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EDITORIAL

Des de fa temps, i des d’un sector molt
concret de la vida política de l’Estat, s’estan
realitzant declaracions i portant a terme
actuacions que no afavoreixen gens el clima de
relativa tranquil·litat que ha d’imperar en tota
democràcia, on generalment les discrepàncies
polítiques i els debats es circumscriuen a l’àmbit
parlamentari.

No obstant, a l’actualitat, no només dins de
l’àmbit parlamentari els debats són agres, caient
moltes vegades en l’insult personal a l’adversari,
sinó que aquesta agror s’ha traslladat, des del
mateix àmbit polític i ajudat per certs medis de
comunicació, a la vida econòmica de l’Estat,
posant-se en dubte fins i  tot l ’actuació
d’operadors econòmics en el que és la seva
actuació mercantil.

I ara fins i tot a les casernes ha pres cos
l’anticatalanisme latent que hi ha a l’Estat,
mostrant-se en les manifestacions d’un alt
comandament, les quals han consistit a atribuir
als militars la interpretació de la Constitució i
determinar quan una norma la vulnera o no, tot
identificant aquests suposats límits constitu-
cionals amb la ideologia política d’un partit situat

molt a la dreta del que seria l’espectre polític
espanyol.

El que cal, com fa la majoria de ciutadans de
Catalunya, és no deixar-nos enganyar per aquest
grup d’exaltats i salva pàtries, que l’únic que
pretenen, en primer lloc, és aconseguir parar i
frenar tota evolució i tota actuació que miri
d’estructurar territorialment l’Estat, que és la
veritable assignatura pendent d’aquesta de-
mocràcia, cosa que aconseguirien sota la coacció
de la por al record de les intervencions militars.
I, en segon lloc,  posant la por al cos de la gent,
el que busquen és que tot segueixi igual com ara
està, o fins i tot fer una involució, retrocedir en el
temps i tornar a èpoques no massa llunyanes.

Per aquest motiu, hem de rebutjar els
plantejaments i les crides d’aquests incendiaris i
salva pàtries, perquè, no ens enganyem, en cap
cas ens afavoriran a nosaltres com a ciutadans,
sinó que l’únic que faran serà portar-nos cap al
costat fosc de la nostra història recent, de la qual
n’és una mostra la segona part del treball sobre
la guerra civil que s’inclou en aquest número de
QU4TREPINS.

M. A. P.
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En l’època medieval, la població de les ciutats
estava integrada per gent de diverses  procedències
i condicions econòmiques  i socials.  Hi destacaren
algunes capes socials, de poca importància en nom-
bre però de gran relleu econòmic: Van ésser els
mitjans, o mà mitjana, que formaven la classe mer-
cantil i, per això, també se’ls designava com
a mercaders. En anomenar un “mercader” no
s’al·ludia al petit comerciant, equivalent al botiguer
actual. El petit comerç gairebé només va existir a
l’Edat Mitjana involucrat amb l’artesania i amb la
modesta indústria. Eren els mateixos artesans que
venien els seus productes en els obradors o per
fires i mercats (els marxants).
Els vertaders mercaders eren els negociants d'una
sòlida posició econòmica  i que disposaven de grans
capitals. Gairebé sempre foren considerats com
“mà mitjana” i difícilment gaudiren de poder
pertànyer a la “mà major”, encara que se'n donaren
alguns casos, com el d'un mercader tarragoní, el
famós Pere Martell, que invità a la seva taula al
propi rei Jaume I i que contribuiria a finançar la
conquesta de Mallorca. És un cas que posa en
evidència la importància social què gaudien alguns
potentats d’aquella classe.  D' alguns mercaders en

ELS GREMIS MEDIEVALS
Per Manel Zorrilla i Giné

sortirien els hàbils negociants del diner, els
fundadors de “taules” (banques) que rebien el nom
de “canvistes” i que moltes vegades obtenien
l’arrendament dels impostos municipals. A aquest
grup també hi pertanyien els apotecaris, drapers,
notaris, escrivans,  sastres, capellers, tapiners, barbers
i cirurgians, orfebres, pintors i escultors.
Durant el segle XV a Barcelona els artesans, per  a
diferenciar-se dels mercaders, van constituir-se en
un braç intermedi entre aquests i els menestrals.
Encara que no fossin en principi molt nombrosos,
van constituir la llavor de la moderna burgesia.
Més endavant, el sector artesanal representava el
80 % de la població de les ciutats i viles, i contribuí a un
cert grau de desenvolupament  comercial.  En temps
de Pere el Catòlic, en un document de “Pau i treva”
de l’any 1200, es menciona el qualificatiu  "menes-
tral" i incorpora els artesans en aquest grup, fet que
els posava sota la protecció reial.  Patrons de naus,
mestres d’obres, drapers, mercaders, etc. actuaren
com a dirigents de moltes organitzacions gremials.
Un esperit corporatiu es va manifestar entre notaris,
escrivans, metges i especiers amb mes eficàcia que
entre els mercaders, com ho demostra el fet que es
van crear molts gremis i confraries.

HISTÒRIA
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Abans del segle XIII ja existien els gremis i
perduraren fins al final del segle XVIII. En referència
a l’antiguitat de llurs estatuts en les ordenances
gremials, Barcelona s’avança a totes les altres ciutats
d’Europa, sense excloure’n cap, ni el  propi París; i
pel que es refereix a Espanya no hi ha cap dubte
que és la primera ciutat en tenir-les, tot i comptant
les ordenances  de ciutats més famoses i opulentes
en altre temps per llur indústria. Per exemple, les
ordenances més antigues dels 48 gremis que tenia
Sevilla, no van més enllà del segle XV; les de Toledo,
que comprenien 32 oficis, són totes del temps dels
Reis Catòlics i de Carles I; les de Granada, que van
comptar 35 oficis, foren concedides l’any 1512 i
duraren fins l’any 1646.  Segons el testimoniatge
de Diego de Colmenares, l’any 1570 hi havia a
Segòvia 25 oficis de diverses arts. L’antiguitat dels
gremis de Madrid, que és cort permanent des de
l’any 1606, és encara molt més petita; llurs
ordenances, tret de tres o quatre oficis, són del
regnat de Felip IV i Carles II.
Hi havia el costum d’establir els obradors molt a
prop els uns dels altres en el mateix carrer.  Molts
carrers de la Barcelona antiga encara conserven el
seu nom, com Flassaders,  Fusteria, Escudellers,
Corders,  l’Argenteria, dels Assaonadors, de Boters,
de l’Esparteria o dels Sombrerers. Evoquen les diverses
modalitats de llur vida antiga amb l’emulació del
treball amb veïnatge i l’ajuda immediata entre
oficials del mateix ofici. També s’ unien durant les
festes dels sants patrons i era  llavors quan el carrer Detall d'una taula de Pere Garcia de Benavarri.
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es transformava en un lloc alegre i festiu. Com que
els obradors eren petits, era obligat treballar a fora
i ocupar una part de la vorera del carrer. El fet que
estessin tots aplegats donava un aspecte determinat
a cada barri. Igualment era costum de tenir una
taula per a vendre els productes davant  de la porta
de l'obrador. Els carrers, encara que eren estrets,
estaven plens d´aquests bancs o taules. De totes
maneres, la compra i la venda d'alguns productes
determinats els dies de mercat, es concentrava en
alguns llocs i, en especial, en petites places.
Barcelona tenia diversos llocs característics, com
la plaça del Born, on s'hi trobava la fruita i la ver-
dura; a la plaça del Blat s'hi venien cereals, llegums,
formatges, etc. A la Boqueria hi venien bestiar,
freixures, budells de bocs i de cabres i, en lloc
apartat, hi venien hortalisses i fruita. L’any 1355
fou inaugurada, prop de la Catedral, la plaça Nova,
on s'hi venien hortalisses, fruites, gallines, ous, pa
i altres aliments. Com sempre, el qui vetllava per
l’ordre, la higiene i les mesures i pesos, era el
“mostassaf ”.  Quan el mercat s’havia acabat, alguns
funcionaris municipals s’encarregaven de la neteja.
L’any 1407 un escombriaire especialitzat era el qui
tirava a mar els gossos, gats o d’altres alimanyes
mortes que trobava. La gent el coneixia amb el
mot del “tiragats a mar”.
L’artesania modesta tenia com a base la pròpia
família i estava dirigida pel cap de la casa, que tenia
la col.laboració de la pròpia dona i dels fills. Si el

