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MOTORS DE LA VIDA CULTURAL 
per Tomàs Castells Manent

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL QUATREPINS ha centrat 
les seves activitats en tres eixos:

Quatrepins: Joan Badia, Tomàs Castells, Marta Cañadó, 
Josep M. Farnés, Francesc Paredes.

2  La realització d’actes socials, com el  “Pa 
amb tomàquet cultural”, amb col·loquis amb per·
sones dels més diversos àmbits professionals i cí·
vics, conferències i sortides culturals.

3  L’Espai de col·laboració cultural. L’Associa·
ció Cultural Quatrepins, ha volgut potenciar la col·
laboració amb les altres associacions i entitats cul·
turals. Es tracta d’enriquir els objectius comuns, 
com són el foment i la difusió de la cultura en els 
seus aspectes i àmbits més diversos.

Al darrere de les entitats sempre hi ha un nombrós 
grup de persones que les gestionen. Són els au·
tèntics MOTORS DE LA VIDA CULTURAL.

Avui oferim en aquestes pàgines una conversa 
amb un primer grup de representants d’aquestes 
entitats, als qui agraïm l’amabilitat de col·laborar 
amb els seus comentaris.

1  La revista QU4TREPINS. S’han editat 39 nú· 
meros de la revista i 5 monogràfics, dels anys 
1991 a 2018. Ha estat possible gràcies a desenes 
de col·laboradors, centenars de subscriptors i la 
col·laboració de l’Ajuntament.
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SOCIETAT CORAL LA UNIÓ

MARIA MARÍN FRANCONETTI
Presidenta

Com va ser que t’aficionessis al cant coral?

Sempre m’ha agradat cantar. A la meva família 
n’hi ha tradició. No havia contactat mai amb cap 
coral, però, m’ho van proposar i ho vaig provar.

Recordes quan i a on vas assistir o participar 
per primera vegada a una Coral?

Sí, va ser al 2014, a Can Cortès, a Palau.

A més de cantar, quines altres aficions tens?

M’agrada molt la música en els seus diferents ves·
sants; la història; La novel·la històrica i negre; la 
pintura i també m’agrada pintar.

Parlem de la Societat Coral La Unió. Quin any 
es va fundar i quins van ser els seus funda-
dors?

La Societat Coral La Unió es fundà el 21 d’abril 
de 1922. Com a fundadors trobem, entre d’altres, 
els noms de Florenci Nualart, Quirze Solé, Lluís 
Casajuana, Joan Casajuana, Josep Viaplana, Anto·
ni Truyols, Antoni Costa, Isidre Mañosa. El primer 
mestre i fundador alhora fou en Genís Sala.

Com veus l’evolució d’aquesta activitat al po-
ble durant aquests anys? 

Hem intentat diversificar una mica el repertori per 
dirigir·nos a tota mena de públic. Modestament, 
crec que ho estem aconseguint.
 

Alguna actuació destacada que recordis es-
pecialment?

Tinc molt bon record del concert de Sarsuela, del 
14 de Maig del 2017, que vam fer en homenatge 
a Montserrat Costa i Daniel Mas, a l’Església de 
Santa Maria.

Durant aquesta últims temps hem observat 
una important modernització i perfecciona-
ment de la Coral. Quin projecte futur t’agra-
daria fer?

M’agradaria consolidar la Trobada de Corals, que 
vam organitzar aquest estiu passat, i fer·la bien·
nalment a Palau.
 

Concert de Sarsuela a Santa Maria. Homenatge a Mont-
serrat Costa i Daniel Mas.
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A part dels seus valors artístics i musicals, què 
creus que aporta la Societat Coral, i en gene-
ral els cors de Clavé, a la població en general?

Des de la Fundació dels Cors de Clavé la nostra 
societat ha canviat moltíssim, per tant els objec·
tius han de ser diferents. Crec que el cant coral, 
continua acostant la música a la gent del poble i 
els fa tenir una visió “desprofessionalitzada” de la 
mateixa, més assequible, més propera.

Si només n’haguessis de citar una, quina és la 
teva peça preferida entre les que heu cantat?

Cantares, de Machado i Serrat.

I quina és la que t’agradaria més poder oferir?

Fortuna, de Càrmina Burana. Tot i que és molt di·
fícil i s’han de tenir mitjans.

Quin indret del poble t’inspira més per fer 
una cantada?

A l’estiu, Can Cortès. A l’hivern, l’ Església de San·
ta Maria.

Quines arguments explicaries a la gent per-
què s’apuntés i participés a les activitats de 
la Coral?

Assaig a Can Cortès.

El cant en comunitat és una activitat molt sa·
tisfactòria. Genera endorfines, l’hormona de la 
felicitat. És un marc de relació humana també, 
òbviament.

Com veus el futur de la Societat Coral La 
Unió?

Crec que ara per ara tenim bona salut. Ara bé, els 
problemes econòmics són importants. Aviat farem 
100 anys. Tenim projectes pel centenari.

I el panorama cultural del poble, com el veus?

En la meva opinió a Palau hi ha un bon desplega·
ment d’activitats culturals, i moltes associacions 
dedicades a la cultura, en els seus diferents ves·
sants.

Vols fer algun suggeriment o aportació en 
aquest sentit?

Necessitem amb urgència un Auditori, que  podria 
tenir altres usos també.
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Programa de la 
trobada de corals
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AMICS DE LA MÚSICA CLÀSSICA

El Dr. Roque Lucas Sánchez amb Michel Davidov

ROQUE LUCAS SÁNCHEZ
President

Com va començar l’afició a la música clàssica 
de qui exerceix la professió de metge i prac-
tica moltes altres aficions ben diverses, com 
travesses de muntanya, ...?

Mi contacto con la música clásica fue muy tangen·
cial en mis años de infancia. Durante mi periodo 
de estudiante universitario, cierto tipo de música, 
como puede ser la clásica, sirve de “acompaña·
miento” y “descubrí” La Radio Nacional Clásica, 
una de las pocas fuentes de calidad y coste nulo, 
me acompañó días y días. A partir de ahí fue cre·
ciendo mi interés.

Recordes quan i on vas assistir per primera 
vegada a un concert de música clàssica en 
directe?

Podríamos decir que fue en el Palau de la Música 
de Barcelona, hace ya muchos años. Para mí fue 

una nueva y maravillosa experiencia de encontrar·
me “en directo”, con aquella música que conocía 
desde tiempo atrás

I, ja a Palau-solità i Pegamans, quines van 
ser les motivacions per impulsar i presidir 
una entitat com Amics de la Música Clásica ? 

