant	Sebastià	
de	Montmajor	i	Sentmenat.

La mina d’aigua

Ja	l’any	1510	tenim	coneixement	de	l’exis-
tència	de	 la	mina,	propietat	de	 la	parrò-
quia.69.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	1;	fol.	49v-50.	
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Per	 aquests	 anys	 la	 rectoria	 era	 perjudi-
cada	 per	 les	 aigües	 del	 torrent	 que	 en-
traven	 a	 l’hort.	 El	 visitador	 mana	 repa-
rar	 les	 parets	 que	 són	necessàries	 per	 a	
la	 sustentació	 de	 la	 casa	 rectoral	 i	 porta	
l’aigua	de	la	mina	per	on	abans	solia	fer-
ho70.

El	4	de	febrer	de	1510	es	rebé	un	mana-
ment	 del	 bisbe	 de	 Barcelona,	 perquè	 el	
rector	posés	vuit	florins	en	la	reparació	de	
la	 casa	 i	 que	 repassés	 els	 aqüeductes	 a	
consciència.

L’any	1990	es	féu	una	reparació	molt	im-
portant	en	construir-se	una	nova	conduc-
ció.

La Sagrera

Ben	a	prop	de	la	parròquia	tenim	el	barri	
de	“La	Sagrera”.	Millor	dit:	l’església	par-
roquial	i	el	seu	voltant	són	“La	Sagrera”.

D’on	ve	aquest	nom,	que	tantes	vegades	
és	repetit	en	la	nostra	terra?

Moltes	 esglésies	 i	 monestirs	 rebien	 dels	
prínceps	gràcies	especials,	en	recompensa	
de	repoblar	regions	desèrtiques	i	obrir	no-
ves	fonts	de	treball.

Una	 d’aquestes	 gràcies	 era	 l’acció	 bene-
factora	 en	 l’esfera	 pública,	mitjançant	 el	
“dret	d’asil”.

Aquest	dret	protegia	l’infortunat	perseguit	
per	 la	 justícia,	 innocent	 o	 culpable,	 o	 el	
que	estava	amenaçat	per	un	perill. 70.	ADB,	Visites	pastorals,	vol.	29;	fol.	64-64v.	

“La	Sagrera”,	doncs,	era	el	lloc	sagrat	que	
la	parròquia	destinava	a	aquesta	noble	fi-
nalitat.	Així,	 en	els	 segles	X	 i	XI,	 la	par-
ròquia	esdevingué	una	institució	transcen-
dent,	on	a	 l’ombra	“de	segreres”	acudien	
els	caminants,	en	demanda	d’acolliment	i	
els	perseguits	per	la	justícia,	de	protecció,	
emparats	pel	dret	d’asil.

La	nostra	parròquia	i	el	seu	voltant	gaudia,	
segles	enrera,	d’aquest	privilegi	i	d’aquí	ve	
el	 nom	 de	 barriada	 de	 “La	 Sagrera”	 que	
avui	encara	perdura	entre	nosaltres.

El cementiri parroquial 

Antigament,	els	cementiris	estaven	al	re-
cer	 de	 l’església.	 En	 créixer	 la	 parròquia	
s’havia	de	pensar	a	fer-ne	un	de	més	gran.

En	la	visita	pastoral	del	2	de	novembre	de	
1866,	el	bisbe	mana	“no	es	 facin	nínxols	
tocant	la	paret	de	l’església”.

La	donació	del	terreny	de	l’actual	cemen-
tiri,	 la	 féu	 el	 Sr.	 Pere	 Duran	 Plantada	 el	
dia	27	de	desembre	de	1901;	l’acceptà	el	
Rvd.	Hermenegild	Santacana,	rector	de	la	
parròquia	i	signaren	com	a	testimonis	els	
senyors	Pere	Pou	i	Antoni	Puigdomènech.	
S’inaugurava	 solemnement	 el	 8	 de	maig	
de 1904.

L’any	1932,	per	una	 llei	del	30	de	gener,	
passà	al	municipi	fins	que	el	15	d’abril	de	
1939	i	complint	una	llei	del	10	de	desem-
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71.	ADB,	Visites	pastorals,	any	1866,	sense	foliar.

bre	de	1938,	el	municipi	el	retornava	a	la	
parròquia71.

Podeu	veure	en	l’ultima	pàgina	de	la	pre-
sent	edició	un	títol	d’un	nínxol	de	quan	el	
cementiri	era	municipal.

El pont de la riera de Caldes

La	riera	de	Caldes,	per	causa	dels	aiguats,	
ha	estat	fins	fa	poc,	un	greu	inconvenient	
pels	veïns	de	la	nostra	parròquia.

Fins	 l’any	 1911,	 amb	 la	 construcció	 del	
pont,	la	incomunicació	era	total	els	dies	de	
grans	riuades.

Mossèn	Jaume	Vallbona,	amb	un	grup	de	
prohoms	de	la	parròquia,	construí	el	pont,	
inaugurat	el	19	d’agost	de	1911.	La	quan-
titat	que	la	parròquia	aportava	a	la	subs-
cripció	era	de	“cent	un	duro”	com	repetia	
de	vegades	Mn.	Vallbona.

Els	aiguats	de	trist	record	per	a	la	nostra	
terra,	del	setembre	del	1962,	s’endugue-
ren	el	pont,	obra	de	tantes	il·lusions	i	es-
forços.

Aquests	 retornaren	 a	 l’esperit	 dels	 veïns	
de	la	parròquia	quan	la	Diputació	de	Bar-
celona	 construí	 l’actual	 pont,	 oficialment	
inaugurat	el	dia	16	de	juliol	de	1965.

El Museu parroquial

El	museu	va	inaugurar-se	el	7	de	gener	de	
1962,	 reben	 l’aprovació	definitiva	amb	el	
decret	 de	 creació,	 atorgat	 pel	 Sr.	 arque-
bisbe	 de	 Barcelona	Dr.	Gregori	Modrego,	
el	dia	11	de	febrer	del	mateix	any,	essent	
rector	de	la	parròquia	el	promotor	del	mu-
seu,	mossèn	Jordi	Sales.

La	finalitat	del	museu	s’explica	en	l’article	
segon	del	Reglament	del	Patronat:

“La	constitución	del	“Museu	parroquial	de	
Palau-Solità”	 pretende	 proporcionar	 un	
medio	de	instrucción	y	elevación	del	nivel	
cultural	de	los	feligreses	y	ciudadanos	del	
pueblo,	para	lo	cual	realizará	una	labor	es-
pecífica	de	recoger	y	conservar	toda	clase	
de	documentos	referentes	a	la	cultura	ge-
neral	y	sobre	todo	local,	en	el	orden	reli-
gioso,	histórico	y	artístico,	así	como	en	el	
folklore,	flora,	fauna,	geología,	etc…,	de	la	
comarca	a	que	pertenece	la	parroquia”.

El	Museu	va	ser	instal·lat	en	unes	depen-
dències	de	la	casa	rectoral,	fins	l’any	1971	
en	què,	el	31	d’octubre	s’inauguraven	les	
noves,	gràcies	a	la	generositat	de	la	Cai-
xa	d’Estalvis	de	Sabadell.	El	23	d’abril	de	
1992	 fou	 instal·lat	 de	bell-nou	a	 la	Casa	
de	Cultura	que	l’Ajuntament	tè	a	la	Masia	
de	 “Can	 Cortés”	 sota	 el	 nom	 de	 “Museu	
Parroquial	de	Palau-Solità”.

La	 importància	 del	 Museu	 radica	 en	 les	
valuoses	 peces	 que	 conté	 i	 que	 són	 ben	
estimables.	Us	en	donem	una	mostra	en	
la	 secció	 de	 fotografies	 que	 dediquem	al	
nostre	Museu	parroquial.
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Dues gerretes ibèriques d’ofrena als morts.

Vaset de l’època megalítica. Tipologia campani-
forme.

Atuells de pedra usats per l’home del paleolític 
mitjà.

Destrals de pedra polida del període neolític.

Olla de l’edat del ferro i olla del període ibèric.
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Punyal, llances i estris domèstics de ferro ibèrics. 
Període romà.

Olla de l’edat del bron-
ze mitjà 1.500 anys 
abans de Crist.

Olla de l’edat del bron-
ze mitjà 1.500 anys 
abans de Crist.

Àmfora del període vi-
sigòtic.

Àmfora romana del 
s.II

Ceramica estampada vermella de principis de la 
dominació visigòtica.
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a	Palau-Solità.	Quan	el	gall	de	Can	Cortès	
–masia	prop	de	la	qual	hi	ha	la	Pedra	Llar-
ga-	va	fer	el	seu	cant,	el	dimoni	creient-se	
que	 havia	 arribat	 el	 nou	 dia	 i	 veient-se	
perdut	de	no	poder	acabar	el	pont	de	Mar-
torell,	 llançà	 la	 pedra:	 quedà	 clavada	 on	
avui	encara	la	veiem.

Al	 pont	 de	 Martorell	 hi	 falta	 una	 pedra,	
però,	aquella	dona	salvà	la	seva	ànima.

Per	aquest	motiu	la	Pedra	Llarga	rep	tam-
bé	el	nom	de	Pedra	del	Diable.

Nits Musicals a Palau-Solità

Amb	aquest	nom	ja	fa	vint-i-un	anys	que	
al	voltant	de	 la	Festa	Titular	de	 la	Parrò-
quia	 -8	 de	 setembre-	 el	 Patronat	 de	 les	
Nits	Musicals	 organitza	 uns	 concerts	 que	
sempre	han	tingut	molt	bona	acollida.

Els	anys	diguem-ne	estel·lars	han	estat	el	
sisè	i	el	setè.	En	el	sisè	es	va	estrenar	una	
sardana	en	honor	a	la	Patrona,	obra	del	Sr.	
Manuel	Blancafort.	En	el	setè	hi	va	prendre	
part	la	Srta.	Montserrat	Torrents	a	l’orgue	
i	la	“Coral	Sant	Jordi”	de	Barcelona.	Sem-
pre	la	nostra	soprano	Montserrat	Costa	i	el	
nostre	baríton	Daniel	Mas.

L’obra	acaba	amb	aquestes	il·lusionades	parau-
les	dels	autors:

V. EPÍLEG

	“Estàs	a	punt,	amic,	de	posar	punt	i	final	
a	la	nostra	petita	obra.

La Pedra Llarga

El	menhir	que	tenim	al	terme	de	la	parrò-
quia	té	la	seva	història	i	la	seva	llegenda.

La	història	ens	porta	a	 la	prehistòria,	 in-
dicant-nos	l’existència	de	vida	humana	en	
aquests	indrets.

El	 menhir	 és	 un	 monument	 de	 l’època	
antiga,	de	caràcter	funerari	o	religiós,	del	
temps	megalític,	consistent	en	pedres	molt	
llargues,	 sense	 tallar.	 Per	 això	 el	menhir	
rep	aquest	nom:	Pedra	Llarga.

En	 les	fotografies	relatives	al	Museu	par-
roquial	heu	observat	fragments	d’objectes	
neolítics,	 poblats	 ibèrics	 i	 materials	 ro-
mans,	senyals	evidents	de	la	vida	humana	
en	aquests	llocs,	fa	milers	d’anys.

La	 Pedra	 Llarga	 ens	 porta,	 doncs,	 enllà,	
molt	enllà,	de	la	història,	tant	que	es	perd	
i	es	fa	llegenda.

I	la	llegenda	de	la	Pedra	Llarga	és	com	se-
gueix:

A	Martorell	hi	ha	el	pont	del	Diable.	Pont	
que	els	dimonis	per	guanyar	l’ànima	d’una	
dona	 atribolada,	 havien	 de	 construir	 en	
una	nit.	De	Montserrat	i	del	Montseny	els	
dimonis	portaven	les	pedres	cap	a	Marto-
rell.

La	 dona,	 en	 veure	 la	 rapidesa	 dels	 dia-
bles	agafà	por.	Una	amiga	 l’aconsolà	 i	 la	
va	 ajudar.	 A	mitja	 nit	 agafà	 una	 galleda	
d’aigua	i	la	tirà	damunt	d’un	gall	de	casa	
seva.	Aquest	començà	el	seu	quiquiriquic,	
al	qual	anaven	responent	tots	els	galls	fins	
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Com	hem	dit,	al	començament	hem	volgut	
presentar-te	el	que	els	anys	han	deixat	de	
la	parròquia	de	Santa	Maria	de	Palau-So-
lità.

De	les	moltes	coses	parlades,	les	més	im-
portants	resten	amb	nosaltres;	les	altres,	
són	 un	 bell	 record.	 Del	 que	 hem	 cregut	
més	important	i	interessant,	n’hem	deixat	
constància.

Com	pots	veure,	la	nosta	idea	era	presen-
tar-te	d’una	manera	molt	particular	el	que	
fa	referència	al	nostre	temple	romànic	i	a	
les	joies	que	s’hi	contenen;	de	pas,	tot	el	
que	ha	tingut	relació	amb	la	parròquia,	es-
pecialment	exaltant-hi	el	pas	de	sant	Ole-
guer.

Repassant	aquest	llibret	has	pogut	fer	una	
nova	visita	a	aquesta	obra	tan	meravellosa	
i	 plena	d’història	 com	és	 la	parròquia	de	
Santa	Maria	de	Palau-Solità.

Aquí	tens	la	clau	de	l’església,	perquè	ara,	
tu	 mateix	 tanquis	 aquesta	 visita	 històri-
co-artística	que	acabes	de	fer	amb	nosal-
tres.

Quan,	 demà,	 sentis	 novament	 desigs	 de	
visitar-la,	obre	aquest	llibret	i	repassa	les	
dades	interessants	que	hi	has	trobat.

Obre’l	amb	la	mateixa	clau	nostra:	l’amor	
a	Santa	Maria	de	Palau-Solità.

I	quan	vulguis	admirar	totes	aquestes	co-
ses	“in	situ”	en	la	realitat,	vine,	que	l’amor	
que	ens	ha	fet	escriure	aquestes	pàgines,	
ens	 portarà	 a	 obrir-te	 de	 tot	 cor	 aques-
ta	 joia	 arquitectònica	 que	 sant	 Oleguer	
consagrava	a	Déu	el	14	de	novembre	de	
1122.”

Abreviatures

ADB	=	Arxiu	Diocesà	de	Barcelona
ACA	=	Arxiu	Corona	d’Aragó
ACB	=	Arxiu	Catedral	de	Barcelona
AGBP	=	Arxiu	General	de	Protocols	de	Barcelona.	
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Els treballs de recerca de l’IES Ramon 
Casas i Carbó

Ciències

QU4TREPINS	publica	aquesta	selecció	de	treballs	de	recerca	realit-
zats	per	dos	alumnes	de	segon	curs	de	l’Institut	d’Ensenyament	Se-
cundari	Ramon	Casas	 i	Carbó	de	Palau-solità	 i	Plegamans,	 tal	com	
s’ha	fet	en	ocasions	anteriors.	

La	selecció	dels	treballs	ha	estat	realitzada	pels	professors	i	el	direc-
tor	de	l’IES,	Xavier	Roig,	atenent	a	la	seva	qualitat.

Els	treballs	de	recerca	tenen	un	alt	 interès	pel	que	representen	de	
tasca	pedagògica.	Estan	constituïts	per	un	conjunt	d’activitats	realit-
zades	per	l’alumne,	estructurades	i	orientades	a	la	investigació.

L’objectiu	del	treball	de	recerca	és	que	l’alumne	consolidi	 les	seves	
capacitats	de	recerca	i	argumentació	i	en	desenvolupi	de	noves,	tot	
aplicant-les	de	manera	interdisciplinària	a	les	diferents	àrees	del	cur-
rículum.

D’aquesta	forma	es	contribueix	a	què	l’alumne	s’adapti	a	situacions	
semblants	a	les	de	la	seva	vida	acadèmica	o	professional	posterior,	
en	les	quals	hagi	d’aplicar	diferents	procediments	i	mostrar	determi-
nades	actituds.

IES Ramon Casas i Carbó

NOTA: A aquestes pàgines es transcriu un resum dels treballs, ome-
tent algunes parts de contingut tècnic especialitzat, que poden esca-
par-se a l’interès de molts lectors.

Qui vulgui consultar el treball complet ho pot fer a la biblioteca de 
l’IES Casas i Carbo, de Palau-solità i Plegamans.
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1. Introducció

Des	de	petit	sempre	m’he	interessat	per	l’estudi	
de	la	ciència,	en	un	primer	moment,	per	la	física,	
posteriorment	per	 la	química	 i,	finalment,	des-
prés	de	començar	els	meus	estudis	post	obliga-
toris,	la	biologia	fou	la	branca	que	més	curiositat	
em	va	despertar.	A	partir	d’aquest	moment	vaig	
començar	 a	 considerar	 seriosament	 aprofitar	
aquesta	oportunitat	per	aprofundir	més	en	una	
matèria	que	probablement	acabi	estudiant	en	la	
meva	etapa	universitària.	Una	vegada	escollida	
la	matèria,	 no	 fou	 fàcil	 trobar	 el	 tema	 adient,	
encara	que	una	vegada	el	vaig	trobar,	vaig	saber	
que	era	el	que	més	em	convenia.	Vaig	escollir	fer	
el	tema	del	meu	treball	relacionat	amb	l’agricul-
tura,	ja	que	gran	part	de	 la	meva	família	viu	a	
Almeria,	on	aquesta	activitat	té	molta	importàn-
cia,	per	la	qual	cosa	estava	segur	que	allà	hi	tro-
baria	ajuda	provinent	tant	de	familiars	disposats	
a	oferir-me	visitar	 els	 seus	 cultius,	 com	de	 les	
seves	recomanacions	sobre	les	millors	fonts	d’in-
formació,	o	bé		en	el	que	es	refereix	a	les	seves	
opinions	 i	 experiència.	Malgrat	a	 l’aparent	pro-
blema	de	la	distància,	crec	que	els	viatges	que	
he	fet	per	repartir	enquestes,	entrevistar	a	per-
sones,	o	per	veure	“in	situ”	les	plantacions	han	
merescut	la	pena,	no	tan	sols	per	l’ampli	contin-
gut	en	informació	que	he	aconseguit,	sinó	també	
per	la	increïble	experiència	personal		d’investigar	
un	tema	en	profunditat,	aconseguir	dades	per	mi	
mateix,	analitzar-los	i	extreure	conclusions	res-
pecte	al	futur	d’aquest	sector.						

