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Aquest any 2005 és
l'any del llibre i la lectura,
i fa quatre-cents anys de
la publicació de la pri-
mera part del Quixot.

Q U A T R E - P I N S
quaderns de cultura es vol
adherir a aquesta cele-
bració i commemoració
deixant-ne constància a
les pàgines d'aquest nú-
mero 26. Reproduïm un gravat de Miquel T.
Rocabruna que, a més, fa referència a uns hàbits
que generalment fem la major part de les vegades
que presentem una nova revista, és a dir, menjar,
amb el pa amb tomàquet, i parlar de cultura, amb
una conferència d'un personatge rellevant. Això és el

EDITORIAL

que representa aquesta obra: mentre Don
Quijote fa algunes puntualitzacions sobre el
llibre que està llegint, Sancho, absolutament
absent de les paraules del seu amo, escura amb
afany el primer plat d'un suculent àpat.

Llarga vida a la cultura.
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VISITA CULTURAL AL PRIORAT
Novembre de 2003

ACTIVITATS
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LA MODERNITAT
DE LES ESCOLES VELLES
amb Daniel Giralt-Miracle

ACTIVITATS
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PRESENTACIÓ DE QU4TREPINS NÚM. 25
amb el periodista i crític d'art Josep M. Cadena

ACTIVITATS
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Situació.
En la carretera de Caldes de Montbui a Granollers,
passat el pont sobre la riera Tenes i prop del
quilòmetre 8, es troba el trencall a mà esquerra vers
tramuntana, on es troba una pista. S’ha de deixar
el cotxe a uns 100 m. (el pas està barrat per una
cadena) i continuar uns 100 m. més a peu. Per en-
trar-hi, demanar abans la clau al rector de Lliçà
d'Amunt.

SANTA JUSTA
Per Manel Zorrilla i Giné

ART ROMÀNIC

Història
El lloc on es troba la capella és molt antic i fou habitat
ja en època romana. Es troba documentació del 1101
i del 1125. L’any 1139 Guislabert féu donació a la seva
filla Arsenda de l’església de Santa Justa. El 1159 el
comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, empenyora
a Guillem Mainart el que té a Santa Justa per 2500
morabetins, (equivalent al "Dinar d'or"  musulmà dels
almoràvits).  El 1508 es reformà la façana i es construí
el campanar. El 1936 Santa Justa va ser cremada i
el 1975 es va reconstruir. S’inaugurà el 1982.

Arquitectura
L’edifici és d’una sola nau amb absis semicircular
orientat a llevant i cobert amb volta de quart d’esfera.
Està decorat amb faixes llombardes i arquets cecs
amb conjunts de quatre. Enmig de cada tram hi ha
centrada una finestra de doble esqueixada. Al mur
nord hi ha adossada la capella del Roser, de forma
quadrada, aprofitant el mur d’un contrafort.

Les ermites romàniques, entre elles Santa Justa, esdevenen oasis de silenci
i de pau entre boscos i sembrats, enmig del brogit del nostre Vallès
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A la cara sud hi ha la porta dovellada, d’accés
actual. A la façana principal hi ha la porta
primitiva que estava tapiada enmig de runes. La
coberta és a dues vessants i a la façana s’aixeca
una espadanya de dues parets formant angle, que
té dues fileres d’obertures, amb dues finestres al
primer nivell i quatre al segon. Sembla que
inicialment fou una cadireta amb dues obertures
per a les campanes. Dins de la capella del Roser
es troba un retaule gòtic al.lusiu a la vida i martiri
de les Santes Justa i Rufina.

Glossari
Campanar d’espadanya o cadireta = Prolongació
superior sobre la teulada d’una església que
presenta una o diverses obertures  per allotjar-
hi les campanes.

Volta de canó = Sostre de superfície corba que
cobreix un recinte entre dos murs i te forma de
secció semicircular.
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RACONS DEL MEU POBLE
Per Jaume Ventura i Nualart

FOTOGRAFIA

Parc de l'Hostal del Fum.
(Palau-solità i Plegamans)
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Per això hem pensat continuar fent una
conversa amb un protagonista molt actiu de la
nostra revista, col.laborador habitual des de
la seva fundació. Ell és un artista que sempre
ha participat i continua fent-ho en nombro-
sos actes culturals, fent dibuixos, pintures
o escu l tures.  També a juda  a  l 'Assoc ia -
ció Pessebrista i coordina el butlletí "El
Grèvol".

A més, col.labora amb les escoles del municipi i
sempre resta obert a donar consells a tothom
que li demana.

VIVÈNCIES
Per Jordi Pagès Montagut

PERSONES

Manel Zorrilla Giné, professor d'art

Hem volgut recuperar aquesta secció que havíem deixat de banda durant
un temps, ja que hem rebut peticions de molta gent que trobava a faltar
llegir anècdotes i records de la gent gran del nostre entorn.

Ens referim al mestre
MANEL ZORRILLA I GINÉ.
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- Sr. Zorrilla, tal com ens ha dit, vostè es
considera un més del nostre poble però no hi
va néixer. És cert?
- Sí, jo vaig néixer a Barcelona, l'any 1928. De petit
els meus pares tenien una casa a Palau i hi veníem
els caps de setmana i per vacances. Aquí estàvem
molt tranquils; aleshores era molt lluny de la capital
i el ritme de vida era molt diferent. La casa quedava
aïllada enmig dels camps i s'hi estava molt bé. Aquí
tenia i encara tinc el meu estudi, on he realitzat la
major part de la meva obra artística.

- Vostè durant molts anys ha fet una feina que
segurament els lectors no saben, que ha fet
amb molta il.lusió i que li ha donat moltes
satisfaccions...
- És veritat, aprofitant que tenia el títol de Professor
Mercantil, donava classes a casa meva, a Barcelona,
al principi a uns quants joves. Amb el temps, però,
se n'hi anaven apuntant més fins al punt que no
s'hi cabia. Aleshores vaig llogar un pis al carrer de
Còrsega i vaig muntar una acadèmia. Més endavant,
i degut a l'augment d'alumnes, vaig legalitzar-la i
vaig buscar més professorat.
Eren els anys que anava al taller de l'escultor Josep
Torrents, per aprendre-hi l'ofici.
L'any 1959 l'Acadèmia es va traslladar a un local
més gran, al xamfrà dels carrers de Còrsega i

Castillejos, on subsistí fins el curs 1973-1974, any
en que, per problemes amb el "Ministerio", vaig
decidir tancar-la.

- Ens hem assabentat que els alumnes hi
anaven molt contents i que l'apreciaven molt.
Hi està d'acord?
- Bé, sempre vaig procurar sortir-me de
l'ensenyament reglamentat, procurant fer classes
actives i molt participatives; així els joves
disfrutaven al mateix temps que aprenien.
Ja fa tres anys que els ex-alumnes organitzen una
trobada d'antics companys i em fa molta il.lusió
recordar aquells temps. La meva sorpresa va ser el
primer any que em van avisar: quan els vaig veure
vaig trobar-me amb "nois i noies" que alguns ja tenien
50 anys. No els havia vist des que tenien 18 o 20 anys.
Imagineu-vos la meva reacció i la meva sorpresa. Em
va omplir molt el saber que encara em recordaven; i
va tenir tant d'èxit que cada any la repetim i ens ho
passem molt bé explicant "batalletes".