treball era pròsper, tenien l’ajuda de parents i
esclaus com a aprenents. Algunes vegades els
mestres de cases contractaven, a la plaça pública,
algun bergant que no tenia cap qualificació i que
era utilitzat com a manobre.
Fins al segle XVIII els artesans de Barcelona havien
fabricat les calaixeres i cofres mes ben tallats,
boniques joies, plats blaus i policromats, draps de
més durada, les millors ballestes i armadures,
retaules, miniatures, imatges... que acrediten la seva
fama industriosa. La mateixa categoria valia pels
artesans escampats per tot Catalunya, en especial
entre les poblacions de Vic, Mataró i de més enllà,
com Perpinyà, Mallorca o València.  El treball el
feien a mà i ajudats per eines simples. Cada gremi
ordenava el tipus de materials amb que l’agremiat
havia de fabricar una peça.  Per tal d’assegurar-ho,
el mateix gremi tenia uns inspectors, coneguts amb
el nom de “veedors”, que examinaven les peces
fabricades. Si no reunien les condicions fixades,
procedien a la seva destrucció i penjaven les
desferres a la porta de l’obrador com a càstig, i
perquè el poble sapigués que aquell mestre volia
enganyar algun client utilitzant un material
d’inferior qualitat. Cal pensar que ningú s’arriscava
i així s’aconseguia la fabricació de les millors peces.
Existien les confraries, que agrupaven els agremiats
sota una advocació religiosa i especialment amb
una finalitat benèfica exercida amb les almoines dels
mateixos membres d'un mateix ofici. Els serrallers,
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ferrers i daguers tenien per patró Sant Eloi. Els
courers i llautoners, Sant Esteve; els corders de
cànem i espardenyers, la Mare de Déu dels Àngels.
Els fusters de caixes, Sant Joan Baptista i, més tard,
Sant Josep. Els sabaters mestres tenien Sant Marc
i els sabaters fadrins Sant Crispí i Sant Crispinià.
Els vidriers Sant Bernardí de Sena... i podríem
seguir amb molts altres oficis i altres advocacions.
Va haver-hi una proliferació de gremis i algunes
vegades s’unien o es separaven i, fins i tot, es
litigaven entre ells en defensa de les seves especials
prerrogatives. Un exemple és el que va passar amb
els miralls: Quins eren els qui els podien fabricar?
Els fusters deien que, com que els miralls tenien
armadura de fusta, els pertanyien; els vidriers no
hi estaven d'acord, ja que l’element principal del
mirall era el vidre. A més, els pintors sortien en
defensa de llur ofici perquè _deien_ el mercuri que
converteix el vidre en mirall és una pintura. Durant
el temps que durà aquest litigi, els qui més hi
guanyaren foren els venedors de miralls que eren
importats de l’estranger, perquè a Barcelona no hi
havien quedat menestrals capaços de fabricar-ne.
Es té noticia documentada de les primeres
confraries de mitjans del segle XIII, durant el regnat
de Jaume I el Conqueridor, i per referències que
es troben en els privilegis de fundació, sabem que
ja n’existien a darreries del segle anterior. No totes
les confraries ho foren d’oficis. Notem, per
exemple, la que es funda a Barcelona el 1373 per

associar tots els desgraciats a qui havien tallat les
mans durant la invasió de la ciutat  per  les tropes
del rei de Castella Pere “el Cruel”.
Les confraries es constituïen per privilegi reial i es
governaven per una junta composta de patrons i
alguns obrers. Tenien capella pròpia i un "carner"
o sepultura per als components associats.  El 10
de maig del 1380 el rei Pere “el Cerimoniós” aprovà
i signà els Capítols Fundacionals del Gremi de
Serrallers i Ferrers de Barcelona. En total eren vint-
i-cinc, i entre ells es referien a la festa de Sant Eloi
i a la sepultura que tenien a l’església. A la vigília
de la festa de Sant Eloi se celebrava una missa per
les ànimes dels difunts a la capella del Carme, i
estaven obligats a assistir-hi tots els socis de la
confraria. A la capella hi tenien sis vasos o
sepultures a terra, amb lloses i amb els senyals de
l’ofici de ferrer, el mall, l’enclusa i altres eines. Allà
mateix hi tenien una gran volta  on hi deposaven
l’ossamenta dels confrares que, a mesura que eren
soterrats a les sepultures, anava essent traslladada
a la volta, que estava tapada amb una peça llevadissa.
Tenien draps mortuoris, uns pels adults i d’altres
per als albats.
En vells claustres i en capelles de diverses esglésies
barcelonines hom veu, a les lloses d’algunes tombes
que serveixen de paviment, el nom del subjecte o
de la família artesana que posseïa aquella sepultura
i la marca o la mostra de l'ofici respectiu, com en
competència amb els escuts d’armes de cases
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il.lustres que hom troba en altres lloses contigües.
Així llegim, en caràcters gòtics, uns rètols que
diuen:”Vas de P.N. Sabater i dels seus” i, al mig
una forma de sabata esculpida, “Vas de P.N. Sastre”
amb unes tisores obertes; “Vas de P.N. Fuster” amb
una serra. I així, molts altres.
A les capelles de les confraries existien molts
senyals esculpits a les parets dels temples, amb
representacions d’eines de treball i que arriben a
formar una veritable heràldica de la menestralia.
Igualment als retaules que encara estan conservats.

Era obligat d'inscriure a la confraria els aprenents,
fadrins i mestres. Els gremis tenien molta cura de
no admetre ningú que no hagués demostrat, davant
d’un grup d’examinadors competents, la seva
habilitat en l’ofici. Els exàmens eren rigorosos: per
exemple, el qui volia obrir una botiga de pintes,
havia de demostrar  la seva habilitat fabricant dues
pintes de boix, una d'ivori, dues de banya, una de
plata i tres de banya i carei. L’examen dels ferraters
era més variat, ja que havien de construir una gàbia
amb torres, després un clauer, una ratera, una
partida d’agulles de fer mitja i, al final, un rosari de
llavors,  uns “cilicis” (Camisa aspra, cinyell de serres
o de cadeneta de ferro, portats damunt la pell per
mortificació) i “deixuplines” de filferro (instrument
de flagel.lació fet de cordetes o de cadenes). Les
ordenances assenyalaven el nombre de mesos i anys
que havien de romandre els minyons a la classe
d’aprenents i d'oficials, temps que era més o menys
llarg segons la diversa dificultat d’ensenyar i
d’aprendre l’ofici. L’aprenent o fadrí tenia una
situació força ben considerada, amb una
reglamentació regida per un contracte, gairebé
sempre signat conjuntament amb el pare del mateix
noi. Treballava pel mestre durant uns anys a canvi
d’ésser  alimentat, vestit i calçat. Els nois tenien de
deu a quinze anys i aprenien l’ofici durant uns tres
o quatre anys. Moltes vegades, en redactar el
contracte d’un aprenent, hi constava el dret de
retornar a casa seva durant un temps senyalat, per
participar a la collita o a la sega. Els aprenentsFull del llibre "Rúbriques de deliberacions i ordinacions (1477).
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d’argenter havien d'estar amb el seu mestre fins a
sis anys i els apotecaris vuit anys, ja que es tractava
d’un ofici de molta responsabilitat, com era el cas
dels especiers. Ja l’any 1352, a Barcelona tenien
prohibida la falsificació de “pebre, laque, saffrà,
gingebra” i d’altres. L’any 1372 s'afegia a les
ordenances que no podien vendre o donar a cap
persona herbes o coses verinoses, encara que si
que els era permès de subministrar-les a metges
que les haguessin de fer servir en medicina. Les
penes imposades per la justícia pel no compliment
d’aquestes ordres, eren les de perdre “lo puny sens
tota mercè”.
S’hi assenyalava també la forma, l’època i la
regularitat de fer els exàmens, per tal d’evitar
qualsevol frau; els examinadors o veedors juraven,
abans, de fer-los bé i fidelment, sense deixar-se
portar per l’odi, l’afecte o la passió. En aquests
actes els mestres o parents de l’examinand no hi
podien tenir veu activa ni passiva, a fi d’impedir
tot esperit de parcialitat. L’aprenent havia de fer
constar, mitjançant una certificació del mestre, que
no havia mancat en res a les seves obligacions
convingudes en l’escriptura del contracte, acordada
amb els seus pares o tutors, després  d’haver acabat
per complet el temps ordinari de l’aprenentatge.
Era llavors quan,  superat l’examen, era considerat
un mestre del seu ofici i podia obrir el seu obrador
i estampar la seva senyal en tots els seus treballs.
D’aquestes marques de menestrals els gremis en
tenien en el seu poder un registre. El primer