L‘afirmació	que	he	pres	com	a	hipòtesi	i	sobre	la	
qual	he	plantejat	el	meu	treball	és	 la	següent:	
“Els	productes	fitosanitaris	acabaran	sent	subs-
tituïts	totalment	pel	control	biològic	de	plagues	
en	l’explotació	agrícola	a	Almeria”.	Per	mitjà	del	
coneixement	d’aquesta	tècnica	he	intentat	arri-

bar	a	una	conclusió,	per	la	qual	cosa	he	estudiat	
els	problemes	de	cada	mètode,	la	seva	viabilitat	
i,	també,	les	restriccions	legals	del	mètode	tra-
dicional	els	quals	col·laboren	en	la	necessitat	de	
buscar	alternatives.			

Per	aconseguir	informació,	sobre	tot,	he	recorre-
gut	a	Internet,	buscant	en	major	mesura	pàgines	
d’institucions	que	poden	aportar	dades	contras-
tades.	A	més	he	pogut	accedir	a	dos	llibres	molt	
complets	 utilitzats	 en	 cursets	 per	 a	 agricultors	
que	 contenien	 informació	 interessant.	 L’únic	
problema	que	he	 tingut	ha	estat	 la	varietat	de	
noms	que	reben	els	diferents	individus	(insectes,	
àcars)	segons	la	font	que	consultis,	cosa	que	pot	
portar	a	confusió.	Ràpidament	ho	he	solucionat	
buscant	el	nom	científic	de	cada	organisme	per	
mitjà	dels	diferents	noms	comuns	que	rep.			

2. Plaguicides

Els	plaguicides	segons	defineix	l’OMS,	són	qual-
sevol	substància	o	barreja	de	substàncies	 	(or-
gàniques	o	 inorgàniques)	que	estan	destinades	
a	 combatre	 insectes,	 àcars,	 rosegadors	 i,	 en	
definitiva,	qualsevol	espècie	 indesitjable	que,	o	
bé	 són	perjudicials	 per	 a	 la	 humanitat	 o	 inter-
fereixen	d’una	o	 altra	manera	 en	 la	 producció,	
elaboració,	emmagatzement,	transport	o	comer-
cialització	d’aliments	o	altres	tipus	de	productes.	

Els	 plaguicides	 	 o	 pesticides	 es	 classifiquen	 en	
diferents	 tipus	 segons	 la	 destinació	 de	 la	 seva	
aplicació,	segons	la	seva	acció	específica,	segons	
l’estat	de	presentació	o	sistema	emprat	en	l’apli-
cació,	segons	 la	seva	constitució	química	 i,	per	
últim,	segons	el	seu	grau	de	perillositat	per	a	les	
persones.	
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ductes	 que	 provoquen	 la	 mort	 de	 les	
bactèries.

•	 Herbicida:	 producte	 fitosanitari	 utilitzat	
per	eliminar	plantes	indesitjades.

•	 Fitoregulador:	regulador	químic	que	con-
trola	el	creixement	de	 les	plantes,	esti-
mulant	o	paralitzant	el	desenvolupament	
de	les	arrels	i	de	les	parts	aèries.

•	 Rodenticida:	 pesticida	 que	 s’utilitza	 per	
prevenir,	matar	o	minvar	la	presència	de	
rosegadors	en	una	determinada	zona.	

És	possible	trobar	també	plaguicides	destinats	a	
la	protecció	de	fustes	o	fibres	i	alguns	específics	
post	collita.	Els	plaguicides	no	s’administren	tots	
de	la	mateixa	manera,	per	la	qual	cosa,	es	poden	
diferenciar	segons	el	seu	estat	de	presentació	en	
el	moment	de	 l’aplicació,	entre	ells	 trobem	ga-
sos	o	gasos	liquats,	fumigants	i	aerosols,	sòlits,	
líquids	i	preparats	en	forma	de	pastilla	i	esquers.	

Segons	 la	 constitució	 química,	 els	 plaguicides	
poden	 classificar-se	 en	 diferents	 grups,	 dels	
quals	els	més	importants	són:

•	 Arsenicals:	derivats	de	l’arsènic.

•	 Carbamats:	derivats	de	l’àcid	carbàmic.	

•	 Derivats	de	la	cumarina:	compostos	quí-
mics	orgànics	pertanyents	a	la	família	de	
les	benzo	pirones.

•	 Organoclorats:	compostos	per	àtoms	de	
carboni,	amb	hidrogen	i	clor.	

•	 Organofosforats:	 compostos	 formats	
amb	 fòsfor	 especialment	 utilitzat	 en	 la	
lluita	contra	insectes.

Segons	la	destinació	de	la	seva	aplicació,	es	po-
den	considerar:	

•	 Plaguicides	d’ús	domèstic,	destinats	per	
a	 l’aplicació	 per	 persones	 poc	 o	 gens	
qualificades	en	un	lloc	habitat.

•	 Plaguicides	d’ús	en	higiene	personal,	di-
rectament	aplicats	en	l’ésser	humà.	

•	 	Plaguicides	d’ús	ambiental,	destinats	al	
sanejament	de	locals	o	establiments.

•	 Plaguicides	d’ús	ramader,	destinats	a	 la	
seva	utilització	en	l’entorn	de	l’explotació	
animal. 

•	 Plaguicides	d’ús	en	la	indústria	alimentà-
ria,	destinats	a	tractaments	de	productes	
relacionats	amb	aquest	tipus	d’indústria.

•	 Plaguicides	d’ús	fitosanitari,	destinats	a	
la	seva	utilització	en	 l’àmbit	de	 la	sani-
tat	vegetal	o	el	control	de	vegetals,	es	a	
dir,	són	productes	utilitzats	per	eliminar	
plagues	 en	 els	 cultius.	 Em	 centraré	 en	
aquest	 tipus	de	plaguicida	 ja	que	és	el	
que	vull	estudiar	i	comparar	amb	la	lluita	
integrada	o	control	biològic	de	plagues.		

També	es	poden	classificar	segons	la	seva	acció	
específica,	on	trobem:	

•	 Insecticida:	 destinat	 a	 combatre	 insec-
tes.

•	 Acaricida:	destinat	a	la	lluita	contra	pla-
gues	d’àcars.

•	 Fungicida:	destinat	a	combatre	fongs.	

•	 Desinfectant	 i	 bactericida:	 aquells	 pro-
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•	 Piretroide:	 molècules	 utilitzades	 per	
combatre	 insectes	 en	 plantacions,	 ani-
mals	domèstics	i	inclòs	en	persones.	

Per	últim,	allò	que	caracteritza	als	plaguicides	és	
la	seva	toxicitat,	i	segons	el	grau	en	un	compost	
es	poden	classificar	en:	

•	 De	 baixa	 perillositat:	 la	 seva	 inhalació,	
ingestió	o	penetració	cutània	no	presen-
ta	cap	risc.	

•	 Tòxics:	 són	 els	 plaguicides	 que	 poden	
tenir	 algun	 risc	 de	 gravetat	 limitada	 al	
ser	inhalades,	ingerides	o	per	penetració	
cutània.

•	 Nocius:	són	els	que	poden	provocar	ris-
cos	greus	o	fins	i	tot	la	mort.

•	 Molt	tòxics:	poden	comportar	riscos	ex-
tremadament	greus,	aguts,	crònics	o	 la	
mort	per	inhalació,	ingestió	o	penetració	
cutània.				

2.1 Avantatges i inconvenients

Entre	 els	 avantatges	 	 de	 l’ús	 de	 pesticides	 en	
l’agricultura	la	que	més	destaca	es	la	seva	sen-
zillesa	d’ús,	aconseguint	una	gran	eficàcia	amb	
un	cost	relativament	petit.	Això	va	comportar	un	
gran	avenç	en	l’agricultura,	prevenint	malalties	i	
aconseguint	una	major	disponibilitat	d’aliments	
per	 al	 consum	 humà.	 	 No	 obstant,	 la	 toxicitat	
dels	productes	utilitzats	pot	 convertir-se	en	un	
gran	 inconvenient	 ja	 que	més	 de	 10	 persones	
a	l’any	moren	per	l’ús	de	pesticides,	i	altres	20	
queden	afectades	per	una	intoxicació	aguda.	Se-
gons	un	estudi,	 el	99%	de	 les	morts	 causades	

per	la	manipulació	d’aquests	químics	es	produeix	
en	països	desenvolupats	donat	el	seu	ús	arbitrari	
i	la	seva	mala	aplicació.			

Malgrat	que	aquests	productes	han	passat	unes	
proves	 rigoroses,	 són	 tòxics,	 i	 segueix	 existint	
un	risc	per	a	la	salut,	que	en	molts	casos	es	veu	
incrementada	per	 la	mala	utilització,	abús	o	bé	
un	ús	excessiu.

Els	pesticides,	a	més	de	posar	en	perill	a	les	per-
sones	que	els	utilitzen,	destrueixen	 tots	els	 in-
sectes	afectats,	no	tan	sols	eliminant	les	plagues	
sinó	 també	 exterminant	 poblacions	 d’insectes	
útils	que	fan	una	funció	de	control	biològic,	i	in-
clús	després	de	ruixar		amb	plaguicida	el	cultiu,	
la	plaga	torna	a	aparèixer,	requerint	l’ús	periòdic	
d’aquests	químics.	

A	més,	l’ús	de	pesticides	pot	suposar	un	impac-
te	ecològic	molt	gran	ja	que	el	fet		d’exterminar	
espècies	depredadores	naturals,	la	massiva	pro-
ducció	 de	 les	 espècies	 	 capaces	 de	 resistir	 als	
plaguicides	 i	 la	 facilitat	 de	 transmetre	 aquesta	
facultat	als	seus	descendents,	crea	un	cercle	vi-
ciós	en	el	que	augmenta	l’aplicació	de	plaguici-
des,	es	creen	plagues	cada	vegada	més	difícils	
de	controlar.	Un	altre	gran	problema	ecològic	és	
que,	 malgrat	 que	 tan	 sols	 s’utilitzen	 en	 zones	
molt	determinades,	 la	seva	dispersió	és	global.	
En	 les	aigües	superficials	es	filtren	fins	ser	ab-
sorbits	per	uns	organismes	anomenats	plancton,	
arriben	a	la	zona	més	baixa	de	la	cadena	alimen-
tària,	aquests	individus		són	menjats	per	peixos,	
que	ja	es	situen	en	una	zona	més	alta	de	la	cade-
na	tròfica,	i	aquests	arriben	a	l’ésser	humà,	que	
rep	aquests	residus	de	forma	indirecta	en	petita	
concentració,	però	en	constant	augment.	
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3. Alternatives a l’ús de plaguicides

L’augment	de	 la	 consciència	 	 dels	 consumidors	
a	 l’hora	 d’exigir	 la	 reducció	 de	 l’ús	 de	 químics	
en	 els	 cultius,	 donada	 la	 seva	 toxicitat,	 a	més	
de	la	dificultat	en	constant	augment		a	l’hora	de	
controlar	 plagues	 i	 el	 fet	 de	 què	 els	 productes	
agroquímics		no	sempre	donin	bons	resultats	ha	
provocat	una	necessitat	de	trobar	solucions	via-
bles	no	fonamentades	en	plaguicides

Amb	l’avenç	de	la	ciència	i	de	la	tecnologia,	cada	
vegada	 es	 descobreixen	 noves	 tècniques	 que	
permeten	aconseguir	no	tan	sols	un	resultat	si-
milar,	sinó	millor,	aconseguint	certs	avantatges,	
com	 una	 major	 eficiència,	 menys	 cost,	 menor	
impacte	 en	 el	 medi	 ambient,	 en	 els	 consumi-
dors	o	en	els	especialistes	que	apliques	aquestes	
tècniques.		

L’ús	 dels	 plaguicides	 com	a	 control	 de	 plagues	
és	 el	mètode	més	estès	 i	 utilitzat	 ja	 que	és	 el	
que	tradicionalment	s’ha	aplicat	als	cultius	per	la	
seva	senzillesa	d’ús,	però	actualment	existeixen	
noves	alternatives.			

Aquests	nous	sistemes	inclouen	l’ús	de	controls	
biològics,	 com	 feromones	 o	 pesticides	 bacteri-
ans,	o	mètodes	per	 interrompre	 la	 reproducció	
dels	 insectes.	Però	 l’alternativa	que	més	 s’està	
estenent	a	Espanya	 	 i	més	 concretament	a	Al-
meria,	 on	 es	 troben	 grans	 plantacions	 (donant	
molta	importància	al	sector	agrari)	és	el	control	
biològic	de	plagues,	també	anomenada	lluita	in-
tegrada.	

3.1 Control biològic de plagues

La	lluita	integrada	es	fonamenta	en	la	modifica-
ció	del	medi	d’un	cultiu,	manipulant	els	enemics	
naturals	de	les	plagues,	introduint-los	en	un	cul-
tiu	per	així	reduir	o	arribar	a	combatre	totalment	
els	paràsits	que	es	 troben	en	una	determinada	
plantació.	És	a	dir,	es	busca	eliminar	una		plaga	
introduint	en	el	 cultiu	un	depredador	que	s’ali-
menti	d’aquesta	però	que,	a	la	vegada,	sigui	in-
ofensiva	per	a	la	planta.

El	control	biològic	és	un	mètode	que	pot	resultar	
molt	efectiu,	ja	que	seguint	les	pròpies	lleis	de	la	
natura	modifica	l’entorn	creant	un	agroecosiste-
ma	que	li	sigui	favorable,	però	per	això	és	neces-
sari	seguir	una	sèrie	de	punts	que	compliquen	en	
certa	mesura	el	procés.

1. S’ha	d’identificar	la	plaga	que	afecta	a	un	
determinat	cultiu.

2. Cal	buscar	el	depredador	natural	d’aquest	
paràsit.	

3. És necessari fer una estimació de la població 
del paràsit. 

4. És necessària	 l’estimació	 de	 la	 població	
del	depredador.	

5. S’han	de	comprar	correctament	els	ene-
mics	naturals	o	depredadors.

6. És necessària una supervisió de l’efectivitat 
dels depredadors afegits al medi.  

Per	 mantenir	 l’ecosistema	 estable	 i	 aconseguir	
una	 màxima	 efectivitat	 és	 molt	 important	 im-
plementar	la	dosi	necessària	per	aconseguir	així	
una	població	equitativa	d’ambdós	bàndols.
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Una	aglomeració	excessiva	de	plaga	produiria	un	
alentiment	en	l’actuació	dels	depredadors.		

3.2  Avantatges i inconvenients

Tractant-se	 d’un	 sistema	 alternatiu	 adreçat	 a	
solucionar	els	problemes	del	mètode	tradicional	
el	més	 lògic	és	que	 tingui	més	avantatges	que	
inconvenients,	 o	que	aquests	últims	 siguin	poc	
significatius		o	menyspreables.

El	principal	avantatge	d’aquest	sistema	és	que	és	
natural	i	encara	que	és	cert	que	no	s’introduei-
xen	espècies	no	autòctones	en	un	medi	local,	es	
tracta	d’un	medi	controlat	en	un	lloc	tancat	(hi-
vernacles).	Al	no	utilitzar	cap	producte,	la	planta	
no	es	veu	afectada		ni	hi	ha	possibilitat	de	què	es	
filtri	i	s’expandeixi	la	substància,	a	més	no	queda	
cap	residu	a	la	planta	ni	suposa		cap	risc	per	a	la	
persona	que	aplica	aquest	mètode	en	el	seu	cul-
tiu.	I	com	que	no	es	tracta	d’un	sistema	artificial	
de	control	de	plagues,	sinó	que	recrea	una	situa-
ció	natural	no	hi	ha	possibilitat	de	què	apareguin	
individus	en	el	cultiu	capaços	de	suportar-la.	A	
més,	cada	depredador	afecta	a	una	determinada	
plaga,	deixant	intactes	i	sense	rebre	cap	dany	a	
les	poblacions	d’insectes	benignes	que	es	troben	
en	el	cultiu.	Per	altre	costat,	aquesta	tècnica	és	
més	 complexa	 que	 el	mètode	 tradicional	 fona-
mentat	en	químics,	requereix	un	major	control	i	
estudi	biològic.	A	més	els	depredadors	són	molt	
vulnerables	 	 als	 químics,	 per	 la	 qual	 cosa	 una	
filtració	o	un	cert	contacte	amb	plaguicides	po-
dria	 suposar	 la	 desaparició	 dels	 depredadors,	 i	
tan	sols	parcialment	la	pròpia	plaga;	això	provo-
ca	que,	per	implementar	els	depredadors	en	un	
cultiu	que	utilitza	plaguicides	 com	a	 control	de	
plagues,	ha	d’anar-se	reduint	 l’ús	de	químics,	 i	
l’agricultor	ha	d’acceptar	no	vendre	els	seus	pro-

ductes	 fins	 aconseguir	 una	 plantació	 fonamen-
tada	 en	 la	 lluita	 biològica	 al	 complet,	 és	 a	 dir,	
es	 tracta	d’una	gran	 inversió	 	que	podrà	donar	
els	seus	fruits	en	un	període	de	temps	no	massa	
curt.	Un	altre	punt	que	podríem	destacar	és	que	
justament	al	contrari	que	els	plaguicides,	la	lluita	
integrada	pot	tardar	més	temps	en	actuar,	però	
una	vegada	aconseguida	la	total	 implementació	
d’aquest	mètode,	resulta	molt	més	efectiu.