- Deixant l'ensenyament de banda, la seva
autèntica vocació han estat els diferents estils
artístics i no ha parat de treballar. Per què no
ens fa un resum de les seves principals
creacions i obres?
- Amb molt de gust. Tota la vida m'he dedicat a
pintar, dibuixar, restaurar... Ja vaig fer la meva
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primera exposició de pintura l'any 1944. Després
vaig fer restauracions de peces molt antigues
trencades, una d'elles de l'edat de Bronze mitjà
(1.500 anys a.C.), es troba exposada al Museu de
Palau-solità i Plegamans. També he fet treballs amb
imitació de pedres i policromies, reproduccions
d'àmfores romanes, de la maqueta de Santa Maria,
del menhir de la "pedra llarga". En aquesta església
es troba exposada, a la façana, una escultura que
representa a Sant Oleguer. Té una alçada d'1,50m.
I un pes de granit de 350 quilos.
A la revista Qu4trepins he dibuixat les masies del
poble i he explicat una mica les seves històries.
També he escrit sobre altres temes.
M'he dedicat professionalment molts anys a fer dibui-
xos tècnics i he fet una gran quantitat de plànols de vi-
vendes unifamiliars, conjunts residencials i maquetes.
He fet un gran mural que representa la Història
del poble de Santa Perpètua de Mogoda i un altre
que representa la del nostre poble, amb 40 punts
d'interès. Els dos estan exposats a les respectives
sales de Plens dels Ajuntaments.

- No està gens malament, és una vida plena
d'activitats i de treballs. També sabem que ha
donat classes de dibuix i pintura a joves del
poble a casa seva, però que ara, per falta de
temps, ho ha deixat. Quan hem visitat el seu
estudi hem pogut veure que segueix treballant.

Què fa actualment i quins projectes té el Sr.
Zorrilla?
- Això que heu vist és una icona russa, ja fa un any
que hi treballo. També estic pintant un bodegó per
encàrrec. Com molt bé heu dit ja no dono classes
per falta de temps, però sí que tinc intenció de
seguir col.laborant en aquesta revista i amb
l'Associació Pessebrista. De ganes no me'n falten.

- Una altra de les seves passions és fer de
radioaficionat. Fa molt que ho és?
- I tant! Ja fa molts anys que em va donar per fer
de radioescolta i tinc QSLS de tot el món. Em poso
en contacte amb emisores de tot el món i els ho
demano. Són com postals on figura la marca,
fotografia i freqüència de l'emisora, acompanyat
d'una salutació. En tinc fins i tot de Nova Zelanda.
També amb la meva emisora em comunico amb
altres radioaficionats i sempre passes una estona
agradable. Et permet conèixer gent i compartir
experiències.

Bé, el Sr. Zorrilla és un pou de sorpreses i de saber.
Hem pogut conèixer una mica més la vida d'aquest gran
artista. Estem segurs que ens continuarà sorprenent amb
noves i meravelloses creacions, que faran que el poble de
Palau-solità i Plegamans se senti orgullós de tenir com a
fill adoptiu un artista tan prodigiós i de reconegut
prestigi.
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Escriptor català  de família de petits propietaris
rurals. Estudià dret i s’inicià en el  periodisme. De
1920 a 1928 fou corresponsal de "La Publicidad".
El 1928 s’incorporà com a redactor a la “Veu de
Catalunya”.  Durant la guerra civil visqué dos anys
a Roma. Al tornar a Catalunya, el 1939, inicià una
etapa d’aïllament a l’Empordà. Quan tenia 50 anys
s’establí al mas Pla de Llofriu. Col.laborà en la re-
vista “Destino”(1940-1975). Publicà algunes obres
en castellà. Entre 1949 i 1961 inicia les seves Obres
Completes, amb 50 volums. Amb “El quadern gris”,
durant els anys 1966-1984, i amb 45 volums a les
Edicions Destino, consolidà la seva popularitat. La
seva obra és monumental, amb més de 60 anys
d’escriptura ininterrumpuda.

JOSEP PLA I CASADEVALL
(Palafrugell 1897 - Llofriu 1981)

Per Montserrat Alasà i Puig

LES PLANTES I LES FLORS
EN LA NOSTRA LITERATURA
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Els ametllers florits  (fragments).
La florida dels ametllers, en ple hivern, és el miracle més
graciós i lleuger de la terra. És un miracle més graciós
com més arriscat es presenta, com més visible és
l’extemporaneïtat i l’audàcia de la florida. És quan fa
fred que els ametllers són una pura delícia. Quina elegant
sorpresa!
Ens trobem, doncs, en aquell moment de l’any tan delicat
que, en obrir una finestra i mirar a fora, apareix la
subtilesa d’un ametller de color de rosa; flors de color
blanca, flors amb una vaga resplendor esgrogueïda de
mantega fosa.  Hi ha moltes classes d’ametllers. Les flors
d’ametller més donades al carmí no es poden confondre ni
amb les flors de les pomeres ni amb la flor del presseguer.
La branca de l’ametller sobre la soca, arrugada i vella,
per no dir decrèpita, agafa un aire alat i sembla com
suspesa en la llum extàtica del sol.
És el miracle dels ametllers, el teixit vegetal convertit
en plaer per una audàcia de la vida primigènia.
Aquests ametllers florits ens faran companyia uns
quants dies. Pocs dies. Aquestes curtes tardes de febrer,
d’aire sec i viu, en aquestes tardes de joventut de l’any,
aquests  ametllers florits són com una ànsia imaginada
d’alguna forma paradisíaca debolida. Graciosos
ametllers que poseu sobre el món inhòspit i fred una
il·lusió de temperatura blana, gairebé malaltissa! Què
sou?, digueu-me! ¿Sou un somni, un desig , un batec,
un anhel o una pura il·lusió de l’esperit?

AMETLLER, Prúnus dúlcis (Prumus amygdalus.
Amygdalus communis) Família de les rosàcies.  Arbret
no espinós, de 5 a 10 m. d’alçària, sovint amb sucs
gomosos damunt el tronc.  Fulletes joves plegades
pel nervi  principal i planes; fulles adultes
lanceolades, finament dentades i de punta poc
aguda. Flors blanques o d’un blanc rosat, molt
primerenques i anteriors al creixement de les fulles.
Ja pel gener veiem ametllers florits.  L’ametlló n’és
el fruit i l’ametlla la llavor. Florida: gener i febrer;
fruïts agost i setembre.  L’ametller és anunci de
temps millors i símbol d’esperança. És l’arbre
vigilant; segons la Bíblia les seves flors eren motiu
ornamental en els canelobres del temple.
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RACÓ FILATÈLIC (III)
Per Manel Zorrilla i Giné

FILATÈLIA

D'aquella època  sabem que el rei Pere el Gran
dictà disposicions per a l’organització dels correus
de la cort, anomenats aleshores “troters de bústia”,
per la missió que tenien de caminar lleugers i pel
fet de portar una bossa o una caixa d’argent per a
la protecció de les missives que els eren confiades.
En unes ordinacions del 1339, els correus apareixen
com un de tants oficis l’exercici dels quals calia
controlar. Els correus havien de complir el
compromís si no tenien causa justa que els
n’excusés, i sempre amb l’amenaça de pagar vint
sous de multa o bé de passar-se dos dies al “costell
de la Mar”, lligats i portant només bragues i camisa.