document que esmenta l’existència  d’un examen,
data de l’any 1389.
Durant els segles XIII i XIV, mentre no fou
edificada la Casa de la Ciutat, tota la documentació
de la vida administrativa de les confraries era
guardada en caixes al convent dominicà de Santa
Caterina i, més tard, igualment amb caixes, al
convent de Sant Francesc. Passaren molts anys fins
arribar al 1835. Els convents foren abandonats i
tota aquella quantitat de documents sofriren les
onades de la revolució. El que quedava fou portat
a l’antic i mig enrunat convent de Sant Joan de
Jerusalem. Després foren repartits entre la
Biblioteca  Universitària i l’Arxiu de la Corona
d’Aragó.
La documentació produïda a partir de l’any 1301
s’ha conservat a la Casa de la Ciutat, on d’antic hi
hagué assaigs d’ordenació i catalogació.
El 1336 l’escrivà Ramon Ferrer inicià, per encàrrec
dels consellers, les notes del “Llibre verd” i del
“Llibre vermell”, en els quals anaren recopilant els
privilegis reials atorgats a la ciutat de Barcelona. A
finals del segle XV (1477) Francesc Martí i Bernat
Soler formaren les “Rúbriques de deliberacions i
d’ordinacions”,  amb tot detall dels acords i dels
pregons que es feien.  L’any 1608 apareix Esteve
Gilabert Bruniquer (Granollers 1561-Barcelona
1641). Era notari públic (1591), escrivà de ració
del Consell Municipal de Barcelona (1603) i síndic
de la ciutat (1608). Per encàrrec del consell formà
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la “Rubrica regiorum privilegiorum” (1610),
inèdita, continuà la Rúbrica d’ordinacions de
Bernat Soler, i redactà el Cerimonial dels magnífics
consellers i regiment  de la ciutat (1614) conegut
com Rúbriques de Bruniquer, publicades en 1912-
1916. Com a escrivà redactà el “Manual de novells
ardits” o Dietari dels anys 1603-1607.  Aquestes
“Rúbriques” foren continuades i prosseguides fins
al 1714.
El Llibre de Privilegis i Ordinacions de la
Confraria de Sant Eloi dels mestres serrallers de
Barcelona tenia més de 174 folis en paper
(267x198 mm.) amb tapes de fusta, cobertes de
pell negra, amb gofrats (dibuixos en relleu sobre
la pell) i amb cinc claus de llautó a cada pla i dos
tancadors igualment de llautó.  Deu ésser aquesta
l’enquadernació feta  l’any 1679 a casa d’Antoni
Colomer, llibreter, de qui ens parla una nota
passada al foli 87. A la tapa anterior hi ha un
teixell de paper amb lletra moderna:”Constitución
de la Corporación de Maestros Cerrajeros
otorgada por el Rey Pedro IV en 1380. Privilegios,
sentencias, concordias y otros documentos hasta
1749”.
Els ferrers eren els artesans que treballaven el
ferro, però l’any 1380 es van separar del gremi
de serrallers o manyans del carrer de Regomir;
l’any 1395 se’n separaren els calderers, l’any
1512 els daguers i ganiveters i finalment, el
1683, els claveters. Cada especialitat tenia el

seu gremi, però tots sota l’advocació de Sant
Eloi. Entre tots formaven una espècie de
federació en la  qual igualment estaven
incorporats els manyans i  ser ral lers,  e ls
calderers, els ferradors i  menescals i  els
llanterners, que s'hi uniren en el segle XVIII.
Mes tard, encara s’hi anaren unint d’altres oficis
com escopeters, pedrenyalers,  canoners,
cuirassers, guarders d’espases, picadors de
llimes, flasquers, rellotgers, argenters i ferro-
vellers.
Una altra confraria important era la dels sabaters.
L’any 1203, i amb la confraria de Sant Marc,
s’agruparen els sabaters, encara que les seves
primeres "ordinacions" no es coneixen fins l’any
1375. L’any 1405, sabaters, tapiners i cuireters reben
noves ordenances. A partir  del segle XV foren un
dels primers gremis de Barcelona, amb una
important casa gremial. El 1479 un petit grup de
sabaters de vell, i amb confraria sota l’advocació
de Sant Crispí i Sant Crispinià, estava sota el control
del  Gremi de Mestres.
Els sabaters de vell van instal.lar les seves botigues
al carrer de l’Espaseria i els sabaters de nou al
carrer de Tapineria. El nom del carrer corresponia
a un altre ofici, que era el de fer tapins, calçat
semblant a una sandàlia amb sola de suro i folrat.
Actualment, el gremi de sabaters encara celebra a
la catedral barcelonina, en el seu altar de Sant
Marc, la seva diada. A la part de fora, al carrer i
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Auca dels oficis, gravats al boix (segle XVIII).
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adossada a la mateixa paret de la catedral, hi
podem veure una escultura amb pedra d’una
sabata, que ens assenyala que a l’altra part de la
paret, a dins, hi ha l’altar de Sant Marc. En el segle
XVI tenien la seva casa gremial al carrer de
Corríbia, enfront de la façana de la Catedral (avui
ja una gran plaça), però l’edifici es va traslladar,
pedra a pedra, a la plaça de Sant Felip Neri on hi
ha un important Museu del Calçat que és el més
antic d’Europa.
Al segle XVIII els gremis van veure l’època de més
esplendor. Tots els artesans demostraven un gran
desig de refer-se de la Guerra de Successió, en la
que els gremis havien quedat mig desfets i molts
agremiats morts o desapareguts. Aleshores Felip
V, amb el Decret de Nova Planta, imposà una
reforma que li permetia tenir més control, tant social
com fiscal, sobre la població artesana i així poder
augmentar les contribucions.  Més tard, en el regnat
de Carles III, es va aixecar la prohibició que els
catalans poguessin mercadejar amb Amèrica, i
aquest canvi va donar lloc al gran comerç i a una
industrialització que, definitivament, comportaria
la desaparició dels gremis. Un final que es produï
quan, l’any 1813, les Corts espanyoles van
determinar que es podia exercir qualsevol professió
o ofici sense necessitat  d’examen ni obligació de
pertànyer a cap gremi. Els vells artesans agremiats,
que havien sucumbit a les noves idees, s’havien de
convertir en obrers, en mà d’obra de la nova
indústria.

Detall d’algunes ordinacions
"A 24 de Novembre 1469, los Assaonadors no volien
examinar a un per que era Sclau, jatsíe que fos abte, y
lo Trentenari  delibera que fos consellat al Veguer, manas
als Promens lo examinassen, y si no u feyen, que lo
Veguer li das licencia de tenir botiga.-
A 8 de Noembre 1483, los Consellers dispensaren a un
Candeler de seu, encara que no fos examinat, ab que
venés las Candelas a sis diners liura, y no a mes.
A 29 de Maig 1574, nova Confraria de Jòvens mestres
de Cases.
A 2 de Mars 1584, Ordinació que los Argenters no
pugan vendre nenguna cosa de or, que no sie tocada ab lo
toc de la Casa la Ciutat.
A 6 de Febrer 1586, Crida contra Remendons y altres
persones que venen roba per les plasses.
A 9 de Setembre 1588, se tracta de fer un Arxiu de
totes les Scriptures dels Notaris.
A 5 de Setembre 1608, examen y Magisteri de Pau
Lança, Apothecari.
A 28 de Febrer 1612, Ordinació de Bastaixos y Tarifa
de  sos Salaris, prohivint Carretas logadas.

Descripció de l’arbre dels antics gremis
de Barcelona.
PRIMER COMPARTIMENT.-  El grup central està
dedicat als "Julians", nom que prenien popularment
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els diversos i variats oficis que s’acollien sota el
patronat de sant Julià. Als Mercers, que semblen
haver constituït el primitiu nucli d’una vasta família,
s’hi uniren durant el segle XIV els Bossers, Corretgers
i Tiraters i, més tard, els  Naipers, els Capellers, els
Corders o Soguers de cànem, que aviat se’n
desprengueren; els Boneters i els Pinters. En el
segle XVI lluiten amb els Passamaners i Perxers,
per la similitud de llurs treballs, i s’hi incorporen
els Ferreters i els Paternostres o Rosariers. Els
Ulleraires no figuren entre els  Mercers fins el segle
XVII. L’excessiva densitat de la corporació promou
dissencions  que porten, l’any 1626, el destriament
entre els Mercers botiguers vells que mantenen
l’antiga tradició de la confraria, i els Mercers
botiguers de teles, que formen colla a part.
PART ESQUERRA. Els Advocats, Procuradors i
Escrivans tenen per patrons sant Ivo, la Mare de
Deu de la Mercè, sant Andreu Avelí i sant Ramon
de Penyafort, com una prova de procedir de
diverses confraries més antigues. Els Vidriers
vencen la fragilitat de llurs obres que havien enjoiat
la fira del Born, ajuntant-se als Estorers, que
espartaven els vidres; junts tenien el patronatge de
sant Bernardí de Siena en una capella de la Catedral.
Els Tintorers de draps de llana, amb sant Maurici,
i els Teixidors, amb la Verge de la Mercè. També
els pobres  Acaptadors havien estat  agremiats amb
el nom  d’Oracioners i sota la protecció del Sant
Esperit. Els  Mitjaires, Garroters i Calseters  tenien
per patró sant Sebastià, i eren assimilats per a la