4. Organismes utilizats en el control biolò-
gic de plagues

A	 la	provincia	d’Almeria,	els	conreus	més	afec-
tats	 són	 l’albergínia,	 el	 tomàquet	 i	 el	 pebrot,		
Aquestes	plantacions	es	veuen	afectades	en	ma-
jor	mesura	per:

•	Àcars,	com	les	aranyes	vermelles	de	la	
família	Tetranychidae.	

•	Minadors	de	fulla,	on	podem	destacar	
el	Liriomyza	trifolii	també	anomenat	mi-
nador	americà	de	les	fulles.	

•	 Mosques	 blanques,	 que	 inclouen	 la	
mosca	blanca	del	tabac	(Bemisia	tabaci)	
i	la	mosca	blanca	dels	hivernacles	(Tria-
leurodes	vaporariorum).	

•	Erugues,	entre	les	que	destaquem	les	
de	la	subfamília	Heliothinae	pertanyents	
a	la	família	Noctuidae,	i	 les	pertanyents	
al	gènere	Spodotera	de	la	mateixa	famí-
lia. 

•	Pugó,	de	la	família	Aphididae	l’anome-
nat	pugó	verd	del	presseguer,	el	pugó	de	
la	digital,	el	pugó	del	cotoner	i	el	pugó	de	
les	lleguminoses.	
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•	Trips,	on	s’inclou	el	 Frankliniella	occi-
dentalis	o	 també	anomenat	 trips	de	 les	
flors.	

Per	combatre	 totes	aquestes	plagues	s’utilitzen	
diversos	tipus	d’organismes,	incloent	tant	àcars	
com	insectes,	fongs	o	fins	i	tot	virus.	Malgrat	que	
existeixen	multitud	d’espècies,		alguns	exemples	
són	els	següents:

4.1 Amblyseius californicus

El	Amblyseius	californicus	es	tracta	d’un	àcar	no	
exòtic	 i	 comercial	 que	 actua	 sobre	 les	 aranyes	
vermelles.	 És	 una	 espècie	 emprada	 en	 les	 re-
gions	 amb	 clima	mediterrani	 d’Europa	 i	 Estats	
Units. 

Morfología

Els	adults	mesuren	entre	0.3	i	0.5	mm.	La	seva	
aparença	és	 semblant	 a	 la	 d’una	petita	 aranya	
amb	 forma	 de	 pera,	 adquirint	 unes	 tonalitats	
vermelloses.	 Té	 les	 extremitats	 considerable-
ment	llargues	i	la	superfície	del	dors	reticulada.	

Biologia 

El	 cicle	 biològic	 d’aquest	 organisme	 depèn	 en	
certa	mesura	de	la	temperatura:	10	dies	a	21	º	
C,	i	5	a	30	º	C.	Malgrat	que	té	una	reduïda	fe-
cunditat,	es	compensa	amb	una	gran	velocitat	de	
desenvolupament

Ja	que	és	una	espècie	perfectament	adaptada	a	
aquest	 clima,	és	present	durant	 tot	el	 any,	 re-
produint-se	fins	i	tot	a	l’hivern,	aconseguint	ser	
una	de	 les	 espècies	més	 abundants	 i	 que	més	
homogèniament	es	distribueixen	durant	totes	les	
estacions.	A	més,	l’A	californicus	tolera	humitats	
relatives	del	30-40%	i	temperatures	superiors	a	
32	º	C.	

Emmagatzematge	Es	poden	conservar	a	tem-
peratures	entre	8	i	15	º	C	abans	de	ser	aplicats	
en	el	cultiu,	però	mai	més	de	48	hores.	

Dosi 

Conreu Plaga Dosi Freqüència
Pebrot,	cogombre	
i mongeta

Aranyes
vermelles

1/2	individus	
cada	m²

Albergínia,	 meló,	
síndria	i	carbassó

Aranyes
vermelles

2	 individus	
cada	m²

Diverses	soltes	du-
rant	 2-3	 setmanes	
consecutives
Diverses	soltes	du-
rant	 2-3	 setmanes	
consecutives
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4.2 Dacnusa sibirica Telenga

La	Dacnusa	sibirica	Telenga	es	tracta	d’un	insec-
te	no	exòtic	i	comercial	que	actua	sobre	les	mos-
ques	minadores.	A	Europa	es	troba	en	nombro-
sos	països	encara	que	el	seu	orígen	se	situa	a	la	
Regió	Paleàrtica.	

Morfologia 

Els	ous	d’aquesta	espècie	tenen	forma	oval	i	una	
coloració	blanca-grisenca.	Les	larves	són	de	co-
lor	 groc-grisenc	 i	 el	 seu	 cap	 és	 petit	 i	 punxe-
gut	amb	petits	ganxos	bucals.	Les	crisàlides	són	
blanc-groguenques	 i	no	 tenen	apèndixs	bucals.	
Els	adults	mesuren	de	2	a	3	mm	i	presenten	un	
cos	de	color	marró	fosc.	Es	distingeix	d’altres	es-
pècies	semblants	per	les	seves	llargues	antenes.	

Biologia 

Aquest	insecte	té	els	següents	estats:	ous,	tres	
estats	larvaris,	crisàlida	i	finalment	adult.	La	du-
rada	del	cicle	biològic	depèn	de	la	temperatura:	
27	dies	a	18	º	C,	i	18.5	dies	a	20	º	C.	El	seu	po-

tencial	de	reproducció	disminueix	quan	 la	 tem-
peratura	mitjana	supera	els	20	º	C,	pel	que	és	
menys	eficaç	a	altes	temperatures,	cosa	que	fa	
que	sigui	un	depredador	més	utilitzat	en	altres	
regions	d’Europa	que	a	Espanya.	

Emmagatzematge	Es	poden	conservar	a	tem-
peratures	entre	8	i	12	º	C	abans	de	ser	aplicats	
en	el	cultiu,	però	mai	més	de	48	hores.

Dosi 

4.3 Encarsia Formosa

Conreu Plaga Dosi Freqüència
Tomàquet,	 pe-
brot,	 carbassó,	
mongeta,	cogom-
bre,	meló	i	síndria

Mosca	mi-
nadora

0.2-0.5	 in-
dividus	 cada	
m²

Es	 realitzen	 única-
ment	dues	soltes

La	Encarsia	formosa	es	tracta	d’un	insecte	exòtic	
i	 comercial	 que	actua	 sobre	 les	mosques	blan-
ques	 dels	 hivernacles	 (Trialeurides	 vaporario-
rum).	Malgrat	 que	 no	 es	 coneix	 el	 lloc	 de	 orí-
gen	d’aquest	insecte,	se	sap	que	és	d’una	àrea	
tropical	 o	 subtropical.	 És	 un	 depredador	 	molt	
conegut	i	utilitzat	en	zones	d’Europa,	Austràlia,	
Canadà,	Nova	Zelanda	i	els		Estats	Units.	
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Morfologia 

La	femella	mesura	0,6	mm	i	té	el	cap	i	el	tòrax	
negre,	 i	 l’abdomen	groc,	mentre	que	el	mascle	
és	completament	negre	i	lleugerament	més	gran	
que	la	femella.	

Biologia 

Aquest	 insecte	 té	els	 següents	estats:	ou,	 tres	
estats	larvaris,	crisàlida	i	finalment	adult.	

La	durada	del	cicle	biològic	depèn	de	la	tempera-
tura:	32	dies	a	18	º	C,	21	dies	a	21	º	C,		15	dies	
a	26	º	C	i	només	4	o	5	a	30	º	C.	El	factor	més	de-
terminant	en	l’efectivitat	d’aquest		insecte	és	la	
temperatura	(essent	l’òptima	24	º	C),	però	altres	
factors	com	una	excessiva		lluminositat	escurcen	
la	 vida	 dels	 adults	 i	 una	 baixa	 lluminositat	
disminueix	la	seva	fecunditat.	

Una	població	d’E	formosa	consta	sobretot	de	fe-
melles,	els	mascles	només	representen	un	petit	
percentatge	de	la	població,	però	això	no	afecta	la	
seva	reproducció	ja	que	les	femelles	no	fertilitza-
des	produeixen	femelles.	

Emmagatzematge 

Es	poden	conservar	a	temperatures	entre	5	i	10	
º	C	abans	de	ser	aplicats	en	el	cultiu,		però	mai	
més	de	48	hores.

Dosi

Conreu Plaga Dosi Freqüència
Tomàquet,	 pe-
brot,	 carbassó,	
albergínia,	 mon-
geta,	 cogombre,	
meló	i	síndria

Trialeuri-
des vapo-
rariorum

Preventiva:	
0,5	 indivi-
dus/m²
C u r a t i v a :	
1-6	 indivi-
dus/m²

Setmanalment	 fins	
aconseguir	 uns	
nivells	 d’aquest	
insecte	 a	 prop	 del	
80-90%

4.4 Hypoaspis miles

El	Hypoaspis	miles	es	tracta	d’un	àcar	exòtic	i	co-
mercial	que	actua	sobre	la		mosca	esciàrida	i	els	
trips.	Té	el	seu	origen	als	Estats	Units	i	al	principi	
es	va	desenvolupar	comercialment	per	al	control	
de	les	mosques	esciàrides,	encara	que	posterior-
ment	es		va	descobrir	que	era	un	bon	suport	per	
a	 altres	 insectes	 com	el	Orius	 laevigatus	 en	 el	
control	de	Frankliniella	occidentalis.

Morfología

Els	adults	presenten	una	coloració	marró	pàl·lid,	
una	forma	semblant	a	una	pera	i	mesura	al	vol-
tant	d’1	mm.	El	cos	del	mascle	és	lleugerament	
més	fi	que	el	de	la	femella.
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Biología

Aquest	 insecte	 té	els	 següents	estats:	ou,	 tres	
estats	nimfals	(protoninfa,	deutoninfa		i	tritonin-
fa)	i	finalment	adult.

La	 durada	 del	 desenvolupament	 total,	 d’ou	 a	
adult,	depèn	de	la	quantitat	d’aliment		disponi-
ble	 i	 de	 la	 temperatura.	A	24	 º	C	es	 completa	
en	12	dies,	a	15	º	C	es	completa	en	34		dies	i	a	
10	º	C	no	s’observa	desenvolupament,	tot	i	que	
a	aquesta	temperatura	els	adults	es	mantenen,	
recuperant	 la	 seva	activitat	quan	aquesta	aug-
menta. 

Els	adults	duren	diversos	mesos	amb	aliment	 i	
70	 dies	 sense	 ell,	 sempre	 que	 hagin	 estat	 ali-
mentats	anteriorment.

Emmagatzematge 

Es	poden	conservar	a	temperatures	entre	10	i	20	
º	C	abans	de	ser	aplicats	en	el	cultiu,	en	un	lloc	
humit	i	allunyat	de	la	llum.

Dosi

Dosis	preventiva:	200	individus/m2..	On	ja	exis-
teixen	 poblacions	 de	 la	 plaga,	 la	 dosis	 es	 pot	
augmentar	 fins	 a	 300-500	 individus/m2,	 per	 a	
una	reducció	més	ràpida.

4.5 Podisus maculiventris

El	 Podisus	maculiventris	 es	 tracta	 d’un	 insecte	
exòtic	 i	comercial	que	actua	sobre	les	erugues.	
És	una	espècie	l’origen	del	qual	se	situa	a	Amè-
rica	del	Nord	però	que	té	una	gran	importància	
en	el	sud-est	espanyol	ja	que	posseeix	un	ampli	
rang	d’hostes,	diversos	d’ells	molt	freqüents	en	
aquesta	zona.

Morfología

Els	ous	són	de	color	groc	i	mesuren	aproximada-
ment	0,8	mm.	Tenen	forma	ovalada	i	presenten	
una	mena	de	corona	amb	forma	d’espines.	

Les	nimfes	més	joves	són	de	color	vermell	amb	
una	taca	negra	a	l’abdomen,	mentre	que	els	es-
tadis	més	avançats	presenten	diversos	colors,	a	
més	de	la	taca	negra	a	l’abdomen.	

Els	adults	són	de	color	marró-grisenc,	mesuren	
entre	8.5	 i	13	mm	de	 longitud	 i	 tenen	un	pro-
tòrax	hexagonal.	Els	mascles	 són	 lleugerament	
més	petits	que	les	femelles.
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Biología

El	cicle	de	vida	d’aquest	 insecte	passa	pels	se-
güents	estats:	ou,	cinc	estadis	nimfals	i	adult.	

Passen	l’hivern	com	a	adults,	ocults	sota	fulles	i	
fustes	al	voltant	dels	camps	de	cultius,	i	comen-
cen	a	emergir	a	mitjans	d’abril.	

Les	femelles	poden	arribar	a	viure	fins	a	125	dies,	
posant	al	voltant	de	500	ous,	i	els	mascles	viuen	
al	voltant	de	180	dies.	Tot	el	desenvolupament	
i	longevitat	es	veuen	influenciats	fortament	per	
l’abundància	d’aliments	i	el	tipus	de	presa	de	la	
qual	s’alimenten.	Aquest	insecte	caça	les	seves	
víctimes	injectant	una	toxina	per	posteriorment	
extreure	el	contingut	fins	buidar-les.

Emmagatzematge 

Es	poden	conservar	a	temperaturas	entre	els	8	i	
15º	abans	de	ser	aplicats	en	el	conreu,	però	mai	
més	de	48	h.	

Dosi

4.6 Orius laevigatus

Conreu Plaga Dosi Freqüència
Tomàquet,	 pe-
brot,	 carbassó,	
mongeta,	cogom-
bre,	meló	i	síndria

Orugues 5-10	 indivi-
dus	cada	m²

Únicament	 dues	
soltes	 amb	 una	
setmana	d’interval

El	Orius	laevigatus	es	tracta	d’un	insecte	no	exò-
tic	i	comercial	que	actua	sobre	els	trips.	És	una	
espècie	 que	 té	molta	 importància	 en	 totes	 les	
zones	amb	clima	mediterrani.	A	Espanya	és	una	
de	les	espècies	depredadores	de	trips	més	abun-
dant	ja	que	ataca	nombroses	espècies	de	trips,	
sent	utilitzada	de	forma	generalitzada	per	al	con-
trol	de	Frankliniella	occidentalis	i	Trips	tabaci.

Morfología

Els	adults	d’aquest	insecte	mesuren	de	1,4	a	2,4	
mm.	Hi	ha	exemplars	de	color	marró	clar,	marró	
fosc	 i	fins	 i	tot	negre,	 i	els	de	color	marró	fosc	
són	els	més	comuns.	La	coloració	de	les	antenes	
és	 també	 variable,	 de	 vegades,	 amb	 el	 primer	
segment	més	 fosc	 i	 l’extremitat	 de	 l’últim	ver-
mellós.	Les	potes	són,	en	general,	de	color	clar.

Biología

La	 durada	 del	 cicle	 biològic,	 la	 longevitat	 dels	
adults	 i	 la	 fecunditat	de	 les	 femelles	depèn	 fo-
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namentalment	 de	 la	 temperatura,	 i	 de	 la	 qua-
litat	 i	quantitat	d’aliment	disponible.	La	durada	
del	 desenvolupament	 total	 del	Orius	 laevigatus	
alimentat	de	F.	occidentalis	és	de	15	dies	a	26	º	
C.	A	temperatures	inferiors	a	30	º	C	la	mortalitat	
de	les	20	larves	és	força	elevada,	però,	és	entre	
20	 i	30	º	C	quan	el	Orius	aconsegueix	 la	 seva	
major	eficàcia.	

La	 capacitat	 de	 depredació	 d’aquest	 insecte	 és	
elevada,	arribant	a	consumir	més	de	20	trips	al	
dia	i	més	de	300	durant	tota	la	seva	vida.

Emmagatzematge

Es	poden	conservar	a	temperatures	entre	5-10ºC	
abans	 de	 ser	 aplicats	 en	 el	 conrreu,	 però	mai	
més	de	48h.

Dosi

l’indicat	 a	 l’article	 4	 de	 la	 Directiva	 2009/128/
CE.	En	el	Pla	d’Acció	Nacional		s’estableixen	els	
objectius,	 mesures,	 calendaris	 i	 indicadors	 per	
introduir	criteris	de	sostenibilitat	en	l’ús	de	pro-
ductes	fitosanitaris	per	al	període	comprès	entre	
els	anys	2013	a	2017.	

Aquest	 pla	 té	 l’objectiu	 d’assegurar	 l’acompli-
ment	del	Real	Decret	1311/2012,	de	14	de	se-
tembre,	 pel	 que	 s’estableix	 el	 marc	 d’actuació	
per	aconseguir	un	ús	 sostenible	dels	productes	
fitosanitaris.	Aquest	decret	llei	regula	l’ús	de	pla-
guicides	en	 l’explotació	agrícola,	 restringint	 l’ús	
d’alguns	 productes	 donada	 la	 seva	 toxicitat	 i/o	
agressivitat	amb	el	medi	ambient.	Està	molt	con-
trolat	i	penat	per	llei	la	compravenda	de	produc-
tes	fitosanitaris	sense	la	deguda	autorització,	així	
com	la	seva	aplicació	en	els	cultius	sense	el	cor-
responent	carnet	acreditatiu.	D’aquesta	manera	
s’intenten	 reduir	 els	 accidents	 laborals	 causats	
per	l’ús	indegut	o	abusiu.	També		es	regula	l’ús	
de	 plaguicides	 en	 els	 pebrots;	 els	 seu	 ús	 està	
prohibit	 per	 la	 qual	 cosa	 els	 agricultors	 estan	
obligats	a	utilitzar	el	mètode	de	control	biològic	
de	plagues.	Això	és	degut	a	que	els	residus	que	
podrien	deixar	en	el	fruit	serien	massa	significa-
tius,	arribant	a	ser	un	risc	per	a	la	salut.	