(Continuarà)

1960 Centenari del naixe-
ment d'Isaac Albeniz i
Pascual.
(Camprodon 1860-Kam-
bo Lapurdi 1909.)

Núm. 1320, 25 cents.
Núm. 1321, 1 pta.

Un dels autors més des-
tacats de la música espa-
nyola. Va estudiar a Bar-
celona, Paris Leipzig i
Budapest, on fou deixe-
ble de Liszt. La seva mú-
sica s’inspirà en els
paisatges de manera na-
turalista i romàntica, com
"Iberia" (1906-1909).

Nota: La numeració dels segells segueix l’establerta
en el catàleg  -FILABO-

En el segle XIII, a Barcelona ja existia una organització del correu. Els
reis en tenien i els mercaders més importants també. La gent, en general,
havien de valer-se de personal eventual que es dedicava per compte propi,
com un ofici qualsevol, a aquesta professió.



17QU4TREPINS

1961 VII Exposició “L’Art
Romànic” Consell
d’Europa.   Pantocràtor
de Taüll

Núm. 1368, 3 ptes.

(forma part d'una sèrie de
4 segells)
Fragment del mural de
l’absis de l’Església de
Sant Climent de Taüll,
representant la visió del
Senyor en majestat. La
pintura original es con-
serva al Museu d’Art de
Catalunya.

1962  Escuts de les capitals de
Províncies Espanyoles.

Núm. 1408, 5 ptes.
Alacant.

Núm. 1412,  5 ptes.
Balears.

Núm. 1413,  5 ptes.
Barcelona.

Núm. 1417,  5 ptes.
Castelló.
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1963

Núm. 1486,  5 ptes.
Girona.

1963 Monestir de Santa
Maria de Poblet

Núm. 1494,   25 cents.
Jardí i claustre.

Núm. 1495, 1 pta.
Tomba del rei
Martí I l’Humà.

Núm. 1496 ,  3 ptes.
Vista general.

Núm. 1497, 5 ptes.
Claustre.

Santa Maria de Poblet és un Monestir
cistercenc del municipi de Vimbodí.
L’any 1150 Ramon Berenguer IV donà
les terres per la seva creació. Fundació
predilecta dels reis de Catalunya-Aragó.
Moltes dependències foren cons-
truïdes en segles successius, amb
diferents estils. Fou panteó de molts reis
i abats. El 1835, a conseqüència de la
desamortització, quedà abandonat i
exposat al saqueig. L’any 1921 fou
declarat monument nacional. La vida
monàstica s’hi reinstaurà al 1940 i la
restauració dels edificis s’acabà al 1990.
L’any 1991 fou inclòs a la llista del
patrimoni mundial de la Unesco.
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D'UN SOMNI A UN MALSON
La Guerra Civil a Palau-solità i Plegamans1

Per Elisabet Llamas Reinero

HISTÒRIA

Introducció
M’agradaria començar dient que he escollit el tema
de la Guerra Civil a Palau-solità i Plegamans, perquè
a mi personalment m’agrada la història i sobretot
la més propera cronològicament  a nosaltres. Penso
que és molt important, ja que aquesta guerra ha
influït en la nostra societat actual i nosaltres som
descendents directes.

El meu treball explicarà  els esdeveniment de la
Guerra Civil, tant important per la nostra societat
encara actualment. Si més no el fet d’escollir Palau-
solità i Plegamans ha estat perquè és el poble on
visc, malgrat no sigui el meu poble natal, i em
sembla molt interessant saber les seves vivències i
conèixer el sentiment dels nostres veïns.

El meu objectiu amb aquest treball és documentar
Palau sobre la Guerra Civil i així explicar la història
del poble en aquella època, les vivències dels
palauencs i de tots els esdeveniments possibles que
van succeir. D’aquesta manera informar a la gent
que ara viu al poble del per què de moltes coses
actuals i així entendre millor tot el que ens envolta.

M’ha dut a l’elecció d’aquest tema el fet de que
Palau no estigués documentat sobre la Guerra Ci-
vil. D’aquesta manera podria fer una treball
d’investigació no realitzat per ningú altre abans, ja
que si escollia algun tema més general com per
exemple: la Guerra Civil a Catalunya ja la trobem
documentada,  el cas de Palau és molt més específic.

1.  Aquest és un treball de recerca efectuat per la Sra. Elisabet
Llamas Reinero, alumne de 2n. de batxillerat de l’IES Ramon
Casas i Carbó, sota la direcció  del professor de l’IES Sr. Javier
Arrimada.  QU4TREPINS,  continuant la col·laboració amb
l’IES, iniciada en números anteriors,  vol fer-se ressò  d’aquells
treballs que aprofundeixen en el coneixement de la història de
la nostra població i/o comarca, per la qual cosa publiquem aquest
treball, encara que parcialment i dividit en diferents capítols que
s’aniran inserint en els números següents d’aquesta revista, ja
que per la seva extensió és impossible publicar el treball de la
Sra. Llamas en la seva integritat i en un sol número.  Per aquest
motiu, tan sols publicarem aquells capítols que siguin  de més
interès per a la població i on queden  reflectides les troballes
efectuades per l’autora en la seva recerca a l’arxiu municipal.



20 QU4TREPINS

També l’he escollit perquè no caiguin a l’oblit els
fets i els noms d’aquells que van lluitar per la
llibertat de Palau i d’altres que van ser perjudicials.

 Va dirigit sobretot a la gent jove que té molt lluny
aquesta guerra tan important, ja que, va significar
un canvi total del curs de la història. La Guerra va
canviar la forma política, als civils i molts altres
aspectes culturals. Encara avui patim les
conseqüències d’aquests canvis.

Aquest treball també té per objectiu poder entendre
millor el que va significar pels nostres antecessors
viure una època de guerra i ens ajudarà a entendre
als països que actualment pateixen un règim polític
repressor o guerres civils presents a tot el món i
no només entendre, sinó ajudar i ser més tolerants
amb els refugiats polítics que han d’abandonar la
seva terra deixant tot enrere.

Exposaré, també, la dificultat que presenta en
l’àmbit de la recerca el tema que tractaré. La
dificultat es dóna en la poca informació documen-
tada que hi ha del tema, només pot es pot cercar
informació mitjançant documents de l’època. La
metodologia que he fet servir ha estat visites
continues als arxius de l’ajuntament, durant cinc
mesos. Durant aquests, he hagut de llegir llibres
d’actes del ple, que els he fet servir com a fil con-
ductor del treball, actes d’allistament,
mobilitzacions militars, actes d’aïllament,

depuracions, estadístiques militars, classificacions i
declaracions de soldats,  registres de sortida de
documents i comunicacions, documents d’Hisenda,
patrimoni, exportacions, incautacions, registre civil
i altres, tots aquests entre els anys 1936 i 1940.