comunitat en l’obra de punt de mitja. Els Corredors
d’orella, antecessors dels Agents de negocis i Borsa,
i els Canviadors, que donaren naixença als moderns
banquers, com que fiaven l’èxit a termini, tenien
per patrona la Mare de Deu de l’Esperança. Els
Traginers de Mar imploraven a santa Eulàlia, així
com els Matalassers i Vanovers a santa Llúcia, i els
Garbelladors eren els antics parroquians de Santa
Maria del Mar i la Mare de Deu dels Dolors.
Dalt, al mig , els Metges, Cirurgians i Barbers, agrupats
per la devoció als sants metges Cosme i Damià.
PART DRETA. Els Sastres, amb sant Homobó. Els
Especiers i Apotecaris, amb santa Magdalena, així
com els Candelers de cera. Els Corredors de bèsties
tenien a sant Antoni Abat, que després havia d’ésser
patró de tots els tractants amb animals i dels animals
mateixos.  En canvi, Sant Antoni de Pàdua era el
patró dels Xocolaters.  Els Aventurers, Taverners i
Hostalers tenien el guiatge de Santa Marta i la casa
gremial estava situada al carrer de la Corribia,
davant  les escales de la Catedral. Els Aluders, i els
Pellaires o Blanquers arribaren a formar un dels
més poderosos gremis de la ciutat, i tenien per altar
propi l’altar major de l’església vella de Sant Agustí,
prop del Portal Nou. Jaume Huguet contractà la
pintura del seu retaule l’any 1463 i, a jutjar pels
fragments que se’n conserven al Museu d’Art i
Arqueologia, degué ésser obra de gran importància.
Els Arengaders amb el Sant Crist. Els Cordoners
amb sant Andreu. Vénen després diverses
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Arbre dels oficis, obra de Joan Vila (d'Ivori) per a l'Exposició Internacional (1929). (MHC).
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advocacions de la Verge: la de la Guia, antiga
patrona dels Correus de cavall, que anaven a rebre
la benedicció a la capella de sant Marcús; la Mare
de Deu dels Desemparats, devoció dels Semolers i
Fideuers; la Mare de Deu de la Consolació, que ho
era dels Barquers novells, i la Puríssima, dels
Droguers i Confiters. Finalment els Peiers que
venien pels carrers i seguien al seu patró, sant
Nicolau.
SEGON COMPARTIMENT.  El grup central és el dels
"Elois", oficis de metall i foc que tenien un
patronatge comú, el de sant Eloi, amb residència a
l’església del Carme, avui desapareguda: els
Ballesters i els altres oficis que més tard els
substituïren com Pedrenyalers, Escopeters i
Canoners, en generalitzar-se les armes de foc; els
Ferrers  i els Manescals. Els Cuirassers, els Guarders
d’espases, els Picadors de llimes, els Daguers, al
veïnatge de la plaça de Sant Just; els Manyans que
feren cèlebre el barri del carrer Regomir; els
Calderers de la Bòria; els Llanterners, els Flasquers,
els Rellotgers, els Argenters, els Mestres d’obra
negra i Ferrers de tall i els Ferrovellers anaren
engruixint poc a poc, la vella confraria dels Elois.
PART ESQUERRA. Els Hortolans del Portal de Sant
Antoni, que invocaven sant Isidre i sant  Pau.  Els
Espasers, que no solament anaven sota el
patronatge de sant Pau, sinó que el representaven
vivent pels carrers de la ciutat el dia de la festa; els
Fusters, que encara mantenen la capella de sant

Joan Baptista a la Seu; els Rajolers i els Teulers
amb la Mare de Deu del Carme; els Capcers, els
Mestres d’Aixa i Calafats i els Tintorers de seda,
que tenien per patrona santa Caterina; els Tapiners
i els Sabaters, de la casa gremial que tenien en front
de la Catedral, amb sant Marc; els Torners i els
Cabellaires amb sant Onofre; els Candelers de Seu,
que tenen el doble patronatge de sant Onofre i
sant Maure, i els Pescadors i Mariners protegits
per sant Pere.
TERCER COMPARTIMENT. Grup central: els Esteves,
els oficis agrupats al voltant de la confraria de sant
Esteve, amb residència a la Catedral. Eren en sa
majoria oficis relatius a cavallers i montures, i per
això tenien per senyal comú el fre i la sella, tal com
encara és visible a les parets de la capella i als carners
o sepultures de l’absis de la Catedral.  Així hi veiem
els Broquerers, els Llancers, els Mandreters, els
Cervellers, com també els Freners, i amb aquest
nom eren sovint coneguts tots els Esteves; els
Arnesers, els Collarers i els Albarders i Basters. A
diverses represes s’hi afegiren els Pintors, els
Brodadors, els Batifullers, els Courers i els
Buidadors o Fonedors de campanes. Tenien la seva
casa gremial al carrer que actualment duu encara
el nom de Freneria, molt a prop de l’absis de la
Seu. El retaule de la capella era degut a Jaume
Huguet, pintor que pertanyia al gremi.
PART ESQUERRA. Els Bastaixos del Pes del Rei, amb
capella a l’església de Sant Francesc i devots de la
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Senyal del gremi dels sabaters a la seva capella
de la catedral. (MHC).

Detall de la porta principal de la basílica
de Santa Maria del Mar, de Barcelona, que representa un
macip o bastaix de capçana transportant una mercaderia

(segle XIV).
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Santíssima Trinitat; sota el mateix patronatge  i el
de sant Sever, amb vinculació a la Seu, hi havia els
Peraires i Teixidors de llana. Els Pintors de
vidrieres, amb sant Eloi i amb sant Lluc, que passà
així mateix a ésser patró dels Pintors retaulers un
cop despresos dels Esteves, i els Carders amb sant
Cugat, de l’església de Sant Cugat del Rec. Els
Agullers, amb la Mare de Deu de les Neus; també
era la Mare de Deu la patrona dels Flassaders i la
dels Coralers, com ho era dels Espardenyers i dels
Corders de cànem, en la seva advocació de Reina
dels Àngels. Els Manguiters i Pellicers, els
Hortolans Fadrins amb sant Bartomeu, i els
Mercaders, que deixaven per tota la ciutat el senyal
de llurs casals poderosos, amb sant Telm.

PART DRETA. Els Mestres de cases amb els
Molers o Picapedrers i llur patrona, santa
Eulàlia; els Escultors i Tallistes, que adoptaven
els quatre Sants Coronats; els Estampers amb
sant Joan ante portam latinam, i els Llibreters amb
sant Jeroni.  Els Músics, amb santa Cecília; els
Mestres de Dansa, amb sant Gregori. Sant
Miquel, amb els Gremis del seu patronatge: el
dels Revenedors, amb casa a la plaça del Pi,
capella a l’església  que els era veïna, retaule de
Jaume Huguet, que encara es conserva en part,
i misteri de Damià Campeny; els Cadiraires, els
Carnissers o Tallers i els Flequers. Els Corredors
de coll i els Fustaniers o Cotoners, amb sant
Martí, bisbe.
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D'UN SOMNI A UN MALSON (II)
La Guerra Civil a Palau-solità i Plegamans1

Per Elisabet Llamas Reinero

HISTÒRIA

1. LA FÚRIA ANTICLERICAL
Durant la guerra civil es va expandir l’anti-
clericalisme i la repressió de persones amb idees
de dretes va ser màxima. Els convents van ser
saquejats i els religiosos van fugir, perquè la seva
vida perillava.

Es va donar aquesta situació bèl·lica davant de
la postura de l’Església contrària a la Repúbli-
ca, ja que va donar suport al bàndol insurrecte.
De totes maneres hi va haver dues grans
excepcions, l’Església basca i part de la catala-
na. Però a conseqüència de la violència anti-

clerical l’Església es va declinar cap al bàndol
insurrecte.

1.1. Incendi a l’Església de Sant Genís
Un dels fets més significatius a la nostra població
va ser la destrucció de l’església de Sant Genís2 el
21 de juliol del 1936. D’aquest succés només n'he
trobat una acta, on se'ns fa saber que, a causa del
mal estat en el que ha quedat l’església després de la
crema per part dels republicans, és necessari fer un
trasllat dels cadàvers que van quedar al descobert3.

1. En el número anterior de la revista vàrem publicar la pri-
mera part del treball de recerca efectuat per la Srta. Elisabet
Llamas Reinero quan era alumna de 2n. de batxillerat de
l’IES Ramon Casas i Carbó,  efectuat sota la direcció  del
professor de l’IES Sr. Javier. En aquest número publiquem
la segona part del treball esmentat amb inclusió de
documentació de l’Arxiu Municipal.
* La selecció de textos i notes ha anat a càrrec de M. Alimbau.