Quizá como ocurre todo lo importante en la vida. 
Un poco por casualidad. Se dieron un conjunto de 
circunstancias, alrededor de la Nits Musicals de 
Santa María de Palau·solità i Plegamans y junto a 
un grupo de personas de la localidad, tomamos la 
decisión de que un patrimonio cultural como aquel 
no podía desaparecer. Fue éste el verdadero moti·
vo. El que lo presidiese yo o no, pienso que es una 
cuestión “menor”.

Societat Coral La Unió. 1993. Arxiu Beneta Oromí.

Quin any es van fundar l’Associació i quins 
van ser els fundadors?

Se fundó en 1999. Ésta fue la primera Junta:
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Presidente: Roque Lucas Sánchez
Vice·Presidente: Daniel Mas Soler
Secretario: Francesc Vilardell Ballbé
Vice·Secretaria: Anna M. Soley Casas
Tesorera: Maria Ciurans Mas
Vocales: Tomàs Castells Manent
              Carme Serra Colomer
              Enric Agustí Torres
              Beneta Oromí Llubés
              Josep Dolcet Rodríguez
              Josep M. Llorens Cisteró
              Magda Rovira Sangerman

Beneta Oromí, Daniel Mas, Núria Casas i Montserrat 
Costa. 1998

Reconeixement als Regidors de Cultura. 2013

Com veus l’evolució d’aquesta activitat al po-
ble durant aquests anys?

Pienso que como la de cualquier otra entidad nue·
va que nace: Ilusión al nacimiento, lucha por con·
solidarse y espíritu de continuación. Con los altiba·
jos propios de cualquier organización. Pero yo diría 
que disfruta de “buena salud”.

De quina actuació destacada guardes especi-
al record?

No podría precisarlo, para mi cada acto de encuen·
tro con la música es único. Resaltar uno u otro 
por la calidad del compositor o de los intérpretes, 
sería desmerecer al resto. No lo digo porque sea lo 
“políticamente correcto”, sino porque así lo pienso.

I quin projecte creus que és una assignatura 
pendent i t’agradaria fer realitat?

Proyectos siempre hay que tener, de hecho, cuan·
do uno marcha, pienso que siempre debe dejar a 
medias algún proyecto que otros continuarán. En 
nuestro caso, más que un proyecto es una nueva 
realidad, la puesta en marcha de los encuentros 
de música coral, que iniciamos este año, junto a la 
Coral de nuestro municipio.
 
La voz es el más maravilloso de los instrumen·
tos y explica nuestra visión de la música: que el 
mensaje de unas personas sirvan para acercarla y 
compartir al resto. En eso estamos.
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Més enllà de que agradi personalment la mú-
sica clàssica i dels seus reconeguts valors ar-
tístics i musicals, què creus que pot aportar 
L’Associació Amics de la Música Clàssica  a la 
gent del poble, com ara participació social, 
creixement cultural, ...?

Pienso que el patrimonio de un pueblo es algo más 
que lo físico, Lo más inmaterial también forma 
parte de él, y que otra forma que la música.
Siempre nos ha guiado, como es públicamente 
manifiesto, que la música, más allá de ella misma, 
significa un espacio de encuentro que debe estar 
siempre por encima de aquello que lícitamente 
pueda diferenciarnos.

Esta es nuestra modesta contribución al patrimo·
nio de nuestro pueblo.

Tons i Sons.  2014. Arxiu AMCPSP.

Només et deixaré citar-ne una. Quina és la 
teva peça preferida entre les que s’han exe-
cutat als concerts locals?

Mi memoria es débil, pero quizá el Stabat Mater 
de G. B. Pergolesi. Habría otras a la misma altura.

I quina és - també només una - l’obra i autor 
musical que prefereixes?

Esta pregunta es de respuesta imposible. Permí·
tame una licencia: J. S. Bach, es el gran maestro, 

pero A. Vivaldi es para mí, independientemente de 
sus Cuatro Estaciones, otro gran maestro.
Para obras, aún más imposible. Me aventuro con 
las Sonatas del Rosario de H. I. F. Biber. El “Pasa·
calle en sol menor”, para violín de la sonata 15, es 
personalmente para mí una obra de una grandeza 
insuperable.

Quin indret del poble creus més inspirador 
per fer un concert?

Pienso que los aledaños del Castell de Plegamans 
es un entorno precioso y como no, la plaza de la 
Iglesia de Palau·solità

Quins arguments utilitzaries per motivar la 
gent perquè participés i assistís a les activi-
tats d’Amics de la Música Clàssica?

Como antes decía, el patrimonio de un pueblo es 
algo más que lo físico, si amas allá donde pasarás 
tu vida, participa. Contribuirás, aparte de disfru·
tar, a hacerla cada vez más grande.

Orquestra de Cambra de Terrassa. 2017. Arxiu AMCPSP. 
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Com veus el futur d’aquesta entitat?

Como cualquier otra asociación cívica. Siempre en 
dura lucha por sobrevivir, pero con optimismo.

I el panorama cultural del poble, com el veus?

En líneas generales, positivo. La música es tan solo 
una parte de ellas, pero la actividad teatral, lite·
raria y de otros ámbitos, aunque siempre sea sus·
ceptible de mejorar, pienso es interesante. Basta 
caminar por el municipio y mirar los carteles de 
actividades que se realizan.

Vols fer algun suggeriment o aportació en 
aquest sentit?

Pienso que potenciar la colaboración de todas las 
entidades culturales nos hará a todos más fuertes 
y además difundir a municipios vecinos nuestras 
actividades.

La cultura no es patrimonio de alguien en concre·
to. Es del pueblo en general, nosotros sólo somos 
sus servidores.

La cultura nos hará a todos más libres.

Tiziana Tagliani i Francesc Colomina. 2017. Arxiu AM-
CPSP.

Concert a l’església de Sant Genís de Plegamans.
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COLLES DEL BALL DE GITANES

JOAN CAROL VENTURA
President

D’on et ve l’afició al Ball de Gitanes?

El meu pare, Joan Carol Mumbrú, i el Josep Perra·
mon en van ser els impulsors. Ho he viscut des de 
petit i he ballat les colles des que tinc memòria. 
Sempre ho he portat dins.
 
Recordes quan i a on vas ballar la primera 
vegada?

Doncs no recordo exactament el moment de la 
primera vegada, però segurament seria al pavelló 
del poble, el vell, l’únic que hi havia llavors. Sí que 
tinc un record molt clar de les pessigolles a la pan·
xa abans de sortir a la pista a ballar, les grades del 
pavelló plenes i la música de la cobla començant 
a sonar mentre enfilàvem cap al centre de la pista 
tot saltant al pas.
 