Un altre impediment amb què m’he trobat ha estat
que molta informació durant la guerra civil es va
destruir. Un altre mètode que he fet servir ha estat
la memòria popular, mitjançant entrevistes a
testimonis de la Guerra Civil , aquest ha sigut un
factor indispensable. Les entrevistes han estat
verificades amb altres, ja que no podia quedar-me
amb una primera i única font d’informació. També
he fet consultes a les revistes QU4TREPINS
mitjançant les quals, tot i no existir un número
dedicat a la Guerra Civil, també he pogut extreure
diferents tipus d’informacions necessàries pel
treball. A més, he visitat la Biblioteca Nacional de
la Generalitat, a la consulta de diaris de l’època.

El treball de recerca es limitarà a la Guerra Civil a
Palau-solità i Plegamans del 1936 al 1940. Potser
farà esment mitjançant alguna comparació a anys
anteriors o amb alguna repercussió a anys
posteriors. Es basarà en la recerca de vivències,
esdeveniments i política del poble.

Una altra qüestió han estat les fotos, amb les que
he tingut moltes dificultats per trobar-ne, a causa
del moment precari en que es vivia.



21QU4TREPINS

1.La Guerra Civil a Palau-solità i Plegamans
La insurrecció militar de juliol de 1936, que va ori-
ginar la Guerra Civil va esclatar a la Península el
dia 18, després de la mort de Calvo Sotelo. A Palau
el 29 del mateix mes, a l’Ajuntament es va convo-
car una sessió pública ordinària, en la qual la
Conselleria de Governació va decidir expulsar a
tots els consellers dels partits que no fossin afec-
tes al Front-popular d’Esquerres de Catalunya, sent
expulsats els senyors Miquel Ribera Cerdà i Joan
Vilardell Roca, seguidament es va procedir a la
substitució de les vacants, els nous diputats serien
Pere Solà i Joan Tarrès.

1.1 L’Ajuntament durant la guerra i la post-
guerra
Des de l’inici de la insurrecció fins l’octubre del mateix
any, continua el mateix Ajuntament. A partir de
l’octubre tots els ajuntaments van ser substituïts per
organitzacions sindicals. A Palau estava format per
representants de la CNT, el Sindicat de Treballadors
del Camp, la Unió de Rabassaires i ERC.

Van haver-hi canvis constants entre els regidors
durant tot aquest període, però sí que podem dife-
renciar els canvis dels alcaldes.

Durant el dos primers mesos d’iniciada la guerra
podíem trobar al capdavant al senyor Lluís
Casajuana Tort. En el més d’octubre es va establir

el senyor Antoni Estany. Fins el mes de juny de
1937, la corporació estava formada per:
       Alcalde: Antoni Estany
       Regidors: Josep Tintó
               Josep Campdalt
               Patrici Garcia
               Jesús Esquis
               Tomàs Argemí
               Joaquim Turón
               Joan Fabregas
               Ramon Gorina
      Secretari: Gregori Pèrez
 Si bé, cal dir que al llarg d’aquest període van haver
canvis, entre els regidors.
A partir del juny del 1937 fins acabada la guerra
era alcalde el senyor Florenci Nualart, i
l’Ajuntament estava format per:
      Alcalde:   Florenci Nualart
      Regidors: Josep Tintó

Ramon Gorina
Miquel Tort
Josep Viaplana
Joan Font
Joan Fabregas
Tomàs Argemí
Emili Ribas

   Secretari: Gregori Pèrez
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Un cop ja acabada la guerra l’ajuntament va canviar
totalment la seva forma de treballar i com és evident
també el seu personal. Durant la postguerra l’alcalde-
president del poble era el senyor Bartolomé Soler. La
corporació estava composta pels següents ciutadans:

      Alcalde: Bartolomé Soler
      Regidors:  Joan Malla
                      Joan Vilardell
                      Joan Rocabruna
                      Joaquim Puigdomènech
     Secretari: Santiago Ferré
A partir de març del 39, es reincorporà com a
secretari el Sr. Gregori Pérez, el qual cessà per
motius de salut.

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans als anys
de la postguerra1.2 La resistència oficial
Els fets de juny del 1936 van representar la
disminució de l’activitat del Parlament mentre que
la Generalitat la va augmentar, entre d’altres motius
per la formació de l’exèrcit de Catalunya i la
intervenció del Banc d’Espanya. Però aquestes
activitats van anar disminuint sobretot a partir de
l’octubre del 1937.

1.2.1 Quintes
Igual que a la resta de Catalunya, a Palau es van
realitzar reclutaments d’homes i joves, per tal
d’aturar la insurrecció per part dels militars
revoltats.

En aquest poble es van fer  la majoria dels
reclutaments a la força.  El procés que es seguia
per dur a terme els reclutaments era la següent:
primerament havien de ser homes en edats
corresponents per poder formar part de les quintes,
seguidament se’ls feia una revisió mèdica. En
aquesta s’havia de mesurar l’estatura i el perímetre
toràcic, un cop superada aquesta fase els feien una
targeta d’allistament on constaven les seves dades
personals i les circumstàncies militars. En el cas de
que no fos superada la fase de  revisió mèdica es
considerava al subjecte en qüestió inútil total,
aquests joves no podien lluitar al front a causa de
les seves deficiències físiques.

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
als anys de la postguerra
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He pogut observar en les targetes d’allistament que
es conserven als arxius de l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans que els homes allistats a les
quintes nascuts entre el 1896 i 1918, és a dir, homes
d’entre 40 i 18 anys. La professió de la majoria era
la de pagès, ja que en aquest poble  predominava
aquesta activitat, però també podem trobar en un
menor nombre pastors, paletes i peons. Un altre
grup seria el destinat al sector dels serveis com el
oficis de fuster, forner, confiter i barber. La
documentació consultada també ens informa del
cos on va servir cada individu, predominant la
infanteria, seguit de l’artilleria i alguns però amb
diferència dels anteriors van ser destinats a la ma-
rina. Els regiments on van ser destinats van ser
principalment els d’Alcàntara, Jaén, Mahó, Badajoz,
Reus i Melilla. Per últim el temps de servei va ser
diferent en cada cas, podien estar des de 20 dies
fins a 36 mesos depenent de la lleva. Les lleves de
1929 a  1937 van ser les següents:

LLEVA DE 1929
Nom i cognoms Resultat de la revisió

Jaume Argemí Febrer      Útil tot servei (UTS)
Francesc Bote Màs UTS
Sebastià Estrada Permanyer UTS
Josep Fàbregas Jornet UTS
Lluís Jané Torras UTS

Nom i cognoms Resultat de la revisió

Joaquim Mañosa Vilardebó   Exempt total  (ET)
Martí Oliveras Pujadas UTS
Pere Rosell Casanovas    Serveis auxiliars (SA)
Jaume Truyols Cruells UTS
Josep Bellavista Bellavista UTS

LLEVA DE 1930
Nom i cognoms Resultat de la revisió

Jaume Brunés Solà SA
Josep Casajuana Mañosa SA
Joan Cuyàs Pedragosa UTS
Pau Montal Pintó UTS
Camil Olivé Sampera UTS
Joan Puig Planas UTS
Andrés Pujadas Solanes UTS
Josep Ribalta Gispert UTS
Marcelí Vilardell Basets UTS