El	Pla	d’Acció	Nacional,	així	com	el	Real	Decret	es	
mostren	molt	restrictius	amb	els	productes	quí-
mics	emprats	en	el	control	de	plagues	normalit-
zant	l’ús	de	la	lluita	integrada.

Conreu Plaga Dosi Freqüència
Pebrot, Trips 0,5-1	 indivi-

dus	cada	m²

Albergínia Trips 2-3	individus	
cada	m²

Diverses	 soltes	
setmanals

Diverses	 soltes	
setmanals

Mongeta

Meló	i	síndria

Trips

Trips

1,5-2	 indivi-
dus	cada	m²

1,5	individus	
cada	m²

Diverses	 soltes	
setmanals

Diverses	 soltes	
setmanals

5. Marc legal

A	Espanya	es	va	aprovar	un	pla	el	10	de	desem-
bre	de	2012	en	 la	Conferència	sectorial	d’Agri-
cultura	i	Desenvolupament	Rural	per	a	l’ús	sos-
tenible	de	productes	fitosanitaris,	d’acord		amb	
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6. Enquestes

6.1 Enquesta a pagesos del camp de El Ejido

Perfil entrevistat:

Edat:

Sexe:

1.- Coneix el mètode de control de plagues 
anomenat “lluita integrada” o “control bio-
lògic de plagues “?

-	Sí

-	No

2. - Ha utilitzat alguna vegada aquest mèto-
de en els seus cultius? 

-	Sí	

-	No	

3. - Actualment l’utilitza? 

-	Sí,	en	tots	els	cultius	

-	No	

-	Parcialment	

4. - En cas de no utilitzar aquest mètode en 
els seus cultius, coneix a algú que sí que ho 
utilitza? 

-	Sí	

-	No	

5. - En cas d’utilitzar aquest mètode, en 
quin tipus d’hortalisses el fa servir? (sense 
comptar el pebrot, pel fet que el seu ús és 
obligatori) 

-	Carbassó	

-	Tomàquet	

-	Cogombre	

-	Altres	(especifiqueu)	

6. - Quins motius el van impulsar a utilit-
zar-lo? 

-	Eficàcia	

-	Rendibilitat	

-	Subvencions	

-	Compromís	amb	el	medi	ambient	

-	Altres	(especifiqueu)	
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7. - S’ha plantejat conservar el mètode de 
control biològic de plagues o, bé començar 
a utilitzar-lo en un futur? 

-	Sí	

-	No	

8. - En el cas d’haver respost negativament 
a la pregunta 4, quins motius el van  impul-
sar a no utilitzar-lo? 

-	Rapidesa	

-	Simplicitat	

-	Eficàcia	

-	Costum	

-	Altres	(especifiqueu)	

9. - En el cas d’haver respost afirmativa-
ment a la pregunta 2, però de forma negati-
va a la 4 què li va fer canviar d’opinió?

__________________________________
__________________________________
________

______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________

6.2 Resultats de les enquestes 

1.-	Coneix	el	mètode	de	control	de	plagues	ano-
menat	 “lluita	 integrada”	 o	 “control	 biològic	 de	
plagues	“?

2.	-	Ha	utilitzat	alguna	vegada	aquest	mètode	en	
els	seus	cultius?

3.-	Actualment	l’utiliza?
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4.	-	En	cas	de	no	utilitzar	aquest	mètode	en	els	
seus	cultius,	coneix	algú	que	sí	que	l’utilitzi?

5.	 -	 En	 cas	 d’utilitzar	 aquest	mètode,	 en	 quin	
tipus	d’hortalisses	el	fa	servir?	(sense	comptar	el	
pebrot,	pel	fet	que	el	seu	ús	és	obligatori)

6.	-	Quins	motius	van	impulsar	a	utilitzar-lo?

7.	-	S’ha	plantejat	conservar	el	mètode	de	con-
trol	biològic	de	plagues	o,	bé	començar	a	utilit-
zar-lo	en	un	futur? 

8.	-	En	el	cas	d’haver	respost	negativament	a	la	
pregunta	4,	quins	motius	el	van	 impulsar	a	no	
utilitzar-lo?

6.2 Conclusions de les enquestes 

La	meva	idea	a	l’hora	de	realitzar	les	enquestes	
era	tenir	una	visió	clara	del	què	opinen	els	agri-
cultors	 sobre	 el	 control	 biològic	 de	 plagues,	 si	
l’utilitzen	en	els	seus	cultius,	per	quins	motius	el	
fan	servir	i	si	seguiran	utilitzant-lo	en	un	futur.	

He	fet	setanta	enquestes	a	diferents	agricultors	
i	agricultores	de	la	zona	del	ponent	d’Almeria,	el	
conegut	com	a	mar	de	plàstic,	El	Ejido.	
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Aniré	comentant	de	manera	global	les	diferents	
respostes	recollides,	algunes	d’elles	inesperades.	

He	 pogut	 comprovar	 que	 tots	 i	 cadascun	 dels	
diferents	 agricultors	 que	 han	 estat	 enquestats	
coneixen	 el	mètode	 de	 control	 biològic	 de	 pla-
gues,	 i	 que	 tots	ells,	 a	excepció	d’un,	han	uti-
litzat	aquest	mètode	alguna	vegada	en	els	seus	
cultius.	

A	 la	 pregunta	 sobre	 si	 en	 l’actualitat	 utilitzen	
aquest	mètode	en	els	seus	cultius,	m’he	trobat	
amb	respostes	sorprenents	que	no	esperava,	el	
major	 índex	 dels	 enquestats	 ha	 contestat	 que	
utilitza	actualment	el	mètode	del	control	biològic	
de	plagues	en	tots	els	seus	cultius;	en	segon	lloc,	
han	contestat	que	l’utilitzen	només	parcialment	
i,	finalment,	una	petita	minoria	ha	contestat	que	
no	l’utilitza.	

M’han	sorprès	aquestes	respostes	ja	que	en	un	
primer	moment	vaig	creure	que	el	mètode	de	la	
lluita	 integrada	 l’utilitzarien	 només	 en	 uns	 de-
terminats	 tipus	 de	 cultius,	 principalment	 en	 el	
pebrot,	ja	que	el	seu	ús	és	obligatori.	És	a	dir,	de	
manera	parcial,	no	pas	total.	

En	 les	 diferents	 hortalisses	 on	 s’utilitza	 aquest	
mètode	trobem,	per	ordre	de	major	a	menor	la	
utilització,	les	següents:	el	carbassó,	el	meló,	el	
cogombre,	l’albergínia,	la	síndria,	el	tomàquet	i	
finalment	els	fesols.	

Els	motius	que	van	impulsar	als	enquestats	a	uti-
litzar	 aquest	mètode	 biològic	 per	 lluitar	 contra	
les	plagues	van	ser	diversos.	En	primer	lloc,	as-
senyalen	com	a	elecció	l’eficàcia	i	la	rendibilitat	
d’aquests;	en	segon	 lloc,	el	 compromís	amb	el	
medi	ambient;	en	tercer	lloc,	per	obligatorietat	i,	
finalment,	les	subvencions.

	Menys	tres	agricultors,	tots	els	altres	es	plante-
gen	seguir	utilitzant	el	mètode	de	la	lluita	inte-
grada	en	els	seus	futurs	cultius.	

Els	diferents	motius	exposats	per	no	utilitzar	el	
mètode	de	control	biològic	de	plagues	es	deuen	
majoritàriament	al	costum,	la	ineficàcia	d’aquest	
mètode	 en	 segons	 quins	 cultius	 i	 la	 ineficàcia	
d’aquest	mètode	en	sembres	més	tardanes,	en	
què	no	és	tan	efectiu	a	causa	del	fred,	ja	que	les	
condicions	no	són	les	més	favorables.

7. Entrevistes

7.1 Entrevista a Asensio López Fernández, 
tècnic de millora genètica vegetal per a 

Montsanto Ibérica

P: Quina repercussió té sobre el consumi-
dor la utilització d’una tècnica o una altra 
(control biològic de plagues i productes 
químics)? 

R:	En	realitat	és	obvi,	però	depèn	del	que	vulguis	
dir,	 la	 meva	 opinió	 és	 igual	 que	 la	 de	 qualse-



Luis Iglesias Castillo

115

vol,	és	senzill:	si	tu	utilitzes	productes	químics,	
per	molt	 que	 respectis	 les	mesures	de	 sanitat,	
sempre	quedaran	 residus	en	els	productes	que	
consumeixis,	 però	 si	 ho	 fas	 utilitzant	 la	 lluita	
integrada,	doncs	 lògicament	no.	El	perillós	que	
poden	arribar	a	ser	aquests	residus	no	t’ho	puc	
contestar	amb	seguretat	 ja	que	no	sóc	químic,	
però,	en	principi,	no	tenen	perquè	ser-ho.	Sani-
tat	estableix	uns	límits	mitjanament	acceptables	
amb	els	quals	res	del	que	mengem	hauria	de	ser	
perjudicial,	però,	qui	sap	si	d’aquí	a	uns	quants	
anys,	 aquests	 residus	 poden	 ocasionar	 algun	
problema.	Això	sí,	amb	la	utilització	del	control	
biològic	de	plagues	t’assegures	que	no	hi	pugui	
haver	 cap	 problema,	 són	 productes	 naturals,	
que	porten	abonaments	i	altres	substàncies	però	
saps	amb	certesa	que	no	portaran	cap	químic,	
per	tant	no	quedarà	cap	residu.

 P: Econòmicament, què surt més rendible: 
la lluita integrada o la utilització de produc-
tes químics? 

R:	Econòmicament	la	lluita	integrada	és	molt	mi-
llor,	 surt	més	 rendible.	 A	 veure,	 tot	 el	 conjunt	
d’éssers	vius	que	has	de	comprar	per	 introduir	
en	el	cultiu	és	car,	però	a	la	llarga	surt	més	ren-
dible	ja	que	només	has	de	fer	una	inversió	inicial	
per	comprar-los,	 i	si	aconsegueixes	adaptar-los	
bé,	ells	mateixos	es	reprodueixen.	Per	posar	un	
exemple,	imagina’t	que	vols	utilitzar	aquest	mè-
tode	en	un	cultiu	de	pebrots,	i	que,	per	hectàrea,	
aquests	insectes	et	poden	costar	...	posem	uns	
quatre	mil	o	cinc	mil	euros,	tu	et	gastes	aquest	
diners	al	principi	 i	si	els	aconsegueixes	adaptar	
bé,	 potser	 hagis	 de	 posar-ne	 uns	 quants	més,	
però	de	cap	manera	la	quantitat	que	has	desem-
borsat	 inicialment.	 En	 canvi,	 amb	 els	 verins	 la	
història	és	diferent,	és	a	dir,	el	control	biològic	de	

plagues	enfront	dels	verins	és	molt	 feble,	però	
les	plagues	no	ho	són	tant,	pel	que	si	quan	estàs	
usant	 la	 lluita	 integrada	 sulfates,	 tots	 els	 teus	
insectes	“bons”	moriran,	però	no	hauràs	eliminat	
la	plaga	completament,	de	manera	que	en	qües-
tió	de	dues	setmanes	ja	hauries	de	tornar	a	fer	
servir	químics.	Per	la	qual	cosa	el	problema	de	la	
lluita	integrada	és	que	perquè	funcioni	el	sistema	
cal	una	plaga	que	aquests	es	puguin	menjar,	ja	
que	 s’alimenten	d’aquesta,	 és	a	dir,	 necessiten	
una	 quantitat	 equilibrada	 de	 plaga	 perquè	 pu-
guin	sobreviure,	i	si	en	un	moment	se’t	moren	i	
has	de	tractar	amb	plaguicides,	hauràs	de	con-
tinuar	aquest	sistema	fins	al	final,	ja	que	aquest	
plaguicida	 fa	 impossible	 la	 readaptació	dels	 in-
sectes	del	control	biològic.	Llavors	el	dilema	és	
que	 sempre	 has	 de	 mantenir	 aquest	 equilibri	
entre	la	plaga	i	els	seus	depredadors	per	man-
tenir-los	vius	i	que	d’aquesta	manera	siguin	ren-
dibles,	en	cas	contrari	hauràs	de	sulfatar	el	cultiu	
periòdicament	cosa	que	a	la	llarga	incrementarà	
els	costos.

P: Quins pros i quins contres té el control 
biològic de plagues? 

R:	 Encara	 que	 pràcticament	 tot	 siguin	 pros	 en	
l’ús	 d’aquest	 mètode,	 en	 haver	 de	 mantenir	
l’equilibri	 entre	 les	 dues	 parts	 es	 fa	 una	 mica	
més	complicat	el	control	i	manteniment	del	cul-
tiu;	per	exemple,	un	cas	comú	és	la	plaga	de	tris	
que	 s’introdueix	 en	 els	 pebrots.	 Aquesta	 plaga	
transmet	 el	 TSWV,	 i	 es	 combat	 amb	 els	 orion,	
si	 aquests	 es	 queden	 sense	plaga	 amb	 la	 qual	
alimentar-se,	 gran	 part	 d’ells	moren,	 i	 els	 que	
aconsegueixen	 sobreviure	 	 s’alimenten	 de	 pol-
len,	cosa	que	afecta	negativament	la	producció,	
ja	que	hauries	d’afegir	més	orion,	es	 tracta	de	
mantenir	aquest	equilibri.	Un	altre	contra	és	que,	
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encara	que	poc	probable,	és	possible	que	els	que	
han	estat	depredadors	de	plagues	s’acabin	con-
vertint	en	plagues.	Aquest	és	el	cas	de	la	Nesi-
diocoris,	que	es	poden	 introduir	en	el	cultiu	de	
manera	 natural,	 i	 en	 el	 cas	 que	 hi	 hagi	 plaga,	
el	Nesidiocoris	estarà	ocupada	amb	ella,	però	si	
no,	es	menjarà	la	planta,	els	insectes,	o	fins	i	tot	
entre	 elles	mateixes.	 En	 casos	 extrems,	 hauri-
es	d’ensulfatar	i	oblidar-te	de	la	lluita	integrada,	
però	no	és	el	normal,	no	solen	formar	grans	pla-
gues,	de	manera	que	encara	que	s’introdueixin	
no	ocasionen	problemes.	

P: Quins avantatges i inconvenients té l’ús 
de plaguicides? 

R:	L’únic	avantatge	que	té	l’ús	de	químics	és	la	
immediatesa.	En	el	cas	que	tinguis	plaga	i	temis	
per	la	teva	collita,	agafes	el	polvoritzador	i	ruixes	
tot	el	 cultiu	eliminant	 la	plaga	de	manera	molt	
ràpida,	però	saps	que	com	tractis	amb	químics,	
encara	 que	 deixis	 02:00	mesos	 serà	molt	 difí-
cil	que	puguis	introduir	 l’altre	mètode,	és	a	dir,	
l›hivernacle	ha	d’estar	molt	net,	un	any,	gairebé	
dos	anys,	perquè	tots	aquests	insectes	s’adaptin	
bé	i	es	puguin	reproduir.	Pel	que	sicomences	un	
cicle	de	tractat	amb	verins,	ja	saps	que	l’hauràs	
de	 continuar,	 i	 que	 et	 costarà	molt	 tornar	 a	 la	
lluita	 integrada.	 Això	 sí,	 sempre	 comptes	 amb	
què	els	plaguicides	són	d’ús	immediat,	cosa	que	
et	pot	condicionar	a	l’hora	de	triar	el	mètode	que	
utilitzaràs,	ja	que	a	risc	de	perdre	molts	diners,	
l’ús	d’aquest	mètode	pot	ser	l’únic	recurs	que	et	
quedi.	

P: Quina repercussió tenen una i altra tècni-
ca en el medi ambient? 

R:	 El	 perill	 que	 pot	 tenir	 el	 control	 biològic	 de	
plagues	és	que	estàs	introduint	insectes	que	no	
són	d’aquí,	no	són	autòctons	de	la	zona,	s’adap-
ten,	i	pot	passar	un	cas	semblant	al	Nesidiocoris,	
que	s’ha	adaptat	massa	bé	a	aquest	ecosistema,	
i	es	fa	pràcticament	impossible	el	control	sobre	
aquest,	ja	que	entra	sol,	com	si	d’una	plaga	es	
tractés.	És	el	de	sempre,	al	portar	espècies	d’al-
tres	 llocs	 pots	 provocar	 problemes	 en	 el	 futur.	
Sempre	existeix	aquest	risc	d’acabar	creant	una	
nova	 plaga,	 que	 si	 està	molt	 ben	 adaptada	 és	
difícil	de	tractar.	I	els	químics	tenen	el	problema	
que	no	deixen	de	ser	verins,	la	persona	que	trac-
ta	amb	aquests	productes	adquireix	un	risc	labo-
ral	més	alt,	estàs	en	contacte	amb	això,	encara	
que	s’intentin	respectar	sempre	les	mesures	de	
seguretat	que	imposa	sanitat.	Estàs	en	un	am-
bient	amb	aquests	químics,	tractant	amb	ells,	 i	
encara	que	és	possible	que	no	arribis	a	tenir	una	
intoxicació	o	alguna	cosa	per	 l’estil,	els	residus	
es	poden	anar	acumulant,	afectant	després	i,	per	
exemple,	agreujant	alguna	situació	en	el	futur	o	
simplement	debilitant	l’organisme.

P: Quina classe d’acreditació o títol necessi-
tes per a l’ús de químics donat el seu risc? 