Quin any es van fundar les Colles al poble 
quins van ser els fundadors?

El Ball de Gitanes al poble es remunta a fa molts 
i molts anys, els nostres avis ho recorden com un 
ball de ‘sempre’. Hi ha escrits de finals del segle 
XIX on s’hi menciona la colla del poble. L’actual 
entitat del Ball de Gitanes es va crear el 1976, els 
que ho van començar tot van ser uns quants jo·
ves del poble que van voler recuperar un ball que 
s’havia perdut, que ells havien ballat de nens. Els 
que van arrancar allò i van portar·ho molts anys, 
fins que altres vam agafar el relleu, van ser el Joan 
Carol i el Josep Perramon. També va ser·hi en els 
primers anys el Josep Castellvell.
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Com veus l’evolució d’aquesta activitat al po-
ble durant aquests anys?

L’evolució és llarga. Quan jo era un nen, les balla·
des eren tot un esdeveniment, el pavelló s’omplia 
de gom a gom i la festa durava fins a la nit. Es feia 
per Carnestoltes, amb ball amb orquestra i tot per 
tots els balladors que venien de diferents pobles 
del Vallès a fer la festa. La nostra colla anava a ba·
llar a altres pobles també desde Febrer fins a Maig. 
Acabàvem la temporada amb una ballada multi·
tudinària a Montserrat. Ara encara queden alguns 
pobles que fan ‘la roda’, però no tots. La festa ha 
evolucionat cap una ballada local, integrada dins 
la Festa de Sant Isidre, s’han introduït balls amb 
música més moderna, participem en festes del po·
ble com La Marató o la Diada contra el Càncer. Ha 
passat de ser una activitat que durava tot un curs 
a una de puntual, i molts balladors la compaginen 
amb altres que sí que fan tot l’any. 

Cal evolucionar per encaixar entre la gran oferta 
que hi ha avui dia d’activitats esportives i lúdiques, 
que no hi eren fa 40 anys. Si volem conservar la 
tradició, cal innovar sense perdre l’essència.
 

Alguna actuació destacada que recordis es-
pecialment?

Recordo de l’etapa anterior la ballada a Coutras, a 
França. Crec que ha estat l’única sortida ‘internaci·
onal’ que hem fet mai. D’aquesta nova etapa recor·
do amb emoció la ballada del 2013, l’any després 
de recuperar la Colla. Vam fer una nombrosa Co·
lla de Grans amb molta gent que havia ballat anys 
anteriors i jovent nou que és el que ens impulsa 
a continuar els últims anys. També tinc un record 
emocionat el dia que vam recuperar el Ball de Sant 
Genís davant l’Església de Sant Genís pel Mil·lenari 
de la Parròquia. Encara recordo com a algun parro·
quià li queien les llàgrimes veient·nos ballar; enca·
ra se’m posa la pell de gallina recordant·ho.

Un projecte futur a destacar?

El futur l’encarem any a any. Més que projectes 
hi ha algun somni, com fer una sortida internaci·
onal.  Fa un parell d’anys ens van convidar a una 
trobada de danses tradicionals a Praga, però per 
ara no s’han donat les circumstàncies per assis·
tir·hi. Potser algun dia. Més a prop, tornar a ba·
llar a Montserrat seria quelcom que ens agradaria 
plantejar aviat. Veurem si la colla té ànims per 
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engrescar·s’hi algun dels propers anys. Potser 
aquest mateix que ara encetarem.

A part dels seus valors artístics i culturals, hi 
veus algun  interès més en la seva pràctica i 
difusió?

El Ball de Gitanes és un ball molt localitzat al Va·
llès, que ens identifica com a vallesans. Com totes 
les activitats tradicionals de cultura popular, aju·
da a integrar·se en la identitat d’allí on vius, en 
aquest cas a les comarques del Vallès.
 
Quin és el teu pas preferit?

Sens dubte el xotis, concretament la seva part 
muda. Ballar sense la música només guiat pel so de 
les castanyoles és un repte i un sentiment de satis·
facció en acabar que només tens amb aquest pas. 

És on m’hi he sentit millor de tots els llocs del poble 
on hem ballat. Tots són inspiradors, el Parc Onze 
de Setembre, la Plaça del Lledoner, La Sagrera. 
La rotonda de la Pilufa. La Plaça Folch i Torres. La 
Plaça de Sant Genís o a Santa Maria. I segur que 
me’n deixo. 

El Pavelló és potser on millor ens pot veure la 
gent, però ballar a l’aire lliure, a la plaça, és on hi 
ha l’origen del Ball de Gitanes i on més ens agrada 
ballar.

Quines motivacions diries a la gent perquè 
s’apuntés i participés a les activitats de les 
Colles?

Si t’agrada la cultura i tradicions del lloc on vius. Si 
la música, qualsevol tipus de música, et fa ballar. 
Si se te’n van els peus quan la sents. Si t’agrada el 
so de gralla o de cobla. Ballar el Ball de Gitanes et 
permet gaudir d’un ball tradicional, compartir es·
tones molt distretes aprenent·lo durant unes set·
manes de Febrer a Maig amb nens i nenes, joves 
i no tant, que intentem coordinar els punts de la 
dansa, amb tocar castanyoles a la catalana, i fer 
que un ball, a priori complex, surti fàcil i faci goig 
a la plaça quan la gent el veu. 
Però sobretot, més que agradar, el que busquem és 
passar·nos·ho bé junts, aprendre passos de ball, 
coordinar·ho amb tocar castanyoles i gaudir el dia 
que ballem a la plaça. El sentiment que tenim el 

Quin indret del poble creus més adient per 
fer una ballada?

El lloc on més m’agrada ballar és a la plaça da·
vant de l’Ajuntament. La dimensió de la plaça la 
fa idònia per acollir la colla i el públic entregat a la 
mainada i als que ballen. 
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dia de la ballada, en acabar després de donar·ho 
tot a la plaça, no es pot explicar, només es pot 
viure. És quelcom que t’emportes per sempre, i 
comprens els nostres avis quan encara avui, quan 
senten la música, et miren els ulls i emocionats 
et diuen “nen, és que quan sento la música de les 
‘gitanes’, sento una cosa aquí (posant·se la mà al 
pit) que és que se m’hi en van els peus”.

Com veus el futur de les Colles al poble?