LLEVA DE 1931
Nom i cognoms Resultat de la revisió

Tomàs Argemí  Picañol UTS
Francesc Basets Màs UTS
Josep Brunés Olivé UTS
Geroni Ballbé Puigdomènech UTS
Josep Casajuana Olivé UTS
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Pere Carol Cros UTS
Lluís Estrada Permanyer UTS
Genís Olivé Uñó UTS
Joan Perramon Vilardell UTS
Claudi Rabassó Olivé UTS
Salvador Rocabruna Alatyó UTS

LLEVA DE 1932
Nom i cognoms Resultat de la revisió

Miquel Calvet Roig UTS
Jaume Castellvell Bachs UTS
Josep Cumellas Roura UTS
Ramon Fàbregas Olivé UTS
Joan Guàrdia Artigas UTS
Joan Llargués Rosell UTS
Geroni Malla Ballbé UTS
Agustí Ribas Cruells SA
Tomàs Sampera Argemí UTS

LLEVA DE 1933

Nom i cognoms Resultat de la revisió

Bertomeu Aguilar Mompar UTS
Joaquim Ballbé Puigdomènech UTS
Jaume Ballbé Planellas UTS
Esteve Banús Llargués UTS
Miquel Bassets Màs UTS

Josep Castells Sans UTS
Josep Estany Padrós (2)
Joan Expósito Sardá UTS
Pere Manent Carol (2)
Jaume Màs Tayá UTS
Josep Planellas Màs SA
Joan Pujadas Solanes SA
Miquel Tort Olle UTS
Baldiri Vilardell Vila UTS

LLEVA DE 1934
Nom i cognoms Resultat de la revisió

Pere Argemí Picañol UTS
Josep Malla Subirats UTS
Joan Màs Estrada UTS
Pere Olivé Roca ET
Baudili Ventura Vila UTS
Isidre Vilardell Argemí UTS

LLEVA DE 1935
Nom i cognoms Resultat de la revisió

Joan Argemí Fabré UTS
Pere Carol Cruells UTS

2.  No consta
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Vicenç Castellvell Bachs UTS
Ramon Manent Subirats UTS
Jaume Olivé Sors UTS
Esteve Permanyer Cuellas UTS
Joan Rocabayera Riera UTS
Jaume Sampera Llovet UTS
Josep Torrabadella Ribalta SA
Mateo Truyols Rabasó UTS
Isidre Vilardell Rosell UTS

LLEVA DE 1936
Nom i cognoms Resultat de la revisió

Pere Ballbé Puigdomènech UTS
Joaquim Brunés Puigdomènech SA
Jaume Cabau Marcé UTS
Joan Casajuana Mañosa UTS
Jesús Dies González UTS
Jaume Malla Mañosa UTS
Josep Mañosa Vilardebó SA
Josep Olivé Uñó UTS
Pere Oliveras Pujadas UTS
Antoni Oliveras Viaplana UTS
Joaquim Soley Olivé UTS
Jaume Ventura Farreras UTS
Josep Vilardell Argemí UTS

LLEVA DE 1937
Nom i cognoms Resultat de la revisió

Josep Carol Brunés UTS
Llorenç Castells Sans UTS
Domènech Morera Tubau UTS
Jaume Cirera Altimira UTS
Enric Estada Ciurans SA
Francesc Malla Subirats UTS
Jaume Mañosa Carol UTS
Marcelí Rabasó Olivé UTS
Josep Sagués Vila UTS

D’aquests reclutaments m’ha estat possible trobar
dos llistats de joves nascuts els anys 1918 i 1919.
El Comitè de Conjunt Comarcal de Barcelona va
enviar un telegrama demanant duplicats relacionats
amb els minyons residents en aquest poble que
complien els 18 i 19 anys durant l’any 1937,
l’expressió de la data de naixement i noms dels
pares.  Els llistats, posant tan sols nom i cognoms
són els següents:

“Relació dels minyons que compleixen els 18 anys
durant el present (1937), residents en aquest poble
en el dia de la data:

1. Joan Màs Bosch
2. Alfons Mañosa Vilardebó
3. Manuel Malla Subirats
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4. Jaume Brunés Puigdomènech
5. Pere Rovira Màs
6. Lluís Casajuana Olivé
7. Josep Banús Llargués
8. Ramon Carol Bachs
9. Isidre Mumbrú Viaplana
10. Joan Permanyer Cumellas
11. Jaume Brunés Jornet
12. Joan Comadrán Sagués

Palau-solitar, el 2 de novembre del 1937. “

“Relació dels minyons que han complert 19 anys,
residents en aquest poble en el dia de la data (1937):

1. Doménech Bellavista Bellavista
2. Valentí Rabasó Olivé
3. Joan Payola Casajuan
4. Josep Vilardell Rosell
5. Josep Coll Pou
6. Pere Mañosa Carol
7. Genís Cruells Crusellas
8. Francesc Truyols Camps
9. Josep Morera Tubau
10. Francesc Díaz
11. Martí Casañas Falgàs

Palau-solitar, el 2 de novembre del 1937. “

Posteriorment la corporació municipal del
nostre poble va rebre la comunicació del
“Ministeri de Defensa Nacional” on exposa que
ha estat rebuda la relació dels joves de les lleves

dels anys anteriorment esmentades sense cap
dificultat.

Mitjançant la correspondència de l’any 1937 he trobat
casos de suposada deserció de les brigades. Posaré
com a exemple la del palauenc Ramon Fabregas Olivé
(daquesta manera  podrem entendre i saber la
metodologia que seguien per tramitar els
esdeveniments): l’Ajuntament de Palau, el dia 10 de
novembre del 1937, va rebre un comunicat del “Juz-
gado de Instrucción de la 143 Brigada Mixta” en la
que comunicaven la deserció del palauenc  esmentat
anteriorment, Ramon Fabregas Olivé, i pregaven la
localització del subjecte. El consell municipal de Palau
dóna com a resposta que segons la manifestació dels
seus familiars el jove en qüestió està servint en aquell
moment al primer “Batallón, 4ª companyia” d’aquesta
brigada. Es troba en el mateix cas Joan Llargues Rosell,
però d’aquest no es conserva la resposta per part de
l’Ajuntament de Palau.

M’ha estat possible descobrir per mitjà de la
correspondència  de l’any 1937 que el nostre
poble no només va fer costat a l’exèrcit republicà
català sinó al de tota Espanya. Aquest fet queda
constatat amb la sol·licitud d’informació de con-
ducta política i social per part del “Regimiento
de Artillería Liguera núm. 6 de Múrcia” a
l’Ajuntament de Palau sobre el senyor Enric
Estrada Ciurans membre d’aquesta comunitat.
També apareix un comunicat de “L’Alcaldia de
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Cartagena”  demanant a l’Ajuntament d’aquesta
població que faci saber al ciutadà Simon Cazue-
la Garcia, que s’incorpori a la “Brigada Mixta”.