R:	En	el	cas	dels	químics,	es	necessita	un	carnet	
de	 manipulador	 de	 productes	 fitosanitaris.	 En	
tenir	el	nivell	de	qualificació,	em	permet	prepa-
rar	els	productes,	aplicar	i	tenir	persones	al	meu	
càrrec.	Això	en	el	cas	d’aquest	nivell,	ja	que	en	el	
bàsic	restringeixen	una	mica	aquestes	activitats.
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7.2 Intervenció d’un agricultor

Després	de	l’entrevista	d’Asensio,	aquest	em	va	
presentar	a	Javier	Martín	Montero,	amb	qui	vaig	
tenir	l’oportunitat	de	parlar	breument.	És	un	pro-
ductor	d’agricultura	intensiva	amb	lluita	integra-
da.	En	l’estona	que	vaig	poder	conversar	amb	ell,	
li	vaig	preguntar	a	quins	cultius	és	més	freqüent	
usar	aquest	mètode,	a	la	qual	cosa	em	va	con-
testar	que	sobretot	en	cogombres,	però	que	en	
hortalisses	com	l’albergínia	i	el	pebrot	hi	ha	més	
varietat	d’opinions,	alguns	utilitzen	químics	i	al-
tres	control	biològic	de	plagues.	

A	més,	em	va	aportar	 informació	sobre	els	de-
predadors.	 Javier	 va	 explicar-me	que	hi	 ha	 in-
sectes	com	 la	mosca	 tigre	 i	 la	crisopa	que	són	
autòctons	i	s’introdueixen	en	el	cultiu	de	forma	
natural,	 sense	haver	d’utilitzar	 cap	mètode.	 La	
mosca	 tigre	 també	ajuda	al	 control	de	plagues	
alimentant-se	de	mosca	blanca,	cadireta	i	trips,	
encara	que	només	quan	són	a	 l’aire,	 ja	que	no	
són	 capaços	 de	 detectar	 objectius	 estàtics.	 I	
la	crisopa	és	una	ajuda	auxiliar	 i	 s’alimenta	de	
pugó,	ous	o	altres	amenaces	per	als	cultius.	Em	
va	comentar	que	si	s’utilitzessin	productes	quí-
mics	aquestes	espècies	moririen	tot	i	que	no	su-
posen	un	risc	per	a	la	planta.	

Finalment	li	vaig	preguntar	els	motius	què	el	van	
portar	 a	 utilitzar	 aquest	 tipus	 de	mètodes	 ba-
sats	 en	 el	 control	 biològic,	 i	 esperant	 una	 res-
posta	basada	en	els	arguments	dels	problemes	
dels	 químics	 pel	 que	 fa	 als	 residus	 i	 la	 toxici-
tat	que	presenten,	em	vaig	sorprendre	en	sentir	
que	no	és	tant	l’efecte	que	tenen	els	residus	en	
el	consumidor,	ja	que	no	es	troben	en	una	gran	
concentració	en	els	 fruits,	sinó	que	el	veritable	
avantatge	és	que	la	planta	en	no	estar	exposada	

a	 cap	producte	 químic,	 pateix	menys	 i	 és	més	
productiva,	i	això	es	reflecteix	en	beneficis.

7.3 Entrevista a Sara López, biòloga especi-
alitzada en plantes

P: Quan es va començar a introduir el con-
trol biològic de plagues a Espanya / Al-
meria? 

R:	El	control	biològic	es	va	començar	a	utiltzar	
fa	una	dècada,	però	la	seva	implantació	és	més	
recent	i	no	en	tots	els	cultius.	En	primer	lloc	es	
va	començar	amb	el	pebrot.	

P: Quins són els avantatges del control bio-
lògic de plagues? 

R:	El	principal	avantatge	és	l’absència	de	residus	
en	els	productes,	no	necessites	deixar	un	marge	
a	l’hora	de	la	recollida	com	en	el	cas	dels	tracta-
ments	amb	pesticides.	

P: És el cost econòmic major amb la utilit-
zació del control biològic davant del tradi-
cional? 

R:	Com	que	ja	són	moltes	les	empreses	que	co-
mercialitzen	els	 insectes	per	al	control	biològic,	
el	preu	d’aquests	ja	no	suposa	un	problema	com	
al	principi.	
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P: El control biològic de plagues rep algun 
tipus de subvenció per part d’alguna insti-
tució o institucions? 

R:	No	per	a	l’agricultor	mitjà,	ja	que	l’ús	de	con-
trol	 biològic	 és	 obligatori	 en	 els	 pebrots	 i	 això	
no	se	subvenciona,	però	sí	que	es	donen	ajudes	
a	persones	que	tenen	moltes	hectàrees	i	perta-
nyen	a	cooperatives.	

P: Quines són les vies a través de les quals 
els agricultors coneixen el control biològic 
de plagues? 

R:	Els	agricultors	coneixen	el	control	biològic	a	
través	del	pèrit	que	ofereixen	les	empreses	co-
mercialitzadores.

 

P: Quin és el paper que exerceixen els 
pèrits? I les empreses? 

R:	El	pèrit	és	un	suport	que	li	ofereixen,	normal-
ment,	les	empreses	comercialitzadores.	El	pèrit	
li	recomana	els	productes	a	utilitzar,	quan	i	com.	

P: On es crien els diferents tipus “d’orga-
nismes”? 

R:	Hi	ha	diverses	empreses	de	subministrament	
d’organismes,	que	els	proporcionen	als	magat-
zems	de	venda	de	productes	d’agricultura,	 i	 al	
seu	torn	l’agricultor	els	compra	allà.	La	produc-
ció	d’aquests	organismes	es	fa	a	Almeria,	però	
també	procedeixen	d’altres	països.	

P: Quins estudis s’estan realitzant a l’actua-
litat per avançar en aquest camp? 

R:	Des	de	fa	anys	s’està	intentant	utilitzar	el	con-
trol	biològic	de	 forma	generalitzada	en	 tots	els	
cultius,	però	en	el	cas	del	carbassó	o	del	cogom-
bre,	degut	a	la	seva	ràpida	recol·lecció	després	
de	 la	plantació,	els	agricultors	no	solen	emprar	
control	 biològic,	 perquè	 als	 organismes	 no	 els	
dóna	 temps	a	 instal·lar-se	quan	el	 cultiu	 ja	ha	
finalitzat.

8. Visita a un hivernacle on s’utilitza la llui-
ta Integrada

Com	a	part	del	treball	d’investigació,	vaig	tenir	
l’oportunitat	de	poder	anar	a	un	hivernacle	on	hi	
havia	pebrots	sembrats	i	vaig	poder	veure	com	
s’aplicava	la	lluita	integrada.	Vaig	tenir	la	sort	de	
trobar-me	a	Almeria	en	el	moment	de	 la	solta,	
doncs	 d’altra	manera	 no	 hagués	 estat	 possible	
ja	que	els	depredadors	no	es	poden	emmagatze-
mar	durant	molt	temps.	

Aquell	dia	anaven	a	 implementar	en	els	cultius	
dos	depredadors:	swiskiss	i	orius.

Els	swiskiss	s’envien	en	una	càmara	frigorífica	i	
van	empaquetats	en	una	especia	d’embalatge	de	
paper.	Es	posen	en	el	cultiu	seguint	la	dosi	que	
es	requereix	(en	aquest	cas,	un	cada	sis	plantes)	
i	els	propis	individus	surten	pels	porus		i	es	dis-
tribueixen.

Els	 orius	 són	 una	 espècie	 més	 gran	 que	 els	
swiskiss,	per	la	qual	cosa	l’embalatge	també	és	
diferent.	 Aquests	 organismes	 venien	 en	 recipi-
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ents	 aparentment	 de	 plàstic,	 acompanyats	 de	
gel	per	mantenir	la	temperatura	baixa.	La	solta	
dels	orius	és	diferent;	en	aquest	cas	es	reque-
reixen	una	espècie	de	caixa	petita	de	cartró	on	
es	distribuïen	els	orius.	Aquestes	caixes		poste-
riorment	es	col·locaven	en	les	plantes	seguint	la	
dosi	apropiada.						

9. Conclusions del treball

Durant	l’última	dècada,	s’ha	anat	canviant	el	sis-
tema	d’agricultura	passant	d’un	sistema	tradici-
onal	basat	en	productes	químics	a	la	introducció	
d’alternatives	que	 intenten	 resoldre	 els	 proble-
mes	que	aquests	productes	presenten.	

Gràcies	 a	 l’estudi	 teòric	 que	 he	 fet	 he	 pogut	
conèixer	les	causes	que	porten	a	plantejar-se	un	
canvi	en	el	sistema	utilitzat.	No	tan	sols	els	con-
sumidors	han	anat	preocupant-se	més	per	 allò	
que	mengen,	pels	problemes	que	els	pot	 com-
portar	en	un	futur	i	 la	repercussió	que	té	en	el	
medi	 ambient,	 sinó	 que	 també	 les	 institucions	
limiten	 cada	 vegada	més	 el	 seu	ús,	 restringint	
certs	productes,	fins	i	tot	prohibint	la	seva	apli-
cació	 en	 alguns	 cultius	 com	 el	 pebrot,	 on	 els	
residus	tòxics	serien	massa	perjudicials	per	a	la	
salut.	

Amb	 les	 dades	 obtingudes	 es	 pot	 afirmar	 que	
el	control	biològic	de	plagues	no	es	tracta	d’una	
utopia;	des	de	les	institucions	es	fomenta	i	nor-
malitza	 el	 seu	 ús,	 invertint	 cada	 vegada	 més	
recursos	en	aquesta,	fent-la	més	accessible	per	
als	productors	agrícoles.	Es	tracta	d’una	tècnica	
molt	 estesa	 per	 la	 província	 d’Almeria,	 on	 són	
molts	els	agricultors	que	ja	la	utilitzen	o	que	es	
plantegen	implementar	en	un	futur.

De	la	idea	de	la	qual	vaig	partir	al	principi-si	re-
alment	el	control	biològic	de	plagues	arribaria	a	
substituir	per	complet	l’ús	de	plaguicides	en	l’ex-
plotació	 agrícola	 a	 Almeria-he	 esbrinat	 que,	 hi	
ha	dubtes	sobre	la	rendibilitat	en	la	seva	imple-
mentació	en	les	plantacions	de	cogombre	per	la	
curta	durada	de	la	sembra	i	l’excessiu	temps	que	
triguen	els	depredadors	en	adaptar-se	al	medi,	
però	que	per	a	la	resta	de	cultius	no	només	s’ha	
convertit	 en	una	alternativa	viable,	 sinó	 també	
en	el	pas	natural	cap	a	una	agricultura	sosteni-
ble.
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Agraïments

Aquest	treball	no	hagués	estat	possible	sense	la	
inestimable	 ajuda	d’Óscar	 i	 Víctor	Gómez,	 dels	
que	he	après	moltíssim	durant	 la	recerca,	ni	 la	
del	meu	pare	per	ajudar-me	en	el	que	 l’he	ne-
cessitat.

Agrair	també	la	motivació	i	els	ànims	que	he	re-
but	per	part	de	la	meva	família	i	amics.	

Gràcies,	moltíssimes	gràcies.

 

“La	 ciència	 és	 una	 sola	 llum,	 i	 il·luminar	 amb	
ella	qualsevol	part,	és	il·luminar	amb	ella	el	món	
sencer.”	–	Isaac	Asimov	(1920-1992)

Introducció 

Si	a	 les	noticies	escoltes	que	un	vehicle	no	tri-
pulat	de	la	NASA,	un	rover	anomenat	Curiosity,	
acaba	d’arribar	a	Mart	per	estudiar	el	planeta,	el	
més	segur	és	que	ni	t’immutis.	De	fet,	la	tempta-
ció	seria	canviar	inclús	de	canal	per	veure	algu-
na	cosa	més	“interessant”.	Però,	i	si	et	diguessin	
que	un	escriptor,	Isaac	Asimov,	va	afirmar	això	
mateix	l’any	1964?

Asimov,	un	dels	pares	de	la	ciència-ficció,	va	pre-
dir	com	seria	el	nostre	món,	la	nostra	societat,	el	
2014	basant-se	sobretot	en	l’avanç	de	les	noves	
tecnologies	i	d’una	de	les	seves	passions:	la	ro-
bòtica.	

I	 és	 que	 la	 robòtica	 és	 apassionant.	 Des	 dels	
primers	autòmats	s’ha	aconseguit	avançar	mol-
tíssim	en	aquest	camp,	amb	històries	increïbles	

com	la	del	Turc:	un	autòmat	que	jugava	als	es-
cacs	i	va	donar	la	volta	al	món	durant	aproxima-
dament	un	segle,	guanyant	a	personalitats	com	
Napoleó	Bonaparte	i	sorprenent	a	tota	la	comu-
nitat	de	l’època,	que	va	resultar	ser	un	complet	
frau.	

Llavors,	quan	vaig	començar	el	batxillerat	i	se’m	
va	plantejar	la	qüestió	del	treball	de	recerca,	no	
vaig	dubtar	ni	un	moment	en	l’àmbit	en	què	tre-
ballaria.	Bàsicament,	un	treball	d’aquesta	mag-
nitud	 requereix	molt	 esforç,	 dedicació	 i	 temps,	
per	això	havia	d’escollir	un	àmbit	que	m’agradi.	
Així,	apart	de	treballar	millor,	els	coneixements	
adquirits	em	servirien	en	un	futur.	

L’elecció	 del	 tema	 concret,	 en	 canvi,	 va	 costar	
una	mica	més.	Des	de	petit	m’han	agradat	 les	
noves	tecnologies	i	la	ciència	en	general,	i	és	que	
un	dels	meus	hobbies	és	llegir	articles	de	divul-
gació	científica	sobre	física,	matemàtiques,	etc.	
Per	això,	arribar	a	un	tema	concret	no	era	fàcil,	
tenia	moltes	opcions.	

Al	principi	estava	entre	fer	el	meu	treball	sobre	
els	nombres	primers,	sobre	la	creació	d’una	con-
sola	 i	 de	 videojocs	 o	 parlar	 sobre	 la	 robòtica	 i	
construir	un	robot.	Al	final,	parlant	amb	la	meva	
professora	de	 física	de	primer	vaig	arribar	a	 la	
conclusió	de	fer-ho	sobre	la	robòtica	però,	a	ni-
vell	personal	faré	una	recerca	de	les	altres	possi-
bilitats,	ja	que	són	coses	que	m’agraden.

Així	va	ser	com	vaig	decidir	fer	un	robot	i	parlar	
de	la	robòtica	en	general,	a	més	que	em	sembla	
una	 recerca	molt	 completa:	 per	 una	 banda	 un	
treball	teòric,	avaluant	la	programació	i	la	robò-
tica,	i	per	altra	banda	un	treball	de	camp	cons-
truint	un	robot.	Respecte	al	 robot,	al	final	vaig	
decidir	 fer	 un	 seguidor	de	 línies	 perquè	és	per	
on	la	gent	sol	començar	en	aquest	àmbit	i	jo	no	
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en	sóc	cap	expert.	A	més,	l’elecció	comporta	un	
repte	a	nivell	personal	per	poder	assolir	aquests	
coneixements	 i	demostrar-me	a	mi	mateix	que	
sóc	capaç	de	fer-ho.	

Llavors,	una	vegada	escollit	el	tema	del	treball,	
havia	de	decidir	com	tractar-lo.	Vaig	decidir	di-
vidir	el	treball	en	tres	grans	blocs:	primer	volia	
parlar	de	la	robòtica	en	general,	fent	un	repàs	a	
tota	 la	 història	 des	 dels	 primers	 autòmats	 fins	
l’actualitat,	mirant	l’evolució	d’aquesta,	avantat-
ges	i	desavantatges	de	la	disciplina,	el	seu	ús	en	
diferents	àmbits	de	l’actualitat	i	la	seva	presèn-
cia	en	 la	ficció	(ja	sigui	en	 literatura,	cinema	o	
la	mitologia);	després	 també	volia	parlar	de	 la	
programació,	tant	històricament	com	dels	algo-
ritmes,	que	són	la	base	de	tot	programa,	ja	que	
la	programació	és	la	base	de	la	robòtica	i	és	im-
prescindible	tractar-la	si	es	parla	de	la	primera;	
per	últim	volia	incloure	la	memòria	del	robot	se-
guidor	de	línies,	parlant	de	com	ho	he	plantejat,	
com	l’he	treballat	 i	explicant	pas	per	pas	tot	el	
procediment.	

En	quant	a	la	metodologia	emprada,	per	a	la	part	
teòrica	he	anat	buscant	i	recopilant	 la	 informa-
ció	que	necessitava	tant	en	portals	webs	com	en	
fòrums	especialitzats,	etc.	Aquesta	part	ha	sigut	
la	més	senzilla,	ja	que	és	un	tema	que	m’agra-
da	 i	no	m’importava	estar	hores	 llegint	articles	
i	 ressenyes,	 resumint-los	 i	 redactant-los	poste-
riorment.	

Per	a	 la	part	pràctica,	 en	 canvi,	 no	he	utilitzat	
massa	llocs	web.	A	l’	 institut	no	hem	après	res	
referent	a	la	construcció	de	robots,	així	que	per	
fer	el	treball	he	necessitat	l’ajuda	de	dos	amics	
meus	(als	que	els	hi	estic	molt	agraït)	que	no	ha-
vien	fet	cap	robot	abans	però,	sabien	molt	més	
que	jo	d’electrònica	i	de	com	programar	i	m’han	
pogut	ensenyar	com	dur	a	terme	aquest	treball.	

De	 fet,	 a	quart	de	 la	ESO	vam	 fer	un	 semàfor	
programat	com	a	projecte	del	curs	i	ja	coneixia	
com	era	treballar	amb	l’Arduino,	el	microcontro-
lador	que	he	utilitzat	per	al	robot.

Amb	 aquest	 treball	 espero,	 apart	 d’aprendre	 i	
millorar	a	nivell	personal	en	aquest	tema,	acon-
seguir	que	tu,	lector	de	la	meva	recerca,	a	me-
sura	 que	 vagis	 avançant	 les	 pàgines,	 et	 vagis	
sorprenent	 cada	 cop	més	de	 la	 importància	de	
la	 robòtica,	 vagis	 tenint	 més	 interès	 pel	 tema	
i	 et	 deixis	 hipnotitzar	 per	 l’apassionant	 que	 és	
aquest	món	que	cada	vegada	més	gent	coneix.	