El futur és sempre difícil de predir. Si quan fa ja 
deu anys (Uf, 10 ja?) es va anunciar la suspensió 
de les ballades ens haguessin dit la força amb què 
ressorgiria després de la ballada de QU4TRE PINS 
a Caldes, amb més de 150 balladors l’any 2015, 
no ens ho hauríem cregut. 
Veient com tenim d’animada la colla dels més pe·
titons, amb una cinquantena de balladors i balla·
dores menuts que ens fan seguir cada any, sembla 
que tenim un futur prometedor, al menys tenim 
‘planter’ per créixer. Ara es tracta de seguir en·
grescant cada any una colla que tingui ganes de 
seguir sortint a la plaça a gaudir i mantenir aques·
ta tradició tant nostra.

I el panorama cultural del poble, com el veus?

Es fa difícil fer un diagnòstic des d’una entitat i 
prou. El poble sempre he tingut l’experiència de 
ser un poble amb molt associacionisme cultural. 

I cada vegada hi ha més oferta d’esdeveniments 
culturals al poble. És cert que el grau de partici·
pació sempre ens sembla petit per un poble on ja 
hi vivim 15 mil persones. La ‘competència’ de ciu·
tats més grans properes com la pròpia Barcelona 
o altres capitals metropolitanes ho fan a vegades 
complicat, però jo crec que el poble té una gran 
varietat d’oferta, i el millor de tot és que es mou 
a través del propi teixit associatiu local, sense de·
pendre exclusivament de les institucions oficials. 
Tenim un poble viu, que és capaç d’organitzar·se 
i generar cultura popular en molts aspectes. Sar·
danes. Deixebles. Balls. Teatre. Esportiu. Patrimo·
nial. 

Vols fer algun suggeriment o aportació en 
aquest sentit?

Crec que aquesta riquesa cultural i patrimonial 
que tenim s’explota poc cap a fora del poble. Fins 
i tot internament, les persones que no tenen una 
relació més o menys directa amb alguna entitat o 
associació, els costa informar·se i viure·ho. Crec 
que una mica més de coordinació i inversió en co·
municació per donar visibilitat a tot el que cultural·
ment el poble genera ens ajudaria a enriquir·ho, i 
donar·ho a conèixer. 
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PATRONAT DE SANT ISIDRE

JOSEP CUYÀS RIERA
President

De qui va sortir la idea de constituir el Patro-
nat de Sant Isidre?
 
La primera idea va ser de la Francesca Casajuana, 
que va suggerir que seria interessant que és fes 
una festa al poble amb motiu del patró dels page·
sos. La iniciativa va ser recollida per la pagesia i 
es va decidir constituir el Patronat per organitzar 
la festa de Sant Isidre.

Carrossa de Can Duran

Quines van ser les motivacions per impulsar i 
presidir aquesta Entitat?

La principal motivació va ser perquè al poble es 
feia, des de fa anys, una festa de Sant Isidre  molt 
senzilla. A través del Patronat es va poder orga·
nitzar millor la festa i es va convidar tot el poble a 
participar·hi.

Quin any es va fundar i quins van ser els fun-
dadors?

Es va fundar l’any 1984 per part dels pagesos del 
poble.

Carrossa de J. Olivé.

Com veus l’evolució d’aquesta activitat al po-
ble durant aquests anys?

La festa va tenir molt èxit els primers 20 anys. Es 
feien moltes carrosses per a la desfilada. Es feia 
també un sopar de gala, al que es convidava alguna 
personalitat de la política o de diferents camps de 
la vida social, com del món pagès, d’esports, l’ho·
me del temps i altres. Es contractava una orquestra 
per amenitzar el sopar. També es nomenaven ban·
derers que es renovaven cada any.
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De quina actuació en guardes especial record?

Va ser molt especial la celebració del primer any. 
Alguns havien pronosticat que la festa seria un 
fracàs  i en canvi va ser tot un èxit. Això ens va 
animar a fer coses noves, a engalanar el pavelló i 
a millorar la festa. 
 

Relleu dels portabanderes de l’any 1993: Anna Cuyàs, 
Evarist Cuyàs, Imma Comellas, Bet Vilardell, Josep 
Castells i Toni Castells.

També cal destacar la interessant excursió que es 
fa cada any el mateix dia de Sant Isidre, el 15 de 
maig, per veure activitats agrícoles i per fer un 
dinar de germanor.

Més enllà de l’aspecte festiu, què creus que 
poden aportar les activitats del Patronat a tot 
el poble?

Una bona funció és el donar a conèixer a tothom 
les activitats dels pagesos.

Carrossa de Josep Cuyàs.

Bandera del Patronat encapçalant la desfilada.

De les carrosses que heu fet durant aquests 
anys, quina és la que t’ha satisfet més?

La més emblemàtica va ser la reproducció de 
l’edifici de La Cooperativa, feta per l’Associació 
Pessebrista, ja que representava tots els pagesos.

Com veus el futur d’aquesta Entitat?

En el futur cal  conservar la tradició, però celebrant·
ho d’una altra manera, convidant a participar·hi a 
altres entitats. 
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I el panorama cultural del poble, com el veus?

S’han format moltes entitats i per això hi ha també 
un gran nombre d’activitats, que moltes vegades 
se solapen unes amb altres.
 

Carrossa de l’Associació Pessebrista.

Vols fer algun suggeriment o aportació en 
aquest sentit?

Caldria potser que es coordinessin més les dife·
rents entitats per disminuir aquest solapament. 
Però, reconec que és difícil, fins i tot quan hi ha 
hagut reunions d’entitats tampoc s’ha aconseguit.

Mireia, com a membre jove del Patronat i or-
ganitzadora activa dels actes de la festa de 
Sant Isidre, també et volem demanar l’opinió.

Quin record tens de la fundació de l’Entitat i 
de l’inici de la festa?

Recordo que el Patronat, com a Entitat, el van fun·
dar l’any 1984 uns quants pagesos, tot i que anys 
abans per Sant Isidre ja es realitzava l’excursió 
que encara mantenim.

MIREIA RIERA GRAU
Membre del Patronat de Sant Isidre
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Com vas entrar a participar en els actes de 
l’entitat?

Jo era una nena que participava anant a dalt d’una 
carrossa. I vaig entrar a l’entitat quan em van sug·
gerir que fes de portabanderes i vaig portar un 
tractor pels carrers del poble.

En què més participaves?

Un record que tinc és quan es feia la gimcana amb 
tractors i buscàvem l’agulla el paller i després es cre·
mava i s’apagava, finalment acabàvem tots mullats.

Com veus l’evolució de la festa?

La festa ha anat fent canvis de mica en mica. Tot i 
que amb l’arribada del jovent hi ha hagut un canvi 
mes gran però amb les noves normatives també fa 
que s’hagin de fer canvis forçats. 
 
Volem mirar de seguir fent més canvis perquè hi 
ha una part de la festa que ha decaigut. 
 