Els reclutaments es van realitzar a una gran part
de la població, afectant fins i tot a gent molt jove
(Quintes del Biberó). Aquí al nostre poble viu un
component d’aquesta quinta, el seu nom és Vicens
Cirera; fa un temps va morir un altre del seus
components, el senyor Lluís Ventura. Citar també
un altre representant d’aquesta quinta que morí en
el front de l’Ebre, en Jordi Folch i Camarassa.

A l’annex número 1 es reprodueix el llistat dels
ciutadans del municipi de 18 a 40 anys aptes pel servei
de les armes, amb expressió del cos on varen servir i
l’activitat a la que es dedicaven a la seva vida civil.

1.2.2 El paper de les dones
En el moment que la major part dels joves van ser
incorporats a les lleves, el poble es va quedar sense
una gran part de la mà d’obra principal que
l’impulsava econòmicament. Va ser en aquest

moment quan les dones van haver de suplir als
homes al treball i realitzar tasques tradicionalment
emprades per ells.

Va haver-hi una part que es va dedicar a
l’agricultura, i com m’explicava la senyora
Candelària3, les dones van haver de aprendre totes
les tasques agrícoles i ramaderes, (llaurar, segar,
etc.).

Una altra part es va dedicar a la indústria. Moltes
dones van començar a incorporar-se a la vida la-
boral a l’inici de l’esclat de la guerra, ja que calia
cobrir els salaris dels homes que marxaven al
front. A Palau moltes dones del poble i de pobles
propers van treballar a la fàbrica anomenada “Ca
l’Estruch”, aquesta es dedicava a la indústria tèxtil
i va ser molt important en la història industrial
palauenca.

3.  Pertany a la memòria oral del poble, a l'annez 2 consta
l'entrevista on explica tots aquests aspectes.
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ANNEX 1
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_ Em podria explicar quina era la situació a
Palau abans de l’esclat de la Guerra Civil?
_ Es vivia de pagès.
_ Quantes persones hi havia a la seva família
en aquella època?
_ Cinc germans i els pares.
_ Vostè, el pare, algun germà o conegut va
sortir del poble per incorporar-se a les files?
En quin bàndol?
_ Sí, home i tant! Obligats, hi van haver  d’anar,
obligats. Sí van anar al front, tots van tornar, però
un d’ells  va tornar però degut a això s’hi va que-
dar. És que va agafar una malaltia.
_ Quina situació familiar vivia en aquell
moment?
_ Vivia amb els meus pares. El meu pare era el
carter de Gallecs, però també vivíem de pagès.
_ Com recorda l’escola d’aquella època? Va ser
diferent durant la guerra que després?
_ No recordo res en especial, llavors només s’ hi anava
fins els catorze anys i poca cosa vam notar nosaltres.

_ En quant l’idioma a l’escola i a la resta
dels àmbits què em pot explicar?
_ L’idioma sempre ha estat el català a l’escola fins i
tot després de la guerra a la repressió.  Clar però si
anàvem a ciutat, que era Barcelona, i anàvem  a agafar
el tramvia i demanaves un bitllet, per exemple per
baixar a la diagonal, et deien:  “Hablame en cristia-
no o buen español”. Al poble el català s’utilitzava
d’una manera normal. Clar però és que abans tampoc
hi havia la gent que hi ha ara de fora.
_ Què recorda del Calderí?
_ Ah, sí que el recordo! Sortia de Mollet, passava
per Santa Perpetua, Gallecs. A Gallecs hi havia dues
estacions. Aquí a Palau, l’estació estava allà a la
cruïlla com si anessis cap a la Sagrera, on ara està
la botiga dels petards on hi ha el semàfor. Doncs
la via passava per davant.  Per on està «Cal Pansa»
doncs allà era el «gorg» d’agulles.  Quan era l’Aplec
de Caldes, com que la gent esperava les festes que
era diferent d’ara. Per aquell temps s’anava molt a
les festes de Caldes i quan eren al «Bosc gran», allà
hi havia la caseta de «peón caminero» els que se’n
cuidaven   de les vies i també posaven la cadena;
llavors en l’aplec de Caldes com anava tan ple de

ANNEX 2
ENTREVISTA
A LA SRA. CANDELÀRIA NIETO
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gent i   fa pujada s’havien trobat que baixava la
gent ja cap allà dalt al «Bosc gran» que ja fa pujada
a empènyer el tren.
_ Què em podria explicar de les masies de Can
Vilardell, Can Cerdà? On estaven? Qui hi vivia?
_ Can Cerdà es troba a Plegamans, perquè aquí eren
dos pobles, Palau i Plegamans. Nosaltres som de Palau
perquè hi ha dues esglésies i un sol Ajuntament.
Llavors hi ha les disputes de si som de Palau o si som
de Plegamans. Doncs a Can Cerdà eren de Plegamans,
eren la gent de calés, la gent que tenia poder. Es
dedicaven a la pagesia, és que tot això eren cases de
pagesos. Totes les cases mes o menys tenien vaques i
tothom anava a la fàbrica. Les dones majorment totes
treballaven a la fàbrica i al camp. Així que tothom
treballava al camp i a la fàbrica i totes les cases tenien
bestiar, sinó totes la majoria.
_ Expliqui’m què és el que recorda del
cementiri? I de la cremada de l’Església?
_ Sí. Mira jo  llavors vivia a Gallecs i ens vam trobar
que no teníem automòbil. La meva mare i una veïna
nostra, que llavors jo tenia quinze anys, em va dir
ves amb la Maria a comprar ous a Palau, perquè a
Gallecs no hi havia botigues i llavors veníem aquí
a buscar ous. Ens feia por trobar algun camió de
milicians i vam passar pel dret, on hi ha un camí
que teníem que passar pel bosc i vam sortir a la
granja que hi havia al costat de l’Església. Per por
de no trobar-nos amb els milicians ens vam trobar
que estaven cremant l’Església.

_ Vostè sap a mans de qui va estar?
_ Els que manaven aquí llavors, els republicans.
Normalment això si no feien a un poble ho feia
gent d’un altre poble a fer-ho, perquè no se’l
reconegués. Els del mateix poble no eren mai.
Nosaltres ens vam espantar i mai més vam tornar
a passar per allà. Quan van cremar la de Gallecs
també la vam veure i també van  ser gent d’altres
pobles. Clar perquè els mateixos del poble no eren
mai, ells podrien dir veniu a uns altres homes,  és
que  sinó, el poble hauria dit ha estat aquell o ha
estat l’altre i llavors els podien agafar.
_ I de l’escorxador municipal?
_ Bé, poca cosa puc dir perquè llavors hi anaven a
matar el bestiar. Perquè la gent matava el «tocino»
a casa seva. Sí, la gent pagesa venien els matadors
i els mataven a casa llavors agafaven una mostra i
la duien a l’escorxador on hi anava el veterinari,
que matava els de les botigues. A l’escorxador
només es matava per a les botigues, però com aquí
tothom era pagès, es menjava molt de casa dels
pollastres, conills, ànecs, oques, ous i a les botigues
no s’hi anava gaire a comprar com ara. Ben poques
hi havia a Palau, n’hi havia dues. Cal Quico i Cal
Lluís, aquesta fa poc que va plegar. Aquestes
botigues eren de tot, carn   i queviures.
_ Vostè en aquella època anava a l’escola? Si és
que sí, em pot explicar si canviar molt el mètode
d’ensenyament abans de la guerra i durant?
_ Sí