2. Parròquia del terme municipal de Plegamans. L’església
estava situada on ara hi ha el centre Els Castanyers de la
Generalitat de Catalunya. Anteriorment el nostre poble
estava dividit en dos termes municipals, ja que existien
dues esglésies; la de Palau-solità, l’Església de Santa Maria,
i la de Plegamans, l’antiga Església de Sant Genís. L’última
va establir universitat segons la documentació de mitjans
del segle X.
3. El cementiri de Plegamans estava situat junt a la mateixa
església de St. Genís i també va quedar malmès amb
l'incendi.
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En aquest període l’alcalde del poble era el senyor
Antoni Estany4 membre de la CNT.  L’ajuntament
va decidir que la junta municipal de sanitat es faria
càrrec de l’estat de l’església, disposant que tots els
cossos de les persones serien traslladats al cementiri
de la veïna parròquia de Santa Maria de Palau-solità.

Una altra font d’informació ha estat la gent gran
que m’han posat en coneixement les seves vivències
pròpies. Com en el cas de la senyora Candelària5

que per tal de no trobar-se amb camions de
milicians va decidir arribar fins a Palau travessant
el bosc i, en el moment que sortia del bosc i entrava
al poble, es va trobar amb els republicans que
cremaven l’església. El senyor Ramon Folch
m’explicava que uns veïns de Plegamans, abans de
l’arribada dels republicans a l’església, van poder
salvar algunes coses de valor que van amagar al
bosc per poder-les retornar en un futur.  Ella i el
senyor Folch són dels pocs testimonis de la pèrdua
d’una valuosa part del patrimoni arquitectònic del
nostre poble.

L’església de Sant Genís es va tornar a reconstruir
un cop acabada la guerra, si bé no en el seu lloc
original, a dalt de la serra, sinó en el lloc on està

Fotografia de l’Església de Sant Genís poc abans del seu incendi.

ubicada a l’actualitat. Això va comportar no tan
sols un canvi de lloc d’un centre de culte, sinó que
també va contribuir a generar un desplaçament
geoestratègic de la població.

1.2. Santa Maria de Palau Solità
Va tenir més sort l’Església de Santa Maria.
Aquesta no va ser incendiada, segons les
explicacions del senyor Josep Ribalta6, perquè
el senyor conegut com en “Jan” va fer entendre

4. Va ser un personatge d’aquesta època en el nostre poble;
destacà principalment per les seves idees llibertàries.
5. Veure l’anterior número de QU4TREPINS on s’inclou
l’entrevista amb la Sra. Candelària.

6. L’entrevista es pot trobar al final d’aquest treball i dins
d’aquest mateix número de QU4TREPINS.
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als rojos que cremar l’església significaria una
gran pèrdua per al poble, pel fet que el rellotge
del campanar servia d’orientació horària als
palauencs, i tan sols van cremar el mobiliari, les
escultures i les talles de l’interior. Ho van cre-
mar tot en una plaça davant de l’expectació de
tothom.

D’aquesta manera es va salvar un dels patrimonis
arquitectònics del poble  que encara avui dia es
conserva i continua fent les seves funcions com a
església.

Fotografia actual de l’Església de Santa Maria.

1.3. Els cementiris
Durant la guerra tots els cementiris van ser
confiscats pel moviment republicà, però aquest fet
va canviar amb la victòria dels insurrectes. A l’acta

del 12 de març de 1939, el nou ajuntament va acor-
dar que quedava sense efecte l’acord municipal de
confiscació del cementiri d’aquest poble i atorgà
la seva propietat i administració a la Parròquia de
Palau.

Més tard, en data del 15 d’abril del mateix any,  es
va cridar a mossèn Rafael Anglada Mulà, perquè
es reunís amb l’alcalde i el secretari per tal de sig-
nar l’acta de devolució del cementiri. L’alcalde re-
torna tots els llibres i documents que corresponen
a l’administració de dit recinte.

2. DINERS DE GUERRA
Es pot reconèixer que la causa principal que
arribessin a emetre les monedes locals va ser
l’escassesa de la moneda fraccionària7, donada la
circumstància que les monedes de plata i coure van
desaparèixer ràpidament de la circulació per
l’acaparament dels particulars, ja que la població, en
trobar-se davant d’una situació bèl·lica, valorava més
el fet que estiguessin compostes per materials com
la plata i el coure que el seu valor dins el sistema
econòmic. S’ha de tenir consciència que la falta de
valors fraccionaris cada cop era més aguda; a causa
d’aquest fet, diversos centres econòmics privats i

7. Moneda metàl·lica que representa una fracció de la unitat
monetària i que té un valor convencional superior a l’efectiu.
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oficials, ajuntaments i sindicats es van veure
necessitats de l’emissió de monedes fraccionàries.
Algunes empreses privades van emetre vals que
s’utilitzaven com a forma de pagament.

La Generalitat va dictar diversos decrets i ordres
amb la finalitat de castigar l’ocultació i atresorar
monedes, però no causaven cap efecte.

A partir del decret del 21 de setembre de 1936, la
Generalitat va prendre la iniciativa de crear paper
moneda català. Tot i això no va ser una solució
efectiva ja que els valors de 10, 5 i 2,50 pessetes
eren poc fraccionaris. Cal tenir en compte que els
productes en aquella època podien costar menys
de 10 cèntims de pesseta.

El dia 7 de desembre de 1936 el Banc d’Espanya
posà en circulació els bitllets de la Generalitat.

2.1 Monedes locals
Durant la guerra civil a tot Catalunya es van posar
en circulació més de 3.300 bitllets i dotzenes de pe-
ces metàl·liques. Els ajuntaments emissors eren molt
variats, des de petites poblacions a grans ciutats.

Per la promulgació d'un decret, la Generalitat
modificà la Llei Municipal Catalana, amb data del 9
d’octubre del 1936, que donava llibertat als
ajuntaments per tal de poder organitzar-se
autònomament la vida econòmica dins l’àmbit local.

Malgrat el decret esmentat, una gran part dels
municipis catalans varen realitzar emissions de
paper moneda de diferents valors en cada municipi,
amb l’objectiu d’eradicar els problemes de canvis
entre els comerciants, industrials i particulars i per
poder fer, d’aquesta manera, transaccions normals
de compra i venda.

Les emissions havien de quedar garantides per
dipòsits en una unitat bancària, per una quantitat
del mateix valor que la de l’emissió. A més, els
ajuntaments havien de posar en coneixement del
Govern Català la creació de monedes locals, per
ser publicades al DOG; però un gran nombre de
municipis va desobeir aquesta formalitat.

Les emissions locals es van acabar amb el decret del
Ministeri de Finances publicat a la Gaceta de la Repú-
blica el 8 de gener del 1938, prohibint qualsevol
circulació monetària que no pertanyés a l’Estat
espanyol, és a dir, que va ser necessari canviar els
bitllets i monedes locals per les de l’Estat. Les
diferències dels bitllets reemborsats quedaven a
benefici del tresor públic.

L’11 de maig del 1938, el mateix ministeri va decre-
tar la sanció i el càstig de tots aquells que acceptessin
la circulació del paper moneda o monedes locals.

Ara descriuré, amb la informació que m’ha estat
possible cercar, les principals particularitats de les
monedes fraccionàries a Palau.
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En l’acta del ple del dia 27 de juny del 1937 la
corporació d’aquest municipi va acordar:

“....l’emissió de bitllets de paper moneda d’una pesseta
i cinquanta cèntims de pesseta, en un total de quatre
mil pessetes. Aquesta emissió serà obligatòria en aquest
terme municipal i hauran d’estar signades pels
companys de la corporació. Que l’import total de dita
emissió una vegada posada en circulació sigui dipositat
en un banc com a garantia pel reembossament.”
A Palau Solità8 es van dur a terme dues emissions:
una sense data que consistia en un val rectangular
sense cap mena de signatura, impresa per una sola
cara i amb el nom del poble incorrecte, ja que consta
com “Palausolitar” i el vertader nom del poble era el
de “Palau Solità”. L’única cosa que dóna caire
d’oficialitat és el segell del Consell Municipal. D'una
segona emissió, aquesta datada el 30 de juny del 1937,
van ser emesos dos vals amb els valors d’1 pesseta i
50 cèntims. De la primera se'n va fer un tiratge de
4.000 vals. En la seva descripció constaven les lletres
de color marró sobre paper blau. En canvi de la se-
gona només se'n va fer un tiratge de 2.000 vals; la

impressió era verda sobre fons groc. Totes dues
portaven les tres signatures corresponents al secratari-
interventor, al dipositari i, per últim, a l’alcalde.