Carrossa de Josep Cuyàs.

Grup de participant a l’organització de la festa.

Així doncs, com veus el futur?

Com he comentat, degut a les normatives de segu·
retat i les que es refereixen a la presència d’animals 
a la desfilada, ens trobem amb una sèrie d’impedi·
ments. Això ens suposa contratemps, amb l’afegit 
que tothom té moltes coses a fer.

Amb tot això, doncs, el futur del Patronat no sa·
bem com anirà.
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Com va començar la teva afició al futbol?

De petit el meu pare seguia molt el futbol per la 
ràdio i sobretot el Barça. Va ser qui m’hi va fer 
aficionar.

Quina va ser la primera vegada que vas anar 
al camp del Barça?

Vaig néixer a Coll de Nargó i per estudiar havíem 
d’anar a Lleida o a Barcelona, on vaig anar jo, als 
Salesians. Jugava a futbol i teníem entrades per 
veure partits del Barça i l’Espanyol. No recordo el 
primer partit, però sí que va ser quan es va fitxar 

PENYA BARCELONISTA

VICENÇ AIXÀS BETRIU
President

el Cruyff, al camp de l’Espanyol. Em recordo dels 
duels del Gallego amb l’Amiano.

Tens algun altre record de petit, relacionat 
amb el futbol?

Abans havia estudiat a la Salle de La Seu d’Urgell. 
També jugava a futbol i varen venir a jugar els 
veterans del Barça, Fusté, Olivella, Martí Filosia i 
altres. Per nosaltres va ser un gran fet.

Quin any es va fundar la Penya Barcelonista 
local i quins van ser els fundadors?

El 27 d’agost de 1987, per grans barcelonistes, 
Josep Vivancos, Josep Mas, Jaume Jornet, Jaume 
Rabassó, Josep Jornet, Josep Truyols, David Abas·
cal, Jordi Olivé, Josep Fauri, Vicenç Aixàs, Josep 
Expòsito, Jaume Martí. Segurament me’n deixo. 
Molts d’ells ja no estan amb nosaltres. 

Concurs de nadales 2017.

Trenta anys de la Penya.

Com veus l’evolució de l’activitat de la Penya 
al poble durant aquests anys?

Jo crec que ha anat creixent, sobretot amb la gran  
iniciativa que tenia el Josep Mas i que ens va in·
culcar. 
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Alguna jornada o activitat destacada que re-
cordis especialment?

Durant molts anys en Josep Mas va perseguir que 
la plaça davant de la penya es digues Plaça de la 
Penya i, en la celebració dels 25 anys, es va acon·
seguir. El Josep ja no ho va poder veure, però es 
un homenatge a ell.

Jurat del concurs de nadales

Participació a la Festa de Sant Isidre.

Sant Isidre i Carnaval. També organitzem autocars 
per anar als partits. I disposem de pantalla a la 
penya per veure per TV les transmissions. I col·la·
borem amb el Futbol Sala Palau.

Com veus aquesta participació de la Penya en 
diferents activitats?

Per poder participar en moltes activitats com a 
penya, socialment i esportivament, ens fan falta 
recursos i gent que s’hi vulgui implicar.

A més de la tasca futbolística, feu una activi-
tat amb un destacat caràcter cultural com és 
el Concurs de Nadales. Com és que el vàreu 
iniciar?

El Josep Mas, gran emprenedor, juntament amb 
els mestres, el Paco i l’Angelines, varen ser els 
grans promotors. I ja en fa 26 anys.

Què destacaries d’aquesta activitat?

La gran col·laboració, que els hem d’agrair, dels 
mestres i directors per animar els nens i nenes a 
participar·hi.

Quines altres activitats feu?

Participem a la Fira d’Entitats, Fira Medieval, Fira 
del Vi i Formatge, Fira de Santa Llúcia, Festa de 
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Tornant al Barça, de quin partit dels que heu 
assistit al camp en teniu més bon record?

Personalment, deixant a part els Barça–Madrid, 
destacaria el Barça-Anderlech, dels octaus de final 
de la recopa d’Europa, l’1 de novembre de 1978. 
Havíem de remuntar el 3 a 0 de l’anada i es va 
aconseguir, en un partit impressionant i vibrant.

Quins arguments faries servir perquè la gent 
s’apuntés i participés a les activitats de la 
Penya?

Avui dia és molt complicat, costa tirar endavant i 
la gent no s’hi implica i el jovent passa bastant.

Jurat i exposició del concurs de nadales.

Com veus el futur de l’entitat?

Bé jo estic en procés de deixar la presidència. Són 
31 anys i les persones necessitem canviar. Voldria 
deixar la penya ben establerta però falta i no es 
troba gent que vulgui tirar endavant. Encara que 
el Barça tira molt, fa uns anys que costa tirar en·
davant.

Partit solidari amb ADISPAP al Camp Nou.

I el panorama cultural del poble, com el veus?

Bé, hi ha moltes entitats que treballen per tirar en·
davant tots el temes culturals i esportius. El proble·
ma crec, com he dit abans, és que ens fem grans i 
costa integrar el jovent a la major part d’entitats. 
Hi hauria d’haver alguna fórmula perquè el jovent 
agafi la responsabilitat de les entitats.

Vols fer algun suggeriment o aportació en 
aquest sentit?

Hi haurien d’haver mitjans per fer més participati·
va la joventut a les entitats.
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ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA

JORDI PUJOL LOZANO
President

De petit, feies el pessebre a casa teva? 

Sí, sempre!

Com va començar la teva afició  a fer pesse-
bres a nivell artístic com feu a l’Associació de 
Pessebristes? 

A mesura que em vaig anar fent gran em vaig anar 
tornant perfeccionista, o potser de petit ja ho era 
sense ser·ne conscient. Això també val pels pes·
sebres que un cop casat feia a casa, de manera 
que la meva dona em va animar a apuntar·me a 
fer el curset, donat que sabia com m’agradava i 
com admirava els diorames que anàvem a visi·
tar no només a Palau·solità i Plegamans, també a 
Castellar, Terrassa i Sabadell.

Quines van ser les motivacions per impulsar i 
presidir una entitat com l’Associació de Pes-
sebristes? 

Sempre he pensat que ajudar a les persones és 
molt important. No m’agrada decidir a qui i com 

ajudar, tinc idees pròpies, és clar, com tothom, 
però m’estimo més analitzar i després actuar se·
gons el que crec; en aquesta línia, després que em 
convidessin a formar par de la junta, vaig acceptar 
entrar a formar·ne part. Era una manera de col·la·
borar amb aquella gent que lluitava per tirar en·
davant l’entitat, any 2001, en que es plantejaven 
d’organitzar la trobada pessebrista de Catalunya i 
Balears de l’any 2004 i vaig decidir ajudar. 