38 QU4TREPINS

_ Durant la guerra van marxar mols homes a
lluitar al front?
_ Sí, molts.
_ Quin era el paper de les dones un cop havien
marxat gran quantitat d’homes al front a
lluitar?
_ Doncs elles tenien que anar al camp a treballar,
havien de fer la feina que feien els homes, doncs
les feien les dones. Jo tenia amigues més grans que
jo i van haver d’aprendre a munyir vaques i de tot.
Tota la feina que feien els homes la van tingué que
fer les dones perquè hi havia homes, però eren
grans o joves. També van treballar a la fàbrica.
_ Recorda l’emissió de paper moneda local?
_ No, no ho recordo. Però si recordo que el govern
d’aquí van fer una moneda que després no ens va
valer. A Barcelona com que no hi havia diners quan
venien a comprar a les cases de pagès feien canvi.
A casa meva venien a comprar patates, i els fèiem
canvi.  Per exemple, et porto aquest tall de sabó,
doncs per això et donaré cinc quilos de patates.
Aquí de gana no se’n va passar,  perquè aquí tothom
era pagès hi havia patates, mongetes i de tot. Els
que si que van passar gana van ser els de pobles
grans que no eren pagesos, com ara Mollet on hi
havien fabriques, a Parets també que hi havia força
fàbriques. Aquí de gana no es va passar, però a
Barcelona fins i tot les escombraries miraven.
_ Em podria explicar en què consistien les

targes de racionament?
_ Ah si! Llavors també ens van donar unes targes
que amb allò podies un cop al mes anar a buscar
menjar, et donaven  per exemple un quilo de sucre,
si hi havia canalla petita et donaven llet en pols.
Nosaltres ja en teníem perquè anàvem a buscar-la
als pagesos de vaques, però els que no en tenien els
hi anava bé. Però a nosaltres ja ens anava be perquè
així podíem fer canvis amb altres coses que tu no
tenies. Sempre et donaven però molt poca quantitat,
si eres uns cinc o sis de colla et donaven potser un
quart de quilo de pa  per cadascú. Per anar-lo a bus-
car a Barcelona fèiem torns, una setmana cadascú,
però anàvem com en cooperatives.
_ Què em pot explicar de la «Granja Planas»?
_ Eren uns grangers que tenien bastant de
poder. Eren vaquers de Santander, tenien
moltes vaques,  i minyones.
_ De la família Estany que em  pot explicar?
Perquè van destacar?
_ Ah! Els de Ca l’Estany. Doncs eren els
republicans i aquests tenien el cine i el cafè. Saps
on estaven? Alla on ara està el Turón, el forner,
però a la punta que ara hi ha un banc. Allà, a baix
tenien una botiga i també el cafè i a dalt hi havia el
cine. Aquests eren d’aquells que deien mireu aquí
hi ha un que és de dretes i els denunciaven. Aquests
es van escapar, quan van entrar les tropes
franquistes, cap a Franca.
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PINTOR GIMENO

Vicenç Gimeno va néixer a Barcelona el 1945. Va
cursar estudis a l'escola Massana però, en no aca-
bar-los, es defineix com a autodidacta i especialis-
ta en pintura mural. Ha realitzat més de cent-
seixanta obres d'aquesta especialitat que estan
repartides entre Saragossa, Catalunya i Bèlgica. Ha
realitzat també nombroses exposicions tant
individuals com col.lectives.

Algunes de les seves obres han estat guardonades
amb prestigiosos premis i reconeixements. Cal
destacar el Primer Premi de la revista Moncayo de
Saragossa (1967), Segon premi en el 4t. Certamen
de Pintura Nacional de Castelldefels (1975), Per-
cebe d'or a la Gran nit de Galícia (Barcelona, 1997).

A petició de diverses entitats culturals, l'any 1982
es trasllada a Brussel.les i Luxemburg per realitzar
una sèrie de murals. Són nombroses les obres
d'aquest artista que es troben repartides en diverses
pinacoteques, institucions públiques, centres
privats, així com col.leccions particulars.

ELS  ARTISTES
DEL  NOSTRE  ENTORN
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Activitats escolars al voltant
del centenari d' "En Patufet"

ESCOLA  PALAU
A l'Escola PALAU, durant el curs 2003-2004, per
commemorar el centenari de la revista "En Patufet"
i durant la setmana cultural per Sant Jordi, vam
realitzar un seguit d'activitats.

Es va confeccionar un llibre en el que s'explicava
el conte d'en Patufet, que es reprodueix en aquestes
pagines. Cada pàgina va ser dibuixada i escrita per
una classe de l'escola.

Els alumnes de 6è de Primària van representar en
ombres el conte pels alumnes d'Educació Infantil.

També ens va visitar el Gegantó, en Patufet de
Palau-solità i Plegamans. Agraïm a l'Ajuntament i
als geganters l'haver pogut gaudir de la seva
presència.

La celebració del centenari d' "En Patufet" va tenir ressò a tota la població.
Una mostra en són les activitats fetes a les escoles.

ESPECIAL ESCOLES
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Vet aquí que una vegada hi havia un pare i una
mare que van tenir un fill petit com un gra d'arròs.
La veritat és que els pares es van quedar una mica
parats, però de seguida se'l van estimar i li van
posar el nom de Patufet. Els dies van anar passant
un darrere l'altre. Ara en Patufet ja caminava i ja
parlava, però de créixer no creixia. No creixia ni
beneïa. Sempre va ser menut com un gra d'arròs.
Això si, era bellugadís i treballador com un ocell.

Un dia la seva mare era a la cuina fent el dinar.
Estava remenant un arròa amb conill que els àngels
hi cantaven. Però quan va anar per posar-hi el
safrà, es va adonar que no en quedava ni una
engruna. Si que estic ben guarnida, ara! Va cridar
la bona dona.
Però en Patufet, que la va sentir, va saltar de
seguida: Ja aniré corrents a comprar-ne! La mare
es va posar les mans al cap i va fer: Què dius ara,
fill meu? ¿Qué no veus que la gent del carrer no et
veuria i et trepitjarien?

ESCOLA PALAU
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Ja tenim en Patufet corrent pel carrer amb el duro a
l'esquena. I com que no volia quedar fet una coca,
anava cantant a tota veu:
Patim, patam, patum,
homes i dones del cap dret,
patim, patam, patum,
no trepitgeu en Patufet.
I la gent que passaven per la seva vora quedaven
ben espantats de veure un duro que caminava i que
cantava. No veien que a sota el duro hi havia un
nen petit com un gra d'arròs. Cantant, cantant, en
Patufet va arribar a la botiga de Ca la Rojals i va
cridar ben fort:

Però en Patufet era del morro fort i rondinava i
plorava i picava de peus: Que no, que aniré
cantant ben fort i així em veuran i no em trepitjaran!
I com que en Patufet marranejava de valent i la
mare necessitava el safrà, al final el va deixar
sortir. Li va donar un duro i li va dir: Vés i
demana un duro de safrà. I vigila que no et
trepitgin, que et deixarien fet com una coca! En
Patufet va agafar el duro i se'l va carregar a
l'esquena com i portés una roda de molí.