A causa de l’originalitat d’aquests bitllets, en cada
poble únics, la Generalitat es va interessar per
adquirir un exemplar com a mínim de cada mo-
neda fraccionària com a testimoni eloqüent de
la interpretació artística de cada localitat i del
seu sentit econòmic. El dia 31 d’agost l’ajun-
tament de Palau va rebre un comunicat de la
comissaria general de museus on expressa
aquesta petició. També he trobat comunicats on
es fa la mateixa petició però, en aquest cas, per
part de particulars.

Com ja he dit abans, a l’any 1938 es va prohibir
qualsevol circulació de paper moneda que no
pertanyés a l’Estat espanyol; als arxius de Palau
consten els llistats de bitllets a bescanviar.

Aquests són els tres tipus de paper moneda que
es van emetre a Palau-solità i Plegamans, l’any
1937 9.

8. És el nom que rebia el poble en aquell període de
temps, després durant la repressió franquista seria
substituït  per Palau de Plegamans, el qual es va mantenir
fins fa poc; a l’actualitat el nom que rep aquest poble és
Palau-solità i Plegamans.

9.. Nota de la redacció: Per a més informació sobre el paper
moneda emès de 1936 a 1939, es pot consultar l’obra d’Antoni
Turró “El paper moneda català (i altres signes monetaris).
Emissions de la guerra 1936-1939. Catàleg General Històrico-
Descriptiu”. Les reproduccions són de la col·lecció particular
del Sr. Àngel Marsal Soler a qui agraïm la seva col·laboració.
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3. LES COL·LECTIVITZACIONS10 I LES
CONFISCACIONS11 DURANT LA GUERRA
La Generalitat va publicar en el Diari Oficial del
dia 7 d'agost de 1936 el Decret del dia 5 del mateix
mes i any, de confiscació de béns i uns dies després
es creava el Consell d’Economia, per supervisar
les col·lectivitzacions, si bé no va ser fins el decret
de col·lectivitzacions del 24 d’octubre del 1936,
quan s’ordenà tot el procés, i es designaren
interventors del govern que haurien de controlar
el funcionament de les empreses col·lectivitzades.
Les col·lectivitzacions consistien en l’apropiació
dels mitjans de producció per part de la classe
obrera i la gestió d’empreses tant agràries i
industrials com de serveis.
Aquí a Palau podem observar, a través de les
actes d’ocupació, que les confiscacions es van
fer el 20 i 21 d’agost del 1936, en les quals els
ciutadans Antoni Estany Padrós i Patrici Garcia
i Albiol12, en representació del Comitè Local de

10. Segons el Diccionari de la llengua catalana, col·lectivització
és l’acte pel qual la propietat privada dels béns de producció
(terres, indústries, mines, etc.) és transferida a la col·lectivitat.
11. Segons el Diccionari de la llengua catalana, confiscar és
atribuir al fisc, en virtut d’un decret, una sentència, etc., els
béns que eren propietat d’algú.
12. Eren l’alcalde i regidor, respectivament. En el període de
la guerra civil, concretament fins al maig del 1937, pertanyien
al partit de la C.N.T, segons consta en les actes.
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Milícies Antifeixistes d’aquest poble, van ocupar
diferents immobles com, per destacar, el local de
l’entitat Cooperativa “La Popular”, que va ser
destinat a escoles de nens. En Josep Ribalta
m’explicava en l’entrevista que ell havia anat a la
Cooperativa quan era una escola i em deia que la
recordava molt bé.

També van confiscar una casa i terres de conreu
annexes situades a “Can Padró”, de la propietària
Mercè Padró Torras, que van ser destinades com a
casa, habitació i dependències de casa de pagès amb
terres annexes que composaven l’heretat “Can
Padró”. Altres ocupacions van ser les del “Caserio
Jornet” i “Can Xera”, ambdues propietat aleshores del
Sr. Pere Cerdà Cladelles, que foren destinades a
habitatges i dependències de casa de pagès. També es
va confiscar “Can Cerdà” del que n’era propietari el Sr.
Antoni Cerdà Jornet, i va ser destinat al mateix objecte
que les anteriors confiscacions esmentades. Per
últim, amb el mateix destí, trobem l’acta d’ocupació
de “Can Barral” propietat de Josep Tos Ballbé.

També es van confiscar la casa de ”La Torreta”, la
casa de la “Font de Can Duran”, la casa de pagès
de “Can Duran”, la casa del carrer de Sant Galdrich
sense número i tres cases de baixos amb un pis
ubicades al carrer Sant Olegué, sense número. Totes
eren propietat del senyor Pere Duran Plantada i
totes foren destinades, després de la confiscació, a
fer la mateixa funció, com a habitatge.

A la senyora Mercè Padró Torras, li van confiscar
quatre cases amb baixos i un pis a la carretera de
Barcelona a Caldes sense número (actualment
l’Avda. de Catalunya) i tres cases amb adreça al
carrer Padró (números 2, 4 i 8).

També se li confiscà al Sr. Enric Umbert Corderas
una casa de baix i un pis a la carretera de Caldes a
Barcelona, així com l’Hostal del Fum, la masia de
Can Planas i les seves terres de conreu.

Al Sr. Josep Fatjó li van confiscar el “Mas Llobet”
i les seves terres, al Sr. Josep Maria Duran Girbau
li varen confiscar un habitatge i terres de conreu a
la zona de La Sagrera.

Al Sr. Josep Tos Ballbé li confiscaren tres cases
(una de baixos i un pis i dues de baixos i dos pisos)
situades al carrer de Dalt sense número, i una casa
de baixos i un pis al carrer de Baix.

Un altre tipus de confiscació van ser el de l’església
i la casa parroquial de la Barriada de Plegamans, així
com el de l’església, la casa rectoral i terres annexes
de la Barriada de “La Sagrera”. En aquestes actes
d’ocupació no ens indiquen a què van ser destinats
els esmentats immobles.

Totes aquestes ocupacions tenien un caràcter provi-
sional i es posaven en coneixement de la Generalitat
de Catalunya, amb el prec que fos feta l’adjudicació al
Municipi. La Generalitat tenia tot el poder de deci-
dir si les actes d’ocupació eren aprovades o no.
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Acta d’ocupació
de la Cooperativa “La Popular”.
Font: Arxiu Municipal.
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Acta d’ocupació de l’església
i casa parroquial de Sant Genís

de Plegamans. Font: Arxiu Municipal.
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Acta d’ocupació de l’església
i casa parroquial de Sta. Maria
de Palau-solità. Font: Arxiu Municipal.
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Acta de la desocupació
de la finca Can Planas. 1937.
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Els immobles ocupats van ser retornats
posteriorment als seus propietaris, però en el major
nombre de casos només es van tornar les
edificacions, ja que tots els estris, mobiliari, peces
de roba i fins i tot, en alguns casos, automòbils,
havien estat espoliats pels ocupants.

El 31 de maig del 1937, en una sessió ordinària del
consell municipal, es passa la lectura d’una
comunicació signada pel “Sindicato Único del
Ramo de Alimentación de Barcelona y sus con-
tornos” de la C.N.T i A.I.T, en la que s’exposava
la sol·licitud de cessió de la “Granja Planas”. La
sol·licitud tenia com objecte fer reformes i ocu-
par la granja per posar-hi entre vuitanta i cent
vaques, el que suposaria, segons diu l’escrit,
beneficis als interessos del Municipi i alhora es
facilitaria la solució del problema lleter a
Catalunya.

Com a resposta d’aquesta petició, el  consell mu-
nicipal de Palau va contestar en el sentit que, a causa
de no estar entre les seves atribucions la cessió dels
edificis sense la corresponent autorització de la
Generalitat de Catalunya, la corporació no podia
accedir a la petició. Per aquest motiu van acordar
adreçar-se a la Comissió de Responsabilitats de la
Generalitat de Catalunya sol·licitant que sigui
autoritzada la disposició de l'edifici esmentat
anteriorment. El desenllaç d’aquest fet no consta
en els arxius.

Pel Sindicat Agrícola de Treballadors del Camp, la
granja Planas també va estar sol·licitada, però
tampoc coneixem el seu desenllaç.
En la correspondència de l’any 1937, hi consta
un escrit de 28 de setembre en el que s’exigia
als ocupants de la finca de “Can Planas” que
la deixessin lliure abans del 10 d’octubre de
1937. Com a conseqüència, l’ajuntament es va
adreçar als ocupants, els Srs. Jaume Sales,
Luques Cervera, Josep Mª Andrès, informant-
los que havien de desocupar la finca, com es
pot  veure  a  la  reproducció adjunta  de l
document de l’Arxiu Municipal.