Després de la trobada, que va ser la millor que 
s’ha fet mai, amb tota la modèstia del món i reco·
neixement pels qui aleshores van fer una feinada 
fora mida, crec que fruit de tanta tensió, vam pas·
sar uns anys difícils, amb president en funcions 
però sense nomenar·ne cap, i l’any 2009, a petició 
dels membres de la junta escollida en assemblea, 
em van proposar de fer de president. 
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Vaig creure que en aquell moment podia tornar a 
ser d’ajuda a l’entitat acceptant el càrrec i el repte 
i vaig acceptar, només amb la pretensió esdevenir 
eina per reforçar l’entitat en un moment que veia 
cansada i pel fet de detectar consens entre tots els 
membres de la junta.

Quin any es van fundar l’Associació i quins 
van ser els fundadors? 

L’entitat es funda l’any 1982 organitzant un con·
curs de pessebres a les Escoles Velles per un grup 
de joves que feien pessebre vivent. És però, a 
partir de l’any 1985, quan s’abandona la idea de 
concurs i es comencen les exposicions i a intentar 
fer activitats tot l’any. Pel que he sentit explicar 
dels meus companys, els primers membres del ju·
rat del concurs que jo ara mateix recordo són la 
Dolors Oromí, que ja formava part de l’Associació 
Pessebrista de Barcelona, i en Manel Zorrilla. L’any 
85 en Jaume Malla, en Julià Arjona i el recentment 
desaparegut (DEP) Manel Garriga ja hi van expo·
sar els seus pessebres. 

Com veus l’evolució d’aquesta activitat al po-
ble durant aquests anys? 

Crec que ha millorat moltíssim en quant a la par·
ticipació com en la qualitat de les obres que s’hi 
presenten. Malauradament no en públic que visita 
l’exposició, penso que en part és degut a què hi 

ha encara molta gent del poble que no ens coneix 
i d’altres que no saben què hi poden trobar a l’ex·
posició.

De quina actuació guardes especial record? 

De la XXXV trobada de pessebristes de Catalunya 
i Balears l’any 2004.

I quin projecte t’agradaria fer? 

Organitzar una Biennal del pessebre Català i que 
la Federació Catalana de Pessebrisme pogués tro·
bar un lloc adient per instal·lar·hi una seu del mu·
seu del pessebre de Catalunya al nostre poble.

Més enllà dels seus valors artístics, què creus 
que pot aportar el pessebrisme, com ara par-
ticipació social, difusió de la cultura pròpia? 

Més enllà del que suposa el pessebrisme, art, cul·
tura, patrimoni i tradició amb tot el que això com·
porta de cara a la cohesió social de les persones. 
Com a eina d’integració social, també pot apor·
tar turisme familiar i de qualitat a la nostra vila i 
per tant riquesa econòmica, tot i que per arribar 
a aquest punt encara ens falta anar un pas més 
enllà i rebre el suport, entre d’altres col·lectius, de 
restauradors i comerciants de la vila.
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Si només n’haguessis de citar un, quin és el 
teu pessebre  preferit entre els que heu cons-
truït? 

Això és com triar entre el pare i la mare, no n’hi 
ha cap i tots els que estan treballats des del cor 
ho són.

I quin és el pessebre que t’ha agradat més 
dels que es fan arreu? 

Els que em fan plorar, els que em transmeten co·
ses i m’emocionen.

Quin indret del poble creus més inspirador 
per fer un pessebre exterior? 

La plaça de l’església romànica  de  Santa  Maria.

aportar és benvingut; alerta, no només fent pes·
sebre, es pot col·laborar de moltes maneres. 

Com veus el futur d’aquesta Entitat?

Potent si assolim entre tots no perdre pistonada, 
sempre oberts a les persones i als nous formats; 
essent crítics.

I el panorama cultural del poble, com el veus? 

Potent però desestructurat, moltes entitats, molta 
gent participant però poc organitzat i molt com·
partimentat.

Heu pensat alguna vegada en fer un pesse-
bre vivent? 

No.

Quins arguments utilitzaries per motivar la 
gent perquè participés i assistís a les activi-
tats de l’Associació? 

M’agrada aprendre i perfeccionar, compartir i do·
nar; tothom que vulgui fer el mateix i, a més, 

Vols fer algun suggeriment o aportació en 
aquest sentit?

No, penso que això s’ha d’anar posant al seu lloc 
de manera natural, sense presses i escoltant tot·
hom que no tingui cap més interès que la cultura 
del poble.
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Advocat.
Administrador de Finques.
Agent de la Propietat Immo·
biliària.

Josep Farnés 
Costajussà

LA PEDRA DE CAN FALGUERA

Anècdotes del municipi

Ens hem acostumat a veure·la, ja 
forma part del paisatge urbà. Sovint 
hem sentit que es tracta d’un menhir, 
com la Pedra Llarga, però no, el seu 
origen és un altre. La pedra de Can 
Falguera va ser col·locada amb un ob·
jectiu inicial publicitari i existeixen les 
dades exactes de la seva col·locació.   

Bé, anem al principi. Ens hem de si·
tuar al gener de 1968, quan el pare 
de l’autor d’aquest article, TOMÀS 
FARNÉS SOLEY (1933·2013), i el seu 
soci, FRANCESC CASAJUANA SANS, el 
“Quico”, (1920·1994), s’ocupaven de 
la promoció de la zona nord de la ur·
banització Can Falguera, propietat de 
la Sra. Montserrat de Falguera Negre. 
En aquell moment tenien 34 anys el 
Tomàs i 47 el Quico. Acompanyo una 
fotografia d’època de tots dos.

Pedra de Can Falguera, any 1968. El Quico i el Tomàs a la dècada dels 60.
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El Tomàs amb la segona pedra de la zona nord.

El cert és que, precisament aquell any 1968, el 
Tomàs, tenia per costum escriure un dietari on, 
de forma intermitent, anava anotant les coses que 
considerava d’interès. I així, trobem escrit el 16 
de gener:

“Ha estat un dia genial, ja que se m’ha ocor-
regut la idea de portar una pedra que havia 
vist a la Riera de Caldes, a prop de la res-
closa de Can Pujol a Palau de Plegamans, i 
ho he consultat amb el Quico i m’ha dit que 
si. Aleshores hem parlat amb el “torero” (1) 
del Mas, J.S., el qual ha fet tot el possible 
per portar-la i ho ha aconseguit, deixant-la a 
l’entrada de la carretera cap a Can Falguera, 
com indicador de Can Falguera.” 