ESCOLA PALAU
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Vull un duro de safrà per tirar a l'arròs amb
conill que està fent la mare.
Quan la botiguera va sentir aquella veueta, tota
es va atabalar: D'on sortia aquella veu? Qui hi
havia? La pobra dona mirava i remirava pels
racons de la botiga. Però, qui hi ha, si no veig
ningú?, deia.
I en Patufet cridava mig enfadat. Soc jo, en
Patufet. Que no em veieu? Em teniu aquí davant ,
sota el vostre nas, i vull que em doneu un duro de safrà
per tirar a l'arròs amb conill que està fent la mare.

La botiguera encara s'anava espantant més. Fins que
al final es va adonar que a terra hi havia un duro que
ballava. Què devia ser allò? Va recollir el duro, però per
més que se'l mirava no entenia com podia ser que parlés.
I mentre ella remenava el duro, en Patufet perdia
la paciència. Al final va tornar a cridar: ¿Em
voleu donar un duro de safrà per tirar a l'arròs amb
conill que està fent la mare? La botiguera, mig
morta de por, va agafar una paperina de safrà i la
va deixar la mateix lloc de terra on abans hi havia el
duro. El forçarrut d'en Patufet es va carregar la
paperina a l'esquena i cap a casa falta gent. La
botiguera de Ca la Rojals encara deu tremolar,
després de veure que el duro de safrà caminava tot solet.

ESCOLA PALAU
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Pel carrer, en Patufet anava cantant ben fort per
no quedar fet una coca amb safrà:
Patim, patam, patum,
homes i dones del cap dret,
patim, patam, patum,
no trepitgeu en Patufet.
Però la gent que el sentien només sabien veure una
paperina que corria sola pel carrer. Cantant,
cantant, la paperina i en Patufet van arribar a
casa. Quan la mare se'l va veure sa i estalvi, en va
estar més que contenta.

Ets molt bon minyó, li va dir.
I en Patufet s'estarrufava de satisfacció. Tant
es va anar engrescant que al capdavall va
demanar a la mare que li deixés anar a portar el
dinar al seu pare, que estava treballant un tros
lluny, fora de casa.

ESCOLA PALAU
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Que no ho veus que ets un esquitx i no podràs ni
alçar el cistell?, va fer la dona tota amoïnada.
Però en Patufet va agafar el cistell d'una revolada
i el va aixecar amb una sola mà. La mare es va
quedar tan parada de veure'l així de forçut, que el va
haver de deixar marxar tant sí com no. Aleshores,
doncs, en Patufet es va carregar el cistell al coll, i
cap al carrer, que m'hi esperen!

Tan bon punt va ser a fora, en Patufet va
començar a cantar per por que no l'aplanessin d'una
trepitjada.
Quan ja havia fet un bon tros de camí, es va adonar
que començava a ploure. Ja hi som!, va fer. I com
que no era cosa que se li mullés el dinar del pare, es
va determinar d'arrecerar-se sota una col d'un hort
que hi havia a la vora del camí. Però amb això,
mentre esperava que deixés de ploure, va sentir que
venia a poc a poc un bou amb la seva esquella
dringant. El bou, que no tenia por d'aquelles quatre
gotes de pluja, va trobar que li aniria ben bé de fer
un bon dinar de cols. Es va ficar a l'hort i es va
empassar d'un sol cop la col, el cistell i en Patufet.
I ja els tenim tots tres rodolant gola avall.

ESCOLA PALAU
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Mentrestant, el seu pare esperava que li portessin el
dinar. I espera que esperaràs, va acabar perdent la
paciència. Aleshores va agafar les eines i se'n va
anar cap a casa tot rondinant. En arribar, es va
queixar a la seva dona perque s'havia descuidat de
dur-li el dinar. Però la dona, més de set vegades
esgarrifada, va explicar-li que el dinar l'hi havia
portat en Patufet, i que qui sap què li devia haver
passat.
Llavors també el pare es va esgarrifar, i tots dos
van començar a passar ànsia. Van sortir a fora i
van enfilar el camí, tot cridant: Patufeeeeet, on
eeeeets?

Però en Patufet no sortia per enlloc. Fins que,
arribats a la vora de l'hort, van sentir una veueta
llunyana que contestava:
A la panxa del booooou, que no hi neva ni hi
plooooou!
I aleshores, més animats, ells vinga cridar:
Patufeeeeet, on eeeeets? El nen hi tornava:
A la panxa del booooou, que no hi neva ni hi plooooou!
I en acabar hi afegia: Quan el bou farà un pet sortirà
en Patufet!
I al capdvall de tot, el bou va fer el pet, i el menut d'en
Patufet va sortir disparat.

Fi

ESCOLA PALAU
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El conte d'en Patufet
representat amb titelles

Els nens i nenes de l'Escola Palau
amb el gegantó Patufet

ESCOLA PALAU
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ESCOLA MARINADA

Teatre
Els alumnes de 5è d'Educació Primària i de P5 van
portar a terme la representació del conte d' "En
Patufet".
Es va fer en català i després en anglès.

ESCOLA MARINADA
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ESCOLA MARINADA
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Treball  Cooperatiu
Imatges realitzades durant el procés de creació del
Conte amb grups cooperatius.

ESCOLA MARINADA
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Activitats
Els alumnes del Cicle Mitjà (3r.
i 4t. d'educació primària) van
elaborar l'Auca.

ESCOLA MARINADA
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ESCOLA MARINADA
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... i els alumnes del Cicle Superior (5è. i 6è.
d'educació primària), van elaborar un seguit
d'històries.

ESCOLA MARINADA
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ESCOLA MARINADA
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QU4TREPINS vol agrair a tots els subscriptors i col.laboradors el suport donat durant aquests
dotze anys de vida de la revista. Així mateix, vol fer un reconeixement a l'especial col.laboració de
les següents persones, empreses o entitats*:

·    Ajuntament de Palau-solità i Plegamans·    Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans·    Auto Plegamans. Servei Oficial Renault, de Fernando Cañadó·    Autoescola Benet, de Benet Soley·    Bar la Clau, de J. Sampera·    Francesc Casajuana Malla·    Cooperativa Agrària de Palau-solità i Plegamans·    Ferreteria Estrada, de Joaquim Estrada·    Finques Palau, de Francesc Sapés i Banús·    Ramon Folch i Camarasa·    Fusteria - Ebenisteria, de Josep Garcia·    Gestoria A.G. Assegurances·    Jorbachs. Papereria. Copisteria·    Josep Farnés, advocat·    Mateu Vila. Servei Oficial Ford·    Pirotècnia Vilardell·    Sakata Inks, S.A.·    Serveis Administratius Palau, de Francesc Duran i López·    Teresa Truyols Olivé. Agent d'Assegurances

AGRAÏMENTS

* Figuren en aquesta relació aquelles persones, empreses o entitats que tenen formalitzades un mínim de 5 subs-
cripcions a QU4TREPINS.