Aquesta	és	 la	meva	primera	aportació	al	tema,	
el	meu	primer	granet	de	sorra,	però	t’asseguro	
que	no	l’últim.

1. Robòtica

1.1 Què és la robòtica?

La	 robòtica,	 per	 definició,	 és	 una	 branca	 de	 la	
tecnologia	que	estudia	el	disseny	i	construcció	de	
màquines	capaces	d’exercir	tasques	repetitives,	
tasques	molt	precises,	 tasques	perilloses	per	a	
l’ésser	 humà	 o	 tasques	 irrealitzables	 sense	 in-
tervenció	d’una	màquina.	Però	la	robòtica,	a	més	
de	tot	això,	és	una	nova	forma	de	pensar	cap	al	
futur	que	cada	cop	 intervé	en	més	àmbits	dins	
de	la	nostra	societat.	I,	per	tractar-ho	tot	d’una	
manera	ordenada,	començarem	amb	l’inici	de	la	
robòtica.	
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1.2 Una mica d’història

1.2.1 Els antecedents històrics i el comen-
çament de la robòtica

La	paraula	robòtica	fou	aplicada	per	primera	ve-
gada	el	1920,	però	els	primers	robots	capaços	de	
moure’s	per	sí	mateixos	són	molt	més	antics.	Es-
tem	parlant	dels	primers	autòmats,	uns	primitius	
robots	que	es	movien	plenament	per	complexos	
engranatges.	

Un	dels	primers	autòmats	coneguts	 fou	una	fi-
gura	 que	 donava	 l’hora	 l’any	 809.	 Altres	 autò-
mats	rellevants	van	ser:	un	gall	que	dona	l’hora	
a	la	catedral	d’Estrasburgo	(Fig.1),	implementat	
el	1354;	un	executant	de	flauta	que	va	inventar	
Jacques	Vaucanson	el	1738	i	un	escrivà	dels	su-
ïssos	Pierre	i	Henry	Louis	Droz	el	1773.

Figura 1. Gall d’Estrasburg, 1354

Figura 2. Executant de flauta de Jacques Vaucanson, 
1738

Però	tots	aquests	eren	simples	joguines,	no	re-
alitzaven	un	 treball	útil,	 el	primer	pas	per	a	 la	
vertadera	automatització	fou	la	màquina	calcula-
dora	de	Blas	Pascal	al	s.XVII.

L’inici	de	 la	robòtica	actual	pot	fixar-se	a	 la	 in-
dústria	tèxtil	del	s.XVIII,	quan	Joseph	Jacquard	
inventa	en	1801	una	màquina	tèxtil	programable	
mitjançant	targetes	perforades.	Gràcies	a	la	re-
volució	industrial,	es	va	potenciar	el	desenvolu-
pament	d’aquests	nous	agents	mecànics.
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Figura 3. Telar programable de Joseph Jacquard, 
1801

1.2.2 L’origen i popularització de la paraula 
“robot” 

La	paraula	s’utilitzà	el	1920	en	una	obra	de	te-
atre	anomenada	“Els	 robots	universals	de	Ros-
sum”	escrita	pel	dramaturg	txec	Karel	Capek,	on	
s’utilitza	el	terme	“robota”,	que	significa	“servi-
tud	o	treball	forçat”.

Figura 4. Pòster de l’obra 
de teatre al Federal 
Theatre Project, 1936-39

Però	 l’encunyament	 del	 terme	 “Robòtica”	 és	
atribuït	a	grans	escriptors	de	ciència-ficció	com	
Isaac	Asimov,	el	qual	plantejava	la	imatge	d’un	
robot	 com	una	màquina	ben	dissenyada	 i	 amb	
una	seguretat	ben	definida	per	tres	principis,	els	
quals	van	ser	coneguts	com	“Les	Tres	Lleis	de	la	
Robòtica”:	

·	Un	 robot	no	pot	 fer	mal	 a	un	ésser	humà	o,	
per	inacció,	permetre	que	un	ésser	humà	pren-
gui	mal.	

·	Un	robot	ha	d›obeir	les	ordres	dels	éssers	hu-
mans,	excepte	si	entren	en	conflicte	amb	la	pri-
mera	llei.	

·	Un	robot	ha	de	protegir	la	seva	pròpia	existèn-
cia	en	la	mesura	que	aquesta	protecció	no	entri	
en	conflicte	amb	la	primera	o	la	segona	llei.
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Figura	5.	Isaac	Asimov	
el 1965

1.2.3 Leonardo Torres Quevedo
 
Leonardo	 Torres	 Quevedo	 (1852-1936)	 fou	 un	
enginyer	espanyol	que	va	patentar	el	primer	co-
mandament	 a	 distància,	 va	 construir	 el	 primer	
transbordador	aeri	i	molts	altres	ingenis,	a	més	
d’encunyar	el	terme	“automàtic”.	És	un	dels	en-
ginyers	més	remarcables	del	nostre	país	a	nivell	
històric.

Figura	6.	Retrat	de	Le-
onardo	 Torres	 Queve-
do

1.2.4 Eix cronològic dels avenços més im-
portants

Data Importància	 Nom	del	robot	 Inventor	

Abans	
del
s . I 
aC. 

D e s c r i p c i o n s	
de	 més	 de	 100	
màquines	 i	
autòmats	

Autonoma	 Filón	 de	 Bizancio,	
Herón	d’Alexandria	

1206 Primer	 robot	
h u m a n o i d e	
programable	

Vaixell	amb	quatre	
músics	robotitzats	

Al-Jazari	

1495 Disseny	d’un	robot	
humanoide	

Cavaller	mecànic	 Leonardo	De	Vinci	

1921 Apareix	 el	 primer	
autòmat	 de	 ficció	
anomenat	robot	

Rossum’s	
Universal	Robots	

Karel	Capek	

1961 S’instal·la	 el	
primer	 robot	 a	 la	
indústria	

Unimate George	Devol	

1975 Braç	 manipulador	
p r o g r a m a b l e	
universal	

PUMA Victor	Scheinman	

2000 Robot	 humanoide	
capaç	 de	
desplaçar-se	 de	
forma	 bípeda	 i	
interactuar	 amb	
les	persones	

ASIMO Honda	 Motor	 Co.	
Ltd. 

Figura 7. Cavaller mecànic de Da Vinci, 1495
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Figura 8. Braç PUMA de la NASA, 1975

Figura 9. Vista frontal 
d’ASIMO, 2000

1.3 Avantatges i desavantatges de la robò-
tica

1.3.1 Els avantatges

Els	avantatges	de	la	robòtica	són	més	que	evi-
dents:	és	una	tecnologia	moderna	que	ha	reduït	
en	gran	mesura	la	dependència	de	l’ésser	humà	
i	ha	permès	evolucionar	a	l’home	fins	al	punt	on	
hem	arribat.

Un	 dels	 grans	 avantatges	 de	 l’automatització	
dels	 procediments	 és	 l’exactitud	 dels	 resultats,	
ja	que	permet	executar	processos	d’una	mane-
ra	molt	precisa.	També	poden	arribar	on	els	hu-
mans	no	hi	 arriben	 i	 fer	 tasques	perilloses	per	
l’home	(per	exemple,	una	persona	en	una	planta	
química	es	veu	exposada	a	molts	agents	nocius,	
per	tant,	treballar	en	segons	què	condicions,	és	
molt	perillós).	

A	més,	la	robòtica	ha	permès	augmentar	la	qua-
litat	de	vida	dels	humans,	ja	que	poden	fer	 les	
tasques	 repetitives	 i	 esgotadores,	 fent	 que	 els	
operadors	puguin	dedicar	el	seu	temps	en	altres	
tasques.	

Tampoc	s’ha	d’oblidar	el	fet	que	l’automatització	
dels	 processos	 d’una	 empresa	 comporta	 molts	
cops	una	 reducció	 important	 de	 costos,	 ja	 que	
inicialment	la	màquina	pot	sortir	cara	però	acaba	
sortint	 rentable	 perquè	 després	 solament	 t’has	
d’ocupar	del	manteniment.

1.3.2 Els desavantatges
 
La	 robòtica	serveix	per	substituir	 labors	huma-
nes	 i	 augmentar	 o	 simplement	 igualar	 la	 seva	
capacitat,	per	això	sembla	que	no	n’hi	ha	incon-
venients	en	introduir	cada	cop	més	la	robòtica.	
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Però	això	no	és	cert,	 i	aquesta	nova	tecnologia	
també	comporta	els	seus	desavantatges.

Encara	 que	 és	 cert	 que	 la	 robòtica	 pot	 crear	
molts	llocs	de	treball,	també	els	pot	treure.		En	
el	seu	llibre	“The	Lights	in	the	Tunnel:	Automa-
tion,	Accelerating	Technology	and	the	Economy	
of	the	Future”,	el	enginyer	informàtic	i	empresari	
californià	Martin	Ford,	preveu	una	economia	do-
minada	per	ordinadors	amb	un	75%	d’atur	abans	
de	finals	de	segle.

Un	altre	exemple:	dins	de	les	grans	de	l’era	di-
gital,	Apple	 té	80.000	empleats	en	 tot	el	món,	
Google	 54.000	 i	 Facebook	 4.300.	 En	 conjunt,	
aquests	 tres	 gegants	 a	 nivell	 econòmic	 tenen	
menys	d’una	quarta	part	dels	600.000	empleats	
que	 va	 tenir	General	Motors	 en	 la	 dècada	dels	
70’s.	 I	 avui,	General	Motors	 té	 202.000	 treba-
lladors,	 en	 una	 època	 on	 produeix	més	 cotxes	
que	mai.

Un	altre	desavantatge	que	s’ha	de	tenir	en	comp-
te	és	el	possible	rebuig	d’alguns	sectors	de	la	po-
blació	(com	l’antic	moviment	anomenat	ludisme	
als	primers	decennis	del	segle	XIX).	

Per	 últim,	 la	 robòtica	 en	 un	 futur	 pot	 compor-
tar	un	canvi	radical	en	el	paradigma	del	treball	
i	 de	 la	economia,	 ja	que	modificarà	molts	 sec-
tors	d’aquests	àmbits:	apareixeran	nous	treballs	
i	desapareixeran	altres	de	qualificació	i	retribució	
mitjana,	que	constitueixen	la	columna	vertebral	
de	 la	 classe	mitjana	 dels	 països	 desenvolupats	
actuals.

1.4 La robòtica en diferents àmbits

1.4.1 La robòtica en medecina 

La	robòtica	aplicada	a	la	medicina	pot	tenir	molts	
usos:

·	Robots	quirúrgics:	Robots	dissenyats	per	assis-
tir	al	cirurgià	en	una	operació.	Són	molt	útils	per	
la	seva	precisió.

·	 Robots	 per	 a	 la	 rehabilitació	 o	 pròtesis:	 A	 la	
rehabilitació	molts	vegades	el	pacient	ha	de	ser	
tractat	amb	una	teràpia	molt	repetitiva.	Amb	ro-
bots	 el	 fisioterapeuta	 no	 ha	 d’executar-les	 i	 fi-
xar-se	solament	en	l’evolució	del	pacient.	A	més,	
les	 pròtesis	 augmenten	 la	 qualitat	 de	 vida	 de	
persones	que	han	perdut	alguna	extremitat,	per	
exemple.

·	Robots	d’emmagatzematge	i	distribució	de	me-
dicaments:	 En	 els	 hospitals	 i	 clíniques	 s’ha	 de	
vetllar	perquè	cada	pacient	rebi	la	seva	dosi	ne-
cessària	 de	 fàrmacs	 en	 el	 moment	 precís.	 Per	
controlar	aquest	subministrament,	s’utilitzen	els	
robots.

Figura 10. Robot assistint una cirurgia
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1.4.2 La robòtica industrial

Un	 robot	 industrial	és	una	màquina	electrònica	
manipuladora	multi	funcional,	capaç	de	ser	pro-
gramat	per	realitzar	diferents	tasques.	

Cada	 robot	 està	 dissenyat	 i	 construït	 per	 po-
der	realitzar	una	sèrie	de	tasques	específiques.	
Els	 principals	 camps	 més	 destacats	 d’aplicació	
d’aquesta	robòtica	són:	

·	Assistència,	on	el	robot	realitza	operacions	amb	
relació	directa	amb	l’home	amb	un	context	vari-
able	i	“personal”.	

·	 Exploració,	 on	 el	 robot	 desenvolupa	 tasques	
del	 tipus	 informatiu	 o	 tasques	 físiques.	 Aques-
tes	tasques	es	poden	desenvolupar	en	ambients	
marítims,	 terrestres,	 militars,	 de	 l’espai,	 o	 en	
mineria.	

·	Producció,	àmbit	de	la	robòtica	industrial,	on	el	
robot	es	troba	en	un	entorn	que	és	pràcticament	
invariant.	En	aquest	àmbit	els	robots	solen	estar	
dissenyats	 per	 realitzar	 operacions	 de	manipu-
lació	d’objectes,	 fabricació,	assemblat,	verifica-
ció,etc.

Figura 11. Robot indus-
trial de l’empresa KUKA

1.4.3 La robòtica militar 

L’ús	de	 la	 robòtica	militar	s’aplica	a	 l’ús	bèl·lic,	
per	exemple	per	l’espionatge.	Aquesta	branca	de	
la	robòtica	ens	mostra	una	gamma	de	robots	a	
control	remot	bastant	variada;	els	robots	d’espi-
onatge	presenten	la	funció	pròpiament	dita	per	
la	 paraula	 i	 actualment	 també	 funcionen	 com	
desactivadors	de	bombes;	els	 robots	de	suport	
tàctic	 serveixen	 de	 reconeixement,	 artilleria	 i	
transport	pesat.	En	un	futur	la	robòtica	s’aplicarà	
per	la	creació	d’armadures	intel·ligents.

Figura 12. Big-dog, el 
robot quadrúpede militar

1.4.4 La robòtica educativa 

La	robòtica	educativa	és	un	mitjà	d’aprenentatge	
en	el	qual	participen	 les	persones	que	tenen	la	
motivació	pel	disseny	i	construcció	de	creacions	
pròpies.

Es	centra	principalment	en	la	creació	d’un	robot	
amb	l’únic	fi	de	desenvolupar	les	habilitats	moto-
res	i	cognitives	de	qui	l’utilitza.	D’aquesta	mane-
ra	es	pretén	estimular	l’interés	per	les	ciències.	

Així	mateix,	es	pot	fer	que	el	nen	aconsegueixi	
una	organització	en	grup,	discussions	que	per-
metin	desenvolupar	habilitats	socials,	respectar	
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cada	torn	per	exposar	i	aprendre	a	treballar	en	
grup.

Figura 13. Exemple de l’educació amb robòtica

1.4.5 La robòtica espacial 

Una	de	les	aplicacions	molt	més	aprofitades	de	la	
robòtica,	i	que	l’home	es	segueix	meravellant,	és	
la	 tele-robòtica.	 La	organització	més	 important	
dins	d’aquest	aspecte,	i	que	ha	marcat	un	rumb	
molt	 avançat	 en	 quant	 a	 tecnologies	 i	 investi-
gacions,	 és	 la	NASA	 (National	 Aeronautics	 and	
Space	Administration).

El	 Programa	 de	 Tele-Robòtica	 Espacial	 de	 la	
NASA	 està	 dissenyada	 per	 desenvolupar	 capa-
citats	d’aquesta	per	la	mobilitat	i	manipulació	a	
distància,	unint	la	robòtica	i	les	tele-operacions,	
creant	noves	tecnologies	en	tele-robòtica.	

Els	requeriments	de	tecnologia	de	la	robòtica	es-
pacial	poden	ser	caracteritzades	per	la	necessi-
tat	 de	 control	manual	 i	 automàtic,	 tasques	 no	
repetitives,	 temps	 d’espera	 entre	 operador	 i	 el	
manipulador,	habilitat	de	 recuperar-se	d’impre-
vistos,	etc.

Figura 14. Rover Curiosity a Mart, 2012

1.4.6 La robòtica agrícola 

És	 l’aplicació	 de	 la	 tecnologia	 en	 les	 activitats	
agrícoles	per	adequar	el	maneig	de	sòls	i	cultius	
a	 la	 variabilitat.	 També	 inclou	 el	 processament	
de	grans	volums	d’informació	per	la	presa	de	de-
cisions.

Objectius:	·	Producció	intensiva.	

·	Baix	ús	de	mà	d’obra	no	qualificada.	

·	Aprofitament	màxim	de	recursos.	
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·	 Processament	 d’informació	 històrica	 per	 la	
presa	de	decisions.	

·	Gestionar	la	variabilitat.

Figura 15. Robot Crop Scout durant la recol·lecció

1.4.7 La domòtica 

La	 domòtica	 consisteix	 en	 la	 creació	 d’habitat-
ges	i	edificis	automàtics	amb	la	finalitat	de	mi-
llorar-ne	la	gestió	energètica	i	la	qualitat	de	vida	
dels	seus	habitants.	

Les	 instal·lacions	 de	 domòtica	 evolucionen	 cap	
a	 la	 integració	 de	 tots	 els	 sistemes	 de	 control	
en	una	única	xarxa	de	comandament,	creant	el	
que	s’anomena	llar	digital.	Un	habitatge	o	edifici	
domòtic	és	aquell	dotat	d’automatismes	amb	la	
finalitat	de	millorar	la	qualitat	de	vida	de	les	per-
sones	que	hi	viuen,	tot	reduint	el	treball	domès-
tic,	augmentant	la	seva	seguretat,	racionalitzant	
els	diferents	consums	i	optimitzant	els	recursos.	
Un	sistema	domòtic	ha	de	tenir	la	ubiqüitat	su-
ficient	en	el	seu	control,	mitjançant	control	 re-
mot	per	telèfon,	PDA,	Internet,	pantalla	tàctil	o	
altres.