Així, ja tenim la data quan va ser portada, va ser 
el 16 de gener de 1968. Enguany ha fet 50 anys. 
Com es pot veure a la fotografia del principi, hi fi·
gurava el text “A CAN FALGUERA”, amb una fletxa.

Però la història continua al dietari. Així, el dia se·
güent, 17 de gener, figura:

“Hem col·locat la pedra que havíem portat el 
dia anterior, fet que ha produït un gran en-
renou entre els que passaven; i faig constar 
que al Sr. Josep Mas, amo de Can Mas i Can 
Rovira, no li va fer gaire gràcia i que volia que 
també indiqués el camí de Can Mas, però el 
que realment volia era que no li prenguéssim 
els clientes dels terrenys que venia, ja que 
nosaltres amb això, realçàvem els terrenys 
de Can Falguera, que veníem.”

De fet, eren grans amics, i més que ho van ser 
amb el temps. Però en aquell moment, hi havia 
competència en la venda de les parcel·les.

El cert és que el Tomàs i el Quico, van completar la 
publicitat amb una altra pedra més petita, avui ja 
desapareguda, per acabar d’indicar la senyalitza·
ció a la zona nord, amb la indicació “CAN FALGUE·
RA ZONA NORTE”, que es pot veure en una altra 
fotografia que s’acompanya. Va ser posada sols 3 
dies després de la primera, a la mateixa urbanitza·
ció. Així el dia 19 de gener, consta al dietari:

“Vam pujar una altra pedra a Can Falguera, 
per indicar la zona nord de la urbanització.”

(1) Com que a l’excavadora li deien “toro”, al conductor 
li deien “torero”, en l’argot del moment.
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Febrer 1980. Josep Vilardell, Tomàs Farnés, Rafael Za-
mora i Antoni Espi. Quico i Tomàs, 26 de març de 1989.

La pedra indicant la zona nord, va estar molts 
anys posada, fins que va ser retirada no fa massa 
temps.

Però la història de la pedra continua. Ens situem 
12 anys més tard, el 1980. El carrer que s’iniciava 
amb la pedra, tothom l’anomenava “la pujada de 
Can Falguera”, i la Junta de l’Associació de Veïns 
de Can Falguera va decidir que calia posar·li nom. 
Es donava el cas que el febrer de 1980 es celebra·
va el centenari del naixement de l’escriptor Josep 
M. Foch i Torres i el nostre poble s’hi va abocar de 
ple. La Junta de l’Associació, va proposar posar al 
carrer el nom d’AVINGUDA DE JOSEP Mª FOLCH 
I TORRES, que va ser acceptat per l’Ajuntament. 

Així, es va col·locar una placa de marbre, que en·
cara hi és, i es va realitzar la inauguració pel que 
en aquell moment era Conseller de Presidència de 
la Generalitat, Miquel Coll i Alentorn, en una visita 
amb motiu dels diversos actes del centenari, als 
que també hi va assistir el President de la Gene·
ralitat, Jordi Pujol i Soley. En una fotografia que 
s’acompanya, del mateix dia de la inauguració, es 
pot veure al Josep Vilardell, constructor que va col·

locar la placa, el Tomàs Farnés, el Rafael Zamora 
i l’Antoni Espi, aquest dos darrers membres de la 
junta de l’Associació de Veïns de Can Falguera. 

El Tomàs i el Quico, a més de socis, van ser amics 
tota la vida.  Es consideraven com de la família. 
Se’ls pot veure a una altra fotografia que s’acom·
panya de 1989, amb 55 anys (el Tomàs) i 68 (el 
Quico). 

Han passat més de 50 anys des de la seva col·lo·
cació, i ara la pedra de Can Falguera ja forma part 
de la història del nostre poble. 
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Joan Badia Humet

Al món de la política local hi ha hagut 
també experiències interessants que 
caldria analitzar, una vegada el pas 
del temps ens permet fer·ho d’una 
manera menys visceral i sense els 
prejudicis que els fets recents podrien 
tenir sobre els que en varen ser pro·
tagonistes, malgrat que encara avui 
alguna de les persones que van inter·
venir estan en actiu. 

Els antecedents ens porten al final 
de “l’antic règim” del general Fran·
co, el 1975, i l’adveniment del siste·
ma constitucional a l’Estat Espanyol. 
S’inicia el que hem anomenat l’etapa 
de la transició. S’aproven la Constitu·
ció, el 1978 i l’Estatut, el 1979. Aquest 
mateix any de 1979 es convoquen les 
primeres eleccions municipals demo·
cràtiques.

La convocatòria de les primeres elec·
cions suposava la presentació de can·
didatures de les diferents tendències, 
fet que obligava als candidats a iden·
tificar-se amb el programa dels dife·
rents partits, que en el pobles com 
Palau·solità i Plegamans tenien una 
dèbil implantació, llevat d’unes po·

ELS ALTRES INDEPENDENTS

Història municipal

ques excepcions com el PSUC, el PSC 
i Convergència. Els altres responien a 
persones provinents, tant de l’anterior 
règim com del món associatiu, cultu·
ral i professional i que políticament no 
s’havien definit fins aleshores. 

Així, en quasi totes les poblacions, a 
part de les formacions dels partits po·
lítics ja legalitzats en època recent, es 
presentarien candidatures de grups 
d’electors anomenats independents, 
en les que hi trobem un aiguabarreig 
de persones de tendències indeter·
minades que més endavant s’aniran 
decantant per les formacions, di·
guem·ne convencionals del país. El 
passat, encara recent, de la dictadura 
provocava una certa prevenció a ma·
nifestar obertament el tarannà ideo·
lògic i democràtic d’alguns candidats, 
tot i l’interès en la participació en els 
afers públics, per qüestions de tot ti·
pus, ja fossin professionals, culturals, 
polítiques, econòmiques, etc... 

Palau no va ésser una excepció i 
comptà amb una candidatura d’inde·
pendents ja en les primeres eleccions 
municipals democràtiques del 1979, 

Joan Badia Humet

Membre de la Junta de l’As·
sociació Cultural Quatrepins.
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denominada ACCIÓ MUNICIPAL DEMOCRÀTICA 
(AMD), que aconseguí entrar al consistori amb un 
candidat. 

El que és singular a Palau és que en les següents 
confrontacions electorals del municipi, el 1983 i 
1987, desapareixen les candidatures indepen·
dents, degut bàsicament a que les persones pre·
sentades a les primeres eleccions s’integren en les 
llistes dels partits convencionals que es presenten 
en cada ocasió. 