4. EL RACIONAMENT
En totes les guerres l’economia es veu molt afec-
tada a causa de diversos factors com per exemple
els reclutaments, ja que tota la mà d’obra masculi-
na es perd, cosa que repercuteix en la disminució
de l’activitat industrial. L’agricultura per altra ban-
da no es pot desenvolupar amb normalitat per les
mancances d’adquisició de matèries primeres i
també de mà d’obra; aquest fet porta a la fam i
aquesta a l’augment d'epidèmies que fan augmentar
la mortalitat, sobretot infantil. El descontentament
de la societat per tots aquests factors també porta
a la pràctica de la violència per la subsistència, i al
temor.
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En definitiva la crisi de proveïments, provoca-
da ja a l’inici de la guerra pel trencament dels
mercats tradicionals i la desviació de molts
esforços cap al front, va portar al racionament.
La situació es va complicar a Palau amb
l’arribada d’uns 100 refugiats que calia allotjar
i alimentar.

Alguns signes significatius a Palau sobre l’escassetat
d’aliments els podem observar en el llistat de preus
dels productes del municipi, on queda pal·lesa la
inexistència de productes com l’oli, sucre, bacallà,
porc, civada, peix, mongetes i cafè, o els elevats
preus de la carn de vedella i xai, dels plàtans, ous i
de la llet. L’únic producte més assequible eren les
patates.

A conseqüència d’això es va crear una censura
i només es podien vendre i traslladar aliments
amb permís del govern. Per exemple en aquest
poble es feien sovint trasllats de patates, ja que
era l’aliment més abundant. A altres pobles
propers i a la ciutat de Barcelona, es va prohibir
vendre al detall a forasters i a persones que no
estiguessin degudament autoritzades. Aquesta
situació va provocar alguns incidents, perquè
ciutadans d’altres pobles infringien aquestes
normes per la necessitat d’adquisició d’ali-
ments. Aquest fet va obligar a l’alcalde, en data
del 19 d’agost del 1937, a sol·licitar Forces

13. Secció del cos de seguretat creada pel ministre de la Re-
pública Miguel Maura durant el Govern provisional de la
Segona República. La seva missió era vetllar per l’ordre en
les ciutats i així deixaven a la Guardia Civil els àmbits rurals.

d’Assalt13 per garantir la normalitat de la localitat
i fer complir la llei sobre el racionament.

En efecte, fruit d’aquestes censures i de la pobresa
es van realitzar robatoris en magatzems de
queviures, com en el cas específic de l’any 1939
que, en aquesta localitat, es va assaltar l’edifici
d’Auxilio Social.

Durant aquesta època d’escassetat va ser necessari
recórrer a l’acció de proveir tota mena de materials.
Com indica la mateixa paraula, proveir significa fer
que algú tingui allò que li falta i intentar tenir tot
allò que és necessari. Així doncs el fet que el govern
decidís marcar unes pautes al repartiment dels
aliments i altres productes indispensables, es va
anomenar racionament.

El racionament de blat del 1938 va sorgir de la
següent manera: El racionament era feina de la
Direcció General de Proveïments, del Ministeri
d’Hisenda i Economia, que dividia el territori en
vegueries. En el cas del blat, se'n controlava la seva
trituració i el racionament de la farina entre els veïns
de la població. Per poder triturar el blat calia que
aquestes vegueries concedissin uns permisos, on
s'havia d'indicar el nom del productor i el número
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de familiars que constaven a la targeta de
racionament. En tot moment la vegueria havia
d’estar informada de les persones a qui calia pro-
porcionar aliments. L’ajuntament de Palau s’havia
de fer càrrec de proveir productes tant a perso-
nes que no produïen com a aquelles que sí que
ho feien i també als refugiats de guerra. Mitjançant
una targeta se’ls facilitava setmanalment els
productes necessaris, en funció del nombre de
persones que el titular de la targeta tenia al seu
càrrec.

Segons la senyora Candelària, Palau també
practicava l’intercanvi de productes, sobretot
amb la gent de Barcelona que no tenien aliments
per subsistir però si, en canvi, tenien productes
d’higiene com el sabó i altres. A Palau, a
diferència de Barcelona, abundaven els productes
agrícoles, però mancava la carn i productes no
alimentaris.

Als arxius de Palau consten ordres de submi-
nistrament en les que és freqüent la petició de sucre
i sabons. Aquest fet em fa pensar que era la
mancança més gran del poble a la postguerra.

Els repartiments d’aquest productes es realitzava
de la següent manera: la delegació local de
proveïments i transports, s’encarregava de distri-
buir-los als detallistes del poble i aquests a la gent
del poble.

5. REFUGIATS DE GUERRA
L’aparició de refugiats va ser una causa de la crisi
de subsistència. L’avanç feixista va comportar que
al final del 1936 es desplacessin unes 300.000 per-
sones a Catalunya. I la xifra es va incrementar fins
a l’any 1938, que hi havia un milió de refugiats. La
major part provenien d’Extremadura i Madrid, en-
cara que també es poden destacar refugiats d’orígen
andalús, asturià i càntabre.
Al nostre poble es van acollir refugiats d’Astúries,
del País Basc, d’Andalusia, de Cantàbria, d’Aragó, de
Madrid i de Tarragona, la major part dels quals eren
nens, dones i gent gran. Van ser acollits a “Can Barral”,
que no era un indret prou adequat per fer aquest servei.
D’això se'n queixa la corporació municipal a la
conselleria d’assistència als Refugiats14. Altres  llocs
on van haver-hi allotjats van ser “Can Cerdà” i “Can
Padró”.
La Generalitat va promulgar un nou decret ordenant
que fossin retornats tots els béns i immobles als
seus propietaris originaris i es demanava al conseller
d’assistència social que fes les gestions oportunes
per tal de donar nous allotjaments als refugiats. En
contestació a aquest decret el senyor Ramon Gorina,
com a conseller d’assistència social d’aquest
municipi, s’hi oposà, argumentant que en no trobar
un millor indret per l’allotjament dels refugiats del

14. Acta del 19 de setembre del 1937.
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poble, aquests es mantindrien a les cases on ja
estaven acollits. En aquell moment el poble no te-
nia cap edifici que oferís les condicions indispensa-
bles, i l’única solució que trobaven era repartir els
refugiats per les cases del poble, fet no gaire
recomanable ja que la major part dels refugiats eren
famílies, i repartir-los suposava la seva separació.

Acabada la guerra, el govern va ordenar als ajunta-
ments que informessin al servei d’evacuació abans del
dia 5 de juny del 1939 de la relació de nens refugiats de
Madrid, en règim familiar, que haguessin sigut recla-
mats pels seus pares, o tutors. L’informe havia d’estar
completat amb la carta o document acreditatiu.

A Palau es va contestar que no hi havia cap nen
refugiat de Madrid, en règim familiar, reclamat pels
seus pares, tot i que la major part dels refugiats de
Madrid eren nens: de 34 refugiats de procedència
madrilenya, 25 eren nens d’entre 0 a 16 anys.

6. REPRESSIÓ.  CAMPS  DE  CONCENTRACIÓ
Ens trobem en una època de violència extrema,
que comportava la liquidació dels vençuts als
territoris que l’exèrcit franquista anava ocupant.
Les tropes franquistes tenien com a objectiu no
deixar cap enemic. A mesura que a la guerra s’ana-
ven imposant i ocupant més terreny, van intentar
castigar els republicans i així “purificar” la
societat, a fi de consolidar la “nueva España”.

Per aquest motiu s’imposà el terror als civils. Una
primera expressió va ser l’acció depredadora de
les tropes falangistes al carrer, a les cases i sobretot
als camps de concentració.

6.1. Palauencs als camps de concentració
Palau va tenir alguns ciutadans reclosos en camps
de concentració15.

Acabada la guerra, el Govern del 1939 va demanar
a la nostra alcaldia un comunicat on s’adjuntés la
relació nominal dels individus que havien estat en
camps de concentració, amb el detall de les dates
de sortida del camp i el nom dels mateixos.

Als arxius he pogut trobar una llista de perso-
nes que van estar en camps de concentració, he
observat que al poble hi va haver un gran nom-
bre d’homes en aquests camps. Aquests homes
del nostre poble no només van estar captius en
camps de territori català sinó també per tota
la península. Com a exemple posaré al senyor

15. Nota de la redacció: Per obtenir més informació es pot
anar a la pàgina d’Internet: www.asturiasrepublicana.com/
libertad7.html. També a l’obra de Javier Rodrigo Cautivos.
Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947 (Edi-
torial Crítica, Colección Contrastes. 2005) i a l’obra de C.
Molinero, M. Sala i J. Sobrequés Una inmensa prisión. Los cam-
pos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo.
(Editorial Crítica. Barcelona. 2003).
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Josep Viaplana Busquets, exregidor del nostre
ajuntament, que va estar captiu al camp de con-

Nom i cognoms Camp de concentració
José Casajuana Olivé Burgo de Osma. Soria.
Tomas Sampera Argemí Patronato. Bilbao.
José Banús Llargués Horta. Barcelona.