Figura 16. Exemple de 
control d’un sistema 
domèstic domòtic

1.5 Els principals paràmetres d’un robot 

Els	principals	paràmetres	d’un	robot	són:

·Els	 graus	 de	 llibertat:	 És	 el	 nombre	 de	 parà-
metres	que	es	precís	conèixer	per	determinar	la	
posició	del	 robot	en	 l’espai.	Tècnicament,	és	el	
nombre	 de	 desplaçaments	 individuals	 que	 pot	
fer	el	robot.

Fig.17. Sistemes de coordenades d’un robot
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·	La	precisió	de	moviments:	És	una	característica	
molt	important	del	robot,	ja	que	és	un	avantatge	
de	 la	pròpia	 robòtica:	poder	 fer	moviments	re-
petitius	d’una	manera	molt	precisa.	Gràcies	als	
avenços	 tecnològics,	 els	 robots	 treballen	 cada	
vegada	més	amb	més	precisió.

·	 La	 capacitat	 de	 càrrega:	 És	 el	 pes	 en	 quilo-
grams	amb	què	és	capaç	de	 treballar	el	 robot.	
Si	el	pes	és	molt	alt,	s’utilitzen	mecanismes	hi-
dràulics.

·	Els	sistemes	de	coordenades:	Sistema	pels	mo-
viments	del	robot,	es	poden	especificar	coorde-
nades	cartesianes	(x,y,z),	cilíndriques	i	polars.

Figura 18. Sistemes de coordenades d’un robot

·	La	programació:	Pot	ser	manual,	d’aprenentat-
ge,	punt	per	punt	i	continua.

Figura 19. Diagrama de programació d’un robot LEGO 
MINDSTORMS

1.6 Els autòmats i robots en la ficció 

Els	autòmats	també	s’han	donat	a	conèixer	molt	
per	la	seva	aparició	en	diferents	obres	de	ficció,	
tant	en	mitologia,	com	en	literatura	o	cinema.	

1.6.1 En la mitologia 

· Pigmalió,	ser	de	la	mitologia	grega	que	esculpí	
l’estàtua	d’una	dona	jove	que	anomenà	Galatea,	
tan	bonica	que	ell	 l’estimava,	 i	 va	desitjar	que	
tingui	vida.	
· Hefest,	ser	mitològic	que	creà	dones	mecàniques	
d’or	 perquè	 l’ajudin	 en	 els	 seus	 treballs	 de	
ferreria.	
· Els argonautes,	van	crear	un	gos	autòmat	per	
custodiar	la	seva	nau.	
· El Gegant de Talos,	fet	de	bronze.

Figura 20. Gegant de 
Talos

· El Golem,	 segons	 el	 folklore	 jueu,	 ser	 creat	
d’argila	 pel	 rabí	 Low	 introduint-li	 a	 la	 boca	 el	
shem,	 una	 inscripció	 màgica	 en	 hebreu	 que	
contenia	el	nom	de	Yahveh.	

1.6.2. En la literatura 

· Al Satiricó de	Petroni	es	descriu	un	esclau	amb	
esquelet	de	plata	articulat	que	serveix	els	plats	i	
les	begudes	..	
· En L’Home de Sorra E.T.A.	Hoffmann	parla	de	
Nataniel	i	el	seu	amor	per	la	autòmat	Olímpia	.	
El	seu	fi	serà	el	suïcidi	en	descobrir	la	veritable	
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naturalesa	de	la	seva	estimada.	
· Frankenstein ,	 obra	 escrita	 per	 Mary	 Shelley	
en	 1818	 i	 que	 explica	 la	 història	 del	 Doctor	
Frankenstein	 ,	 obsessionat	amb	crear	un	ésser	
viu	a	partir	de	diferents	parts	del	cos	de	cadàvers	
disseccionats.

Figura 21. Frankenstein 
de Mary Shelley

·	El	jugador	d’escacs	de	Maezel	d’Edgar	Allan	Poe	
on	 intenta	desxifrar	 l’autèntic	funcionament	del	
Turc	.	
·	 El	Mestre	 Zacaries,	 de	 Jules	 Verne	 explica	 la	
història	 d’un	 rellotger	 que	 transfereix	 la	 seva	
ànima	als	seus	autòmats	.	
·	La	Eva	Futura	de	Villiers	de	L’Isle	Adam	descriu	a	
Hadaly	,	la	dona	artificial	ideal,	però	alhora	critica	
els	 excessos	 de	 les	 invencions	 tecnològiques	
representades	per	Edison.	

·	Les	Aventures	de	Pinotxo	de	Carlo	Collodi	amb	
la	història	de	Gepeto	i	la	seva	titella	de	fusta	que	
cobra	 vida	 gràcies	 a	 la	 intervenció	 d’una	 fada	
madrina.

·	 Els	 Robots	 Universals	 de	 Rossum,	 escrita	 en	
1920	pel	txec	Karel	Capek	i	primera	obra	on	és	
utilitzat	el	terme	modern	“	robot”.	

Figura 22. Il·lustració 
de Pinotxo de Enrico 
Mazzanti

1.6.3 En el cinema 

·	Le	Jouer	d’echecs	(1927)	dirigida	per	Raymond	
Bernard	 pel·lícula	 antibèl·lica	 basada	 en	 la	
novel·la	 d’Henri	 Dupuy-Mazuel,	 el	 qual	 es	 va	
inspirar	 en	 la	 història	 del	 jugador	 d’escacs	
autòmat	“El	Turc”.	

·	El	Mag	d’Oz	(1939)	dirigida	per	Victor	Fleming,	
on	apareix	el	personatge	de	l’hombre	de	llauna,	
que	viatja	a	Oz	en	busca	d’un	cor.	

·	2001:	Una	odissea	de	l’espai	(1968)	dirigida	per	
Stanley	Kubrick,	en	la	que	apareix	el	personatge	
HAL	9000,	una	 computadora	amb	 intel·ligència	
artificial	que	eventualment	embogeix,	 intentant	
matar	als	tripulants	de	la	nau	Discovery.

Figura 23. HAL 9000
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·	Westworld	(1973)	dirigida	per	Michael	Crichton	
on	els	robots	d’un	parc	temàtic	es	rebel·len	en	
contra	dels	seus	visitants.	

·	 Les	 dones	 perfectes	 (1975).	 En	 la	 ciutat	 de	
Stepford	 els	 homes	 han	 substituït	 a	 les	 seves	
dones	 per	 autòmats	 que	 obeeixen	 les	 seves	
ordres.
 
·	Blade	Runner	(1982)	dirigida	per	Ridley	Scott,	
on	apareixen	els	“Replicants”,	idèntics	als	ésser	
humans	 però	 amb	 una	 esperança	 de	 vida	
limitada,	utilitzats	com	treballadors.	

·	Terminator	(1984)	dirigida	per	James	Cameron.	
En	el	futur	les	màquines	han	esclavitzat	l’home	
i	envien	al	passat	a	un	autòmat	amb	aparença	
humana	para	que	elimini	 la	futura	mare	de	qui	
serà	el	líder	de	la	rebel·lió	contra	les	màquines.
 
·	 Eduard	 Manostijeras	 (1990)	 dirigida	 per	 Tim	
Burton	 narra	 la	 història	 d’Eduard,	 un	 autòmat	
amb	 unes	 afilades	 fulles	 per	 mans,	 que	 va	
quedar	incomplet	al	morir	prematurament	el	seu	
creador.	

·	 L’home	 bicentenari	 (1991)	 dirigida	 per	 Chris	
Columbus,	és	una	pel·lícula	que	narra	la	història	
d’un	autòmat	capaç	de	pensar	i	sentir.

Figura 24. L’home bicentenari

·	 Toy	 Story	 (1995)	 dirigida	 per	 John	 Lasseter,	
recupera	el	mite	dels	ésser	inanimats	que	tenen	
vida	pròpia	en	absència	dels	seus	amos.	

·	 Intel·ligència	 Artificial	 (2001)	 de	 Steven	
Spielberg	 narra	 la	 història	 de	 David,	 un	 robot	
únic	en	el	seu	gènere	capaç	d’amar.	

·	La	 invenció	d’Hugo	(2011)	dirigida	per	Martin	
Scorsese,	on	el	cineasta	Georges	Méliès	crea	un	
autòmat	per	el	qual	es	comença	la	trama	de	la	
història.

2. La programació de robots

2.1 Història de la programació
 
En	1801,	 Joseph	 Jacquard	va	 inventar	un	 telar	
automàtic,	 programat	 amb	 targetes	 perforades	
(Figura	3).	Aquests	tipus	de	targetes	van	ésser	
utilitzades	més	 endavant	 per	 Charles	 Babbage	
com	 a	 mètodes	 per	 guardar	 programes	 en	 la	
seva	computadora	analítica.	

En	 1842,	 Ada	 Lovelace	 sobre	 la	 màquina	
de	 Charles	 Babbage.	 En	 les	 seves	 notes,	 va	
descriure	 un	 algoritme	 que	 va	 ser	 anomenat	
el	 primer	 programa,	 fent-li	 a	 ella	 la	 primera	

Figura 25. Ada Lovelace
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programadora	 en	 la	 història.	 El	 Ministeri	 de	
defensa	 va	 anomenar	 ADA	 a	 un	 llenguatge	 de	
programació	en	el	seu	honor.

El	 1889,	 Herman	 Hollerith	 va	 desenvolupar	 la	
idea	 d’un	 sistema	 de	 tabulat	 elèctric,	 creant	
una	màquina	 capaç	 de	 llegir	 dades.	 Ell	 també	
inventà	 el	 tabulador	 i	 la	màquina	 perforadora.	
Amb	 targetes	 perforades	 i	 aquests	 invents	 va	
assentar	 la	 base	 del	 tractament	 d’informació	 (	
information	processing).	
En	 1896,	 va	 fundar	 la	 Tabulating	 Machine	
Company,	que	va	acabar	essent	IBM	en	1911.	El	
1906,	va	desenvolupar	un	panell	de	control,	que	
permetia	a	una	màquina	fer	diferents	màquines	
sense	tenir	que	reconstruir-la.
Figura	26.	Retrat	de	Herman	Hollerith

Desenvolupat	el	1937	i	provat	el	1942,	el	primer	
computador	electrònic	digital,	el	Atanasoff-Berry 
Computer (ABC)	 va	 ser	 dissenyat	 per	 resoldre	
equacions	lineals.	Concretament,	aquest	no	era	
programable,	usava	un	algoritme	en	binari,	una	
memòria	 regenerativa,	 un	processament	paral-
lel	i	una	memòria	separada.

Figura 27. L’ABC al Durhum Center

A	 la	 segona	 guerra	mundial,	 es	 va	 desenvolu-
par	les	màquines	Colossus,	les	quals	van	ser	les	
primeres	 computadores	 electròniques	 digitals	
programables.	 Aquestes	 van	 ser	 dissenyades	
per	trencar	i	llegir	missatges	encriptats	dels	ale-
manys.

Figura 28. La màquina Colossus

La Electronic Delay Storage Automatic Calcula-
tor,	 o	 EDSAC,	 va	 ser	 la	 primera	 computadora	
electrònica	amb	un	programa	guardat	pràctic.	El	
6	de	maig	de	1949,	l’EDSAC	va	executar	el	seu	
primer	programa:	calcular	una	taula	de	quadrats	
i	nombres	primers.

Figura 29. EDSAC
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El	1954	es	va	crear	el	primer	llenguatge	de	pro-
gramació	de	computadors	d’alt	nivell.	El	va	 in-
ventar	 John	Backus	de	 IBM.	Aquest	 llenguatge	
es	va	donar	a	conèixer	el	1957.

 
2.2 Els algoritmes

En	matemàtiques,	lògica,	ciències	de	la	compu-
tació	 i	disciplines	relacionades,	un	algoritme	és	
un	 conjunt	 prescrit	 d’instruccions	 o	 regles	 ben	
definides,	ordenades	i	finites	que	permeten	rea-
litzar	una	activitat	mitjançant	passos	successius	
que	no	generen	dubtes	a	qui	tingui	que	realitzar	
dites	accions.	Donats	un	estat	inicial	i	una	entra-
da,	seguint	els	passos	s’arriba	a	un	estat	final,	
obtenint	una	solució.

2.2.1 Medis d’expressió d’un algoritme 

Els	 algoritmes	poden	 ser	 expressats	 de	moltes	
maneres.	Les	descripcions	en	llenguatge	natural	
tendeixen	 a	 ser	 ambigües	 i	 extenses,	 per	 això	
s’utilitzen	pseudocodis	i	diagrames	de	flux.

Les	descripcions	d’un	algoritme	usualment	es	fa	
en	tres	nivells:	

1.	Descripció	d’alt	nivell.	

S’estableix	el	problema,	es	selecciona	el	model	
matemàtic	i	s’explica	l’algoritme	de	manera	ver-
bal.	

2.	Descripció	formal	

S’utilitza	pseudocodi	per	descriure	 la	seqüència	
de	passos	que	troben	la	solució.	

3.	Implementació	

Es	mostra	l’algoritme	expressat	en	un	llenguatge	

2.2.1.1 Diagrames de flux
 
Els	diagrames	de	flux	són	descripcions	gràfiques	
d’algoritmes,	 utilitzen	 símbols	 connectats	 amb	
fletxes	 per	 indicar	 la	 seqüència	 d’instruccions	 i	
estan	regides	per	l’ISO.

Figura 30. Exemple de diagrama de flux

2.2.1.2 Pseudocodi 

El	pseudocodi	és	una	descripció	d’alt	nivell	d’un	
algoritme	que	utilitza	una	mescla	de	llenguatge	
natural	 amb	 algunes	 convencions	 sintàctiques	
pròpies	de	llenguatges	de	programació,	com	ci-
cles	i	condicionals.	És	utilitzat	per	descriure	algo-
ritmes	en	llibres	i	publicacions	científiques.
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Figura 31. Exemple de pseudocodi

2.2.1.3 Sistemes formals

La	teoria	d’autòmats	 i	 la	 teoria	de	 funcions	re-
cursives	 proveeixen	 models	 matemàtics	 que	
formalitzen	 el	 concepte	 d’algoritme.	 Aquests	
models	són	tan	precisos	com	un	llenguatge	mà-
quina,	sense	tenir	ambigüitats	o	expressions	col-
loquials.	

2.2.1.4 Implementació 

Molts	algoritmes	són	ideats	per	implementar-se	
en	un	programa.	Però	aquests	algoritmes	poden	
ser	implementats	en	altres	medis,	com	una	xar-
xa	neuronal	o	un	circuit	electrònic.	Un	exemple	
seria	l’algoritme	de	Euclides.	

2.2.1.5 Variables
 
Són	 elements	 que	 prenen	 valors	 específics	 de	
un	 tipus	de	dades	 concret.	 La	declaració	d’una	
variable	 pot	 realitzar-se	 començant	 amb	 “var”.	
Principalment,	 existeixen	 dues	maneres	 d’otor-
gar	valors	inicials	a	les	variables:	
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·	Mitjançant	una	sentència	d’assignació.	

·	Mitjançant	un	procediment	d’entrada	de	dades	
(	per	exemple,	“read”	).

2.2.1.6 Estructures seqüencials 

L’estructura	seqüencial	és	aquella	en	la	que	una	
acció	segueix	a	una	altra	en	seqüència.	Les	ope-
racions	es	succeeixen	de	tal	mode	que	la	sortida	
d’una	és	l’entrada	de	la	següent	i	així	successiva-
ment	fins	el	final	del	procés.	L’assignació	d’això	
consisteix	en	el	pas	de	valors	o	resultats	a	una	
zona	de	memòria.	L’assignació	es	pot	classificar	
de	la	següent	forma:

·	Simples

Consisteix	en	passar	un	valor	constant	a	una	va-
riables	(aß15).

·	Comptador

Consisteix	 en	 utilitzar-la	 com	 un	 verificador	
del	 número	 de	 cops	 que	 es	 realitza	 un	 procés	
(aßa+1).

·	Acumulador

	Consisteix	en	utilitzar-la	com	un	sumador	en	un	
procés	(aßa+b)	

·	De	treball

On	 es	 pot	 percebre	 el	 resultat	 d’una	 opera-
ció	 matemàtica	 que	 involucri	 moltes	 variables	
(aßc+b*1/5).	
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2.3 Els llenguatges més importants

Passos	 importants	 en	 la	 evolució	 dels	
llenguatges	de	programació:	

Any	 Llenguatge	 Creador	 Pas 

1840	 Targetes 
programa-
bles 

Charles	 Bab-
bage	

Els	programes	 i	 les	dades	per	
la	 seva	 computadora	 analítica	
eren	 entrades	 per	 forats	 en	
targetes	de	paper.	

1938	 Plankalkul Conrad	Zuse	 Un	 llenguatge	 que	 programa	
per	primer	cop	la	primera	com-
putadora	 binaria	 programable	
(	la	Z3	).	

1946 Programes
emmagat-
zemats 

E c k e r t ,	
Mauchly	 &	
Von	Neuman	

Després	 de	 completar	 el	 ENI-
AC,	 els	 dissenyadors	 van	 fer	
que	 emmagatzemes	 els	 pro-
grames	internament.	

1954 Fortran John	Backus	 Un	llenguatge	desenvolupat	en	
la	dècada	dels	50	per	matemà-
tics,	enginyers	i	científics.	

1959 Cobol Grace	Hopper	 El	primer	compilador	(A-0)	va	
arribar	 amb	 el	 desenvolupa-
ment	del	Cobol	-	el	primer	llen-
guatge	 específicament	 disse-
nyat	per	aplicacions	de	negoci.	

1964 Basic John	 Keme-
ney	 &	 Tho-
mas	Kurtz	

Introducció	 d’un	 llenguatge	
que	es	va	dissenyar	per	estu-
diants	de	ciència	per	aprendre	
els	conceptes	de	programació.	