Però, vet a aquí que el 1991 reapareix de nou una 
coalició d’electors anomenada UNITS PEL POGRÉS, 
amb les sigles d’UP, que treu ni més ni menys que 
4 regidors i que està en disposició d’aconseguir 
l’alcaldia si una altra candidatura amb 3 regidors 
hi fa coalició (4+3=7), un més que el partit més 
votat que aconsegueix 6 regidors. I aquí comença 
una altra història que dura fins una altra convoca·
tòria, la del 1995, en la que obté dos regidors. El 
1999 obté un regidor i, finalment, el 2003 en coa·
lició amb ERC, obté dos regidors de nou. 

En la convocatòria de 2007 desapareixen les can·
didatures d’independents al Consistori per tornar 
a reaparèixer en la de 2011, amb la denomina·
da Veu de Palau·solità i Plegamans (VdPsiP), que 
obté un regidor que s’integra a l’equip de govern. 
El 2015,  any de les últimes eleccions municipals 
celebrades, cap candidatura independent aconse·
gueix representant, tot i que es presentava de nou 
el grup de VdPsiP. 

Com a conclusió, podem dir que les candidatures 
d’independents han anat perdent partidaris en les 
últimes convocatòries municipals. De totes for·
mes, encara avui en dia un bon grup d’electors no 
se senten representats pels grups polítics instituci·
onals. Aquest fenomen potser trobarà més vigèn·
cia a l’actualitat per mor dels afers de corrupció en 
que estan immersos alguns dels partits més re·
presentatius. El fet que aquesta plaga no els afecti 

directament a nivell local, no impedeix que hi ha·
gin suspicàcies i vegin afectada la seva credibilitat.

En el futur més proper s’intueix que la represen·
tació dels diferents grups s’anirà diversificant cada 
vegada més, el que farà més difícil la constitució 
de governs amb majories estables per la governa·
ció municipal. Hi contribuirà de ben segur l’apari·
ció de nous grups, algun ja constituït i altres en 
període de formació, tant d’àmbit estatal, de país 
i segurament local.

És interessant també l’anàlisi de pensament dels 
components d’aquests grup locals. Inicialment, en 
una mateixa candidatura trobàvem persones de 
procedència ideològica diferent. Aquesta caracte·
rística, amb el pas del temps, s’ha anat diluint i 
avui en dia a les candidatures d’independents els 
seus components tenen ja una major homogeneï·
tat, tant de projecte com de pensament.

Finalment, podríem especular si aquestes ofertes 
seran previsibles en el futur. El desgast d’algunes 
formacions polítiques actuals per qüestions ja es·
mentades i altres d’índole diversa (viratge ideo·
lògic, crisi econòmica, posicionament en la qües·
tió nacional), podien fer pensar en la necessitat 
que es produís una regeneració de l’oferta a nivell 
local. Això sí, prèvia l’elaboració d’un programa 
d’actuació a nivell municipal que fos prou atractiu i 
sense els condicionaments dels grups tradicionals 
sotmesos a unes estructures massa rígides.

Aquesta rigidesa influeix tant a nivell de les per·
sones disponibles com a la reducció dels espais 
per arribar a acords amb altres formacions, per fer 
equips solvents i capaços de donar estabilitat i efi·
càcia a la governació dels afers municipals, afers 
que demanaran, d’ara endavant, presa de decisi·
ons importants per fer front a les demandes cada 
vegada més exigents dels administrats. 
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PROGRAMA D’HISTÒRIA
AMB RADIO PALAU
L’Associació Cultural Quatrepins col·labora amb rà·
dio Palau en un programa sobre història local.

Sofia Escartín, graduada en Art, i Francesc Pare·
des, graduat en Història, van fer els primers pro·
grames des de l’església romànica de Santa Maria 
de Palau·solità.

Entrevistats per la reportera  de Ràdio Palau, van 
exposar en directe diversos aspectes artístics i his·
tòrics sobre l’esgésia i els seus elements, espe·
cialment el retaule gòtic. Molts d’aquests aspectes 
eren desconeguts per la població. (Audios a la web 
de Ràdio Palau).

PRESENTACIÓ DE LA 
NOVEL·LA IRIS

Novel·la de l’autor lo·
cal:

JOSEPH A. GUTTI, 
per part d’Amics de la 
Música Clàssica, amb 
la col·laboració de 
Qu4trepins.
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El número 38 de QU4TREPINS es va presentar a 
l’auditori de la masia de Can Cortès. El president 
de l’Associació Cultural, Tomàs Castells, va expo·
sar que, després de 26 anys de vida, s’inicia una 
nova etapa en la revista. Apareix amb un nou for·
mat i, en quant el contingut, s’ha buscat la com·
plicitat amb les associacions culturals, per crear 
sinèrgies i enriquir·se mútuament amb una oberta 
col·laboració.

“D’altra banda, i en consonància amb la polèmica 
actual sobre Europa, s’ha elegit per acompanyar 
aquesta presentació, la representació del text i 
música “La Idea d’Europa”, basada en l’obra del 
humanista George Steiner, interpretada per Òscar 
Intente i Ferran Martínez.

“A la Idea de Europa, l’autor ens parla del lle·
gat històric i cultural del continent; un lloc de 
progrés i civilització, però també de grans in·
toleràncies i capacitat destructiva. Ens planteja 
reptes sense donar respostes clares. Ens em·
miralla amb el nostre passat i ens fa responsa·
bles del nostre futur.”

“I tot això passa en un cafè qualsevol on tro·
bem un passavolant que ens parla d’Europa 
sense demanar permís i on s’afegeix més tard 
un músic de carrer, europeus tots dos, però 
sense llengua comuna. Mancats d’aquesta eina 
de comunicació estableixen una complicitat a 
través de la música, els escacs i el somriure. 
Comparteixen una estona, que potser serà 
l’embrió d’una amistat per l’endemà. La porta 
de l’esperança resta oberta, però cal actuar.”



Aquest número 39 
s’ha acabat d’imprimir 

el gener de 2019.

Amb aquest número de la revista ja a la impremta, s’ha produït la mort 
de Ramon Folch i Camarasa, soci fundador de QU4TREPINS.

Manifestem el nostre condol per aquesta sentida pèrdua. Estem segurs 
que perdurarà el nostre record i estima per la seva dedicació enriquidora 
i incondicional a aquest i a altres projectes culturals i sobretot pel privilegi 

d’haver pogut gaudir de la seva amistat.



ASSOCIACIÓ CULTURAL QUATREPINS
Palau-solità i Plegamans

www.quatrepins.blogspot.com

Amb el suport de:

Quatrepins Cultura