José Cunill Bellavista Santoña. Santander.
Pedro Ponsa Torruella Asilo Provincial de Logroño.
Miguel Basets Mas Auditoria de Guerra de la IV

Región Militar. Comisión Cla-
sificadora de Prisioneros y Pre-
sentados.

Marcelino Vilardell Basets Cervera. Lérida.
José Mañosa Vilardebó Moncófar. Castellón.
Isidro Vilardell Argemí Moncófar. Castellón.
Ginés Olivé Uñó. Hnos. Doctrina  Cristiana.

Tarragona.
José Sampera Costa La Merced. Pamplona.
Juan Viaplana Mombrú Horta. Barcelona.
Jaime Malla Mañosa Miranda de Ebro. Burgos.16

16. Nota de la redacció: Més informació d’aquest camp de
concentració es pot trobar a Internet a la pàgina:
www.nodo50.org/foroporlamemoria/documento/2005/
miranda_oct2005.htm  Aquest camp estava situat a un costat de

centració La Merced a Pamplona. La relació de
captius és la següent:

Nom i cognoms Camp de concentració
Francisco Puig Planas San Marcos. León.
Alfonso Rocabayera Riera Almadraba de Rota. Cádiz.
Pedro Vilardell Basets Plaza de toros. Santander.
Martin Oliveras Pujadas Corbán. Santander.
José Vilardell Argemí Hnos. Doctrina Cristiana.

Tarragona.
José Truyols Cruells Batallón Trabajo 102. Estafeta

65. Dir.Co.
Luis Estrada Permanyer Batallón 115. Tarragona.
Pedro Riera Truyols Orduña. Vizcaya.
Jaime Ventura Farreras Plaza de toros. Santander.

Esteban Banús Llargués Arache. Navarra. De allí al Ejer-
cito, Regimiento de Infanteria
San Marcial, 22. Burgos.

Ramon Fabregas Olivé Zamora.
José Casajuana Mañosa Pamplona. De allí al Ejercito.
Sebastian Estrada Permanyer Avilés. Astúrias. Ejército. Lugo.

l’Ebre aprofitant les instal·lacions d’una antiga fàbrica de sucre i,
posteriorment, fou ampliat amb terrenys de la Sociedad Anóni-
ma  de Sulfatos Españoles. Fou el camp de concentració més
gran  i amb major nombre de presoners .
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Nom i cognoms Camp de concentració
José Mas Estrada Aranda de Duero. Burgos.

Enrique Estrada Ciurans Moncófar. Castellón.

José Ribalta Gispert Batallón de Trabajo 76, 2a.
Compañía. Madrid.

Luis Ventura Vila Santa Maria de Oya.
Pontevedra17.

Francisco Basets Mas Sagunto. Valencia.

Buenaventura Rosell Hospital Militar. Tarragona.

Jaime Olivé Sors Patronato. Bilbao.

Francisco Truyols Madrid.

Pedro Sola Orduña.

José Farnés Mombrú Miranda de Ebro. Burgos.

Francisco Malla Subirats Sagunto. Valencia.

José Ballbé Planellas Horta. Barcelona.

Jaume Ballbé Planellas Horta. Barcelona.

Pedro Llargués Cruells Santoña. Santander.

José Brunés Viaplana Horta. Barcelona.

Juan Pérez Salazar Miranda de Ebro. Burgos.

Pedro Argemí Picañol Sta. Maria de Huerta. Soria.

Salvador Torrents Padrós Cuenca.

Nom i cognoms Camp de concentració
Jaime Cruells Farnés Candas. Asturias.

Jaime Mas Tayà Setfons. Tar y Garona
(Francia).

José Jornet López Barbastro. Huesca.

José Fontcuberta Plantada Francia. Gobierno Militar de
Logroño.

Ginés Cruells Crusellas San Marcos. León.

José Soley Fàbregas Hospital de San Pablo.

Barcelona.

Pedro Oliveras Pujadas Cuartel de Almansa. Tarragona.

Jaime Brunés Solà Zamora.

Joaquín Brunés Hermanos Doctrina
Cristiana.Tarragona.

Martín Casañas Falgar Los Valles. Valencia.

Ramon Bellavista Reixach La Rota. Cádiz.

José Viaplana Busquets La Merced. Pamplona.

Pedro Ballbé Puigdomenech Horta. Barcelona.

Andrés Estella Expósito Horta. Barcelona.

Joaquín Senties Tarré Alberique. Valencia.

José Tintó Tarrés Cuartel Almansa. Tarragona.

17. El camp de concentració de Santa Maria de Oya estava
situat a la costa, prop de La Guardia, a la província de
Pontevedra, en un monestir cistercenc (Nota de la Redacció).
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7. Entrevista a JOSEP RIBALTA
_ Em podria explicar quina era la situació a
Palau abans de l’esclat de la Guerra Civil?
_ Hi havia el Sindicat i també hi havia una Coope-
rativa. En el sindicat, als pagesos els donaven
materials com molins per moldre i altres coses per
cuidar el bestiar i venien “abonos”. La cooperati-
va era on ara és el centre recreatiu. Hi havia una
sola sala, però al costat hi havia una botiga que era
Cooperativa. També tenien un estatge que encara
hi és, però no el fan servir.
_ De què és vivia  a Palau durant la Guerra Civil ?
_ Es vivia de pagès, també hi havia el ferrer, dos
ferrers. Un era allà on hi ha la botiga dels petards i
l’altre allà on hi ha els Turón. Allà llossaven les
eines per treballar la terra i ferraven els cavalls.
_ Quantes persones hi havia a la seva família
en aquella època ?
_ A casa teníem treballadors, estàvem a Can
Puigoriol. Cada dia per dinar érem set o vuit de
canalla a la taula per dinar. Nosaltres teníem un
mosso i jornalers quan necessitàvem acabar de
llaurar el camp i no teníem temps, però el meu
pare no hi anava mai al cafè eh!  Només el diumenge
quan anava a buscar la llet.
_ Els jornalers eren gent del poble ?
_ Mira. El meu pare quan  anava al cafè a buscar la
llet, doncs allà els treballadors tenien un cap, un

encarregat que els deia: "Vinga! Tu, tu i tu cap aquella
casa! Tu, tu i tu cap aquella altra!"
Ell cobrava una mica més, una pesseta més em
penso. Llavors una pesseta era molt, eh!
_ Com eren els sous en aquells temps?
_ A principi dels nacionals un treballador guanyava
de 15 a 20 pessetes. Però és que un pa blanc valia
25 pessetes.
_ A Palau es va passar gana?
_ No gaire, perquè aquí sempre hi ha hagut terreny
per conrear. En temps de guerra jo coneixia una
dona de Barcelona que tenia una parada. Ella
m’explicava que li donaven 1000 pessetes per un
bròquil o una col. Mil peles són moltes peles per
un bròquil, eh! Però hi havia gent molt rica que
tenia molts diners però no tenia res per menjar.
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En canvi aquí a Palau ningú es va morir de gana,
però a Barcelona si que se’n morien. Avui en dia
tothom valora molt els diners, però quan ve una
guerra i es té gana, els diners no valen per res.
_ Vostè o algun germà, pare o conegut va haver
d'incorporar-se a files? En quin bàndol?
_ Sí, el pare de la meva dona, el senyor Pere Ponsa.
_ Quina situació familiar vivia en aquell
moment el senyor Pere?
_ Tenia dos fills i la dona embarassada de la meva
esposa. Havia deixat el seu ofici de ferreter per
dedicar-se a fer de pagès.
_Va morir algun familiar seu durant la guerra
i la postguerra?
_ No.
_ Va patir vostè o algun conegut seu alguna
repressió a la presó o en un camp de concen-
tració?
_ Sí, el pare de la meva dona, el senyor Pere Ponsa.
Va estar tancat a la presó Model de Barcelona.
_ Se’n recorda de l’alcalde que hi havia a Palau
durant la guerra?
_ Era el Florenci Nualart; abans de la guerra era el
Lluís Casajuana. El Florenci Nualart va ser el millor
alcalde que ha tingut Palau. Aquell home va tenir
la valentia de reprimir a tots els republicans que
anaven a assassinar per les cunetes; va tenir la

valentia d’anar-hi i tancar-los a la presó. En temps
de la guerra, tot i no havent-hi res, va fer, allà on
ara hi ha la policia, l’escorxador i també una
claveguera que passava per davant de l’església.
_Expliqui’m què és el que recorda del cemen-
tiri? I de la cremada de l’Església?
_ Aquell dia jo havia anat a missa i el capellà de
l’església ens va dir que ens fiquéssim a casa