1968	 Pascal Niklaus	Wirth	 Un	llenguatge	d’alt	nivell	i	aca-
dèmic	que	fou	desenvolupat	a	
finals	del	68.	

1969 C Dennis	 Ritc-
hie	

Un	llenguatge	d’alt	nivell	creat	
en	els	laboratoris	Bell	Labs	per	
desenvolupar	UNIX	de	la	forma	
més	completa.	

1980	 C++ B j a r n e	
Stroustup	

Incrementa	 la	 versió	 tradici-
onal	de	C	combinat	amb	con-
ceptes	orientats	a	l’objecte.	

1994 Java James	 Gos-
ling 

Un	 llenguatge	 d’alt	 nivell	 de-
senvolupat	 per	 Sun	 Microsys-
tems	dissenyat	per	equips	por-
tàtils,	modificat	posteriorment	
pel	seu	ús	en	web.	

3. Projecte: Construcció d’un robot 

3.1 La idea 

Gràcies	 a	 què	 m’interessa	 molt	 el	 món	 de	 la	
programació	 i	 de	 la	 robòtica,	 quan	 em	 van	
suggerir	 fer	un	robot	seguidor	de	 línees	em	va	
semblar	 una	molt	 bona	 idea,	 i	 a	 la	 vegada	 un	
bon	repte	a	nivell	personal,	ja	que	és	un	projecte	
que	no	s’assembla	en	res	al	que	ja	he	fet	a	nivell	
escolar,	 i	 seria	una	aventura	de	 la	 que	partiria	
de	zero.

Per	sort,	he	comptat	amb	la	ajuda	inestimable	de	
dos	amics	de	fora	de	l’	institut,	amb	els	que	he	
pogut	fer	el	robot	de	principi	a	final.
 
El	que	volia	construir,	exactament,	era:	un	cotxe	
amb	dos	sensors	(un	a	cada	costat)	que	quan	es	
desviés	de	la	seva	ruta	pogués	corregir	la	seva	
trajectòria.	 Per	 tant,	 quan	 el	 costat	 esquerre	
estava	sobre	una	línea	(	en	aquest	cas,	blanca	)	
el	motor	dret	ha	de	parar-se	per	girar,	i	al	revés.
 
Partint	de	la	base	que	el	sensor	rep	un	número	
en	un	interval	del	0	al	100	aproximadament	per	
designar	el	color	blanc,	vaig	elaborar	el	següent	
diagrama	 de	 flux	 que	 serveix	 per	 explicar	 el	
esquema	mental	que	he	de	seguir	al	programar-
lo	i	per	explicar	què	farà	el	robot.	(Els	diagrames	
de	flux	venen	explicats	en	el	punt	2.2.1.1	de	la	
memòria.)	

Així	tinc	ja	el	plantejament	del	robot.
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4. Conclusions 

4.1 Sobre la hipòtesi inicial 

Aquesta	recerca	tenia	com	a	objectiu	respondre	
la	 pregunta:	 Influeix	 la	 robòtica	 a	 la	 societat	
actual?	Òbviament,	 la	 resposta	 ja	 la	 sabia	 des	
d’un	 principi,	 però	 he	 tractat	 d’anar	 una	 mica	
més	enllà.
 
Gràcies	 a	 la	 investigació	 sobre	 la	 robòtica	 en	
general,	he	pogut	tractar	la	influència	d’aquesta	
en	 diferents	 àmbits	 de	 la	 nostra	 societat,	 i	
resulta	 més	 que	 evident	 la	 gran	 importància	
d’aquesta	 en	 el	 nostre	 món	 actual.	 Es	 veu	
involucrada	en	diferents	sectors,	com	l’educació,	
la	 indústria,	 la	 agricultura,	 etc.	 La	 pregunta	
realment	interessant	és	com	influeix	en	la	nostra	
vida.	Influeix	positivament	o	tot	el	contrari?	I	en	
un	futur,	com	s’haurà	desenvolupat	la	robòtica?	
Personalment,	crec	que	en	un	 futur	 la	 robòtica	
podrà	anar	arribant	al	nivell	del	cervell	humà	en	
la	mateixa	mesura	en	què	nosaltres	mateixos	el	
coneguem,	 ja	 que	 cada	 vegada	 coneixem	més	
de	 la	 complexitat	 del	 nostre	 òrgan	 principal.	
Si	 alguna	 vegada	 s’assoleix	 aquest	 nivell,	 la	
robòtica	 serà	 realment	 part	 del	 nostre	 dia	 a	
dia	 i	no	podrem	viure	sense	aquesta.	Per	altra	
banda,	el	que	pugui	arribar	a	un	nivell	tan	elevat	
d’eficiència	pot	ser	realment	negatiu	per	la	nostra	
economia,	ja	que	desapareixeran	molts	llocs	de	
treball	 (aquest	 tema	és	 tractat	amb	més	detall	
al	 punt	 1.4.2	 desavantatges	 de	 la	 robòtica).	
En	 aquest	 cas,	 l’únic	 que	 podem	 esperar	 és	
que	 la	 mateixa	 robòtica	 comporti	 un	 augment	
considerable	dels	llocs	de	treball.
 

[ROBÒTICA] Construcció d’un robot 
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4.2 Sobre el procés de construir un robot 

Com	dic	a	la	introducció,	el	fer	un	robot	és	una	
cosa	 que	 volia	 fer	 des	 de	 fa	 temps,	 sempre	
m’ha	agradat	molt	el	món	de	 la	programació,	 i	
em	sembla	realment	interessant	crear	un	robot	
per	els	teus	propis	mitjans.	La	veritat	és	que	al	
principi	del	 treball	no	vaig	estar	molt	 segur	de	
construir	un	robot	perquè	a	l’	institut	no	s’ensenya	
programació	 ni	 a	 com	 construir-lo,	 a	 més	 de	
tenir	poc	temps	pels	estudis.	Per	sort,	a	Internet	
hi	ha	milers	de	tutorials	que	et	poden	ensenyar	
a	programar	en	molts	llenguatges	i	ha	sigut	molt	
important	això	en	el	meu	aprenentatge.	

Una	 altra	 cosa	 molt	 important	 a	 l’hora	 de	
construir	el	robot	és	que	he	pogut	comptar	amb	
l’ajut	de	dos	amics,	Óscar	i	Víctor	Gómez,	amb	
els	quals	he	après	a	construir	el	robot,	escollir	les	
diferents	peces,	etc.	De	fet,	amb	l’Óscar	ja	vaig	
fer	un	projecte	a	quart	de	la	ESO,	on	vam	fer	un	
mini-programa	 amb	 l’Arduino	 per	 fer	 funcionar	
uns	LEDs	com	un	semàfor.	
En	 resum,	 ha	 sigut	 una	 experiència	 realment	
gratificant	 que	 recomano	 a	 tot	 el	 món.	 La	
sensació	de	veure	com	es	mou	una	cosa	que	has	
fet	tu	amb	les	teves	pròpies	mans	és	increïble.	I,	
per	suposat,	penso	seguir	aprenent	i	construint,	
millorant	poc	a	poc	en	aquest	món.

 
4.3 Sobre la programació

Personalment,	 crec	 que	 aprendre	 a	 programar	
en	diferents	llenguatges	tindria	que	ensenyar-se	
a	les	escoles,	ja	que	poc	a	poc	es	va	introduint	
en	 el	 món	 de	 la	 programació	 als	 més	 petits	
amb	molt	 bon	 resultats.	 Cada	 cop	 hi	 han	més	
projectes	com	“The	Hour	of	Code”	que	intenten	
que	 la	 gent	 aprengui	 a	 programar,	 sigui	 de	
l’edat	 o	 el	 sexe	 que	 siguin,	 ja	 que	 programar	

és	 una	 cosa	 de	 tots.	 El	 que	 jo	 puc	 aportar	 al	
tema	és	 la	meva	 lleu	experiència	 i	puc	dir	que	
el	fet	de	programar	és	realment	útil,	ja	que	els	
llenguatges	de	programació	són	el	llenguatge	del	
futur,	a	més	de	la	quantitat	de	coses	que	pots	fer	
sabent	programant.	
Després	d’aquest	 treball,	 encara	que	no	vulgui	
estudiar	 una	 enginyeria	 informàtica	 o	 ciències	
de	 la	 computació	 en	general,	 seguiré	 aprenent	
a	programar,	ja	que	els	coneixements	necessaris	
per	 dur	 a	 terme	 el	 robot	 són	 poquíssims	 en	
comparació	al	que	puc	arribar	a	saber;	 i	 la	raó	
més	important:	m’agrada. 

4.4 Sobre la continuació de la recerca 

El	haver	desenvolupat	una	recerca	sobre	aquest	
tema	 m’ha	 fet	 aprendre	 moltíssim	 sobre	 la	
robòtica	 i	 la	programació	en	general,	 ja	que	 jo	
realment	 sabia	molt	 poc	 i	 he	 cregut	 necessari	
conèixer	tant	el	present	com	el	passat	d’aquestes,	
ja	que	el	passat	ha	marcat	com	són	ara	les	dues	
disciplines,	de	la	mateixa	manera	que	el	present	
està	marcant	el	futur	més	proper.	
Personalment,	dono	la	meva	recerca	cap	al	passat	
de	la	robòtica	i	 la	programació	completada.	I	a	
partir	d’aquest	treball,	gràcies	a	tenir	les	bases	
assentades	d’aquestes,	centraré	el	meu	 interès	
en	 les	 properes	 generacions	 gràcies	 als	 meus	
coneixements	adquirits.	I	qui	sap,	si	a	la	llarga,	
arribo	a	participar	dins	d’aquest	món,	i	tot	haurà	
començat	amb	aquest	treball.
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6. Annexos 
6.1 Glossari 

Actuador: Dispositiu	 destinat	 transformar	 una	
energia	generada	en	una	acció	motriu.	

Àlgebra: Una	 de	 les	 principals	 branques	 de	
les	 matemàtiques,	 es	 pot	 considerar	 una	
generalització	i	extensió	de	l’aritmètica.	

Algoritme d’Eúclides: Mètode	antic	per	trobar	
el	màxim	comú	divisor	de	dos	nombres.

Bit: Unitat	 de	 mesura	 d’informació	 equivalent	
a	 l’elecció	 entre	 dues	 possibilitats	 igualment	
probables.	

Coordenades cilíndriques: Sistema de 
coordenades	 tridimensional	 que	 essencialment	
estén	el	sistema	de	coordenades	polars	afegint-li	
una	tercera	coordenada	(normalment	notada	z)	
que	mesura	l’alçada	del	punt	per	damunt	del	pla	
del	sistema	de	coordenades	polars	inicial.	

Coordenades polars: Sistema	de	coordenades	
de	dues	dimensions	en	el	que	cada	punt	en	un	
pla	està	determinat	per	un	angle	i	una	distància.
 
Compilar: Verificar	 que	 el	 programa	 funciona	
sense	errors.
 
Dremel: Multi-eina	utilitzada	per	tallar,	polir,	etc.	

Humanoide: Dit	de	l’ésser	que	presenta	trets	o	
característiques	humans.	

ISO: Organització	internacional	d’estandarització.
 
Llenguatge de programació d’alt nivell: 
Llenguatge	 de	 programació	 que	 s’allunya	 molt	
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de	les	instruccions	pròpies	del	computador	i	són	
més	adaptades	a	l’usuari	que	els	de	baix	nivell.
 
Locomoció: Manifestació	de	 la	possibilitat	que	
tenen	els	animals	de	moure’s	d’un	lloc	a	un	altre	
emprant	mitjans	propis.
 
Luddisme: Nom	 del	 moviment	 de	 protesta	 a	
Gran	Bretanya	 on	 destruïen	 les	màquines	 i	 les	
instal·lacions	obreres.
 
Manipulador: Aparell	de	comandament	manual	
destinat	 a	 establir	 modificacions	 en	 un	 circuit,	
connectar-lo,	o	desconnectar-lo,	etc.
 
Sensors: Dispositiu	capaç	de	mesurar	magnituds	
físiques	 o	 químiques,	 anomenades	 variables	
d’instrumentació	 i	 transformar-les	 en	 variables	
elèctriques.
 
Turc: Va	ser	una	 famosa	 farsa	del	s.XVIII	que	
simulava	ser	un	autòmat	que	jugava	al	escacs.
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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	
culturals.	

Commemoració del Mil·lenari de Sant 
Genís de Plegamans (II)

Història

Ipso vallo de Sant Genesii	(en	un	lloc	de	la	vall	de	Sant	Genís).	Amb	
aquestes	paraules	del	Cartulari	de	Sant	Cugat,	 la	nostra	parròquia	
queda	documentada	per	primera	vegada,	el	dia	30	d’agost	de	l’any	
1013.

Per	això,	uns	quants	feligresos	de	Sant	Genís	de	Plegamans	es	van	
agrupar	per	realitzar	tot	un	seguit	d’activitats	i	commemorar,	així,	el	
Mil·lenari	de	la	parròquia.

Pancarta de la Commemoració del Mil·lenari pen-
jada al campanar de l’església de Sant Genís de 
Plegamans
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Acte d’inauguració del Mil·lenari de Sant 
Genís de Plegamans (25/08/2012)

Missa presidida pel bisbe emèrit de Solsona, 
Mons. Jaume Traserra i concelebrada pel rector 
Mn. Andreu Rodríguez, Mn. Josep Serra, Mn. Va-
lentí Alonso, Mn. Joan Josep Vallicrosa i Mn. Ri-
card Casadesús i va comptar amb la participació 
de la Coral La Unió.

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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Conferència a càrrec de Josep Mª Martí i Bo-
net (15/02/2013)

Nomenament del president d’honor de 
la Comissió del Mil·lenari Jordi Pujol 
(15/03/2013)
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Nomenament de Jordi Pujol com a president 
d’honor.

Sopar-conferència amb el president d’honor de 
la comissió del Mil·lenari de Sant Genís de Ple-
gamans.

Concert de música antiga a càrrec de Divina 
Mysteria (24/03/2013)
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Concert a càrrec de la Coral Jesús Maria de 
Sant Gervasi (15/06/2013)

Objectes commemoratius

Mural commemoratiu, obra de Miquel Truyols i 
Rocabruna

Plaques de cava

Clauers i imants commemoratius 
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SANT GENÍS DE PLEGAMANS
1013 - 20131000.plegamans@gmail.com

10 Novembre 2013 11h
A l’església de Sant Genís de Plegamans

Acte de cloenda del Mil·lenari de la 
parròquia de Sant Genís de Plegamans.

Missa presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Josep 
Àngel Saiz Meneses, Bisbe de la Diòcesis de 
Terrassa, i concelebrada per Mn. Prakash 
Chukka Meriga. Amb la col·laboració de la 
Societat Coral “La Unió” i el baríton Daniel Mas.

A continuació
Inauguració del mural recordatori de la 
celebració del Mil·lenari de la parròquia, Ball de 
Sant Genís per la Colla del Ball de Gitanes, 
sardanes amb l’Agrupació Sardanista, grallers 
amb El Ramat i refrigeri.

Fem mil anys!
Celebració de Sant Genís (25/08/2013)

La Colla del Ball de Gitanes recupera el Ball de 
Sant Genís.

Relleu escultòric, obra de Miquel Truyols i Roca-
bruna, inaugurada per Mons. Josep Àngel Saiz 
Meneses, Bisbe de Terrassa i per l’Il·lma Sra. 
Teresa Padrós, Alcaldessa de Palau-solità i Ple-
gamans.

Acte de cloenda (10/11/2013)
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Entrevista al president d’honor de la 
Commemoració del Mil·lenari
Per	Pere	Farnés	i	Agramunt

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	ho-
norable	president	de	la	Generalitat	senyor	Jordi	
Pujol	i	Soley,	ja	que	va	ser	un	dels	primers	con-
vidats	a	tal	mil·lenari	i	al	mateix	temps	nomenat	
president	honorífic	del	mateix.

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	par-
ròquia.	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	
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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.

Antiga església de Sant Genís de Plegamans a l’actualitat
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La Puput (upupa epops)

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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Activitats de l’Associació Cultural Quatrepins

Fira de la terra
en	col·laboració	amb	El	Patronat	de	Sant	Isidre	i	altres	entitats
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El	record	que	es	va	lliurar	a	tots	els	col·labora-
dors	destacats	de	QU4TREPINS,	amb	motiu	de	
la	celebració	dels	18	anys	,	la	“majoria	d’edat”,	
de	 l’entitat,	 és	 obra	 de	 l’artista	 Benta	 Oromí	 i	
Llubés.

Tal	com	es	va	publicar	al	número	9	de	la	revista	
Qu4trepins	en	un	ampli	article,	les	seves	facetes	
artístiques	destacades	són	la	música	i	la	creació	
de	joies	amb	el	mètode	de	la	cera	perduda.

En	aquestes	 línies	volem	agraïr	 la	 col·laboració	
desinteressada	oferta	per	 la	Beneta	Oromí	tant	
en	 aquesta	 com	 en	 altres	 ocasions,	 així	 com	
també	la	del	seu	marit	Albert	Casañé.

Agraïment a Beneta Oromí Llubés

Placa commemorativa dels 18 anys de Quatrepins

Mostra de les seves creacions a la cera perduda

Beneta Oromí
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Presentació QU4TREPINS núm. 34
“Pa amb tomàquet cultural”

Presentació revista

DATA:   divendres 8 de novembre 
HORA:   a les 21h
LLOC:   Restaurant Can Duran 
    a Palau-solità i Plegamans

RESERVES: Abans del 6 de novembre
Telèfons 93 864 90 68 / 93 864 89 88
quatrepins@gmail.com

Col·labora:

4

100 anys d’ESPRIU

Col·loqui amb Esther Paracolls, filòloga

ASSOCIACIÓ CULTURAL
QU4TREPINS

“PA AMB TOMÀQUET CULTURAL”
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Aquest número 35 de Quatrepins s’ha acabat 
d’imprimir el mes de Setembre de 2014, any del 

tricentenari 1714-2014 a I.G. Santa Eulàlia.

Ha col·laborat:
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PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
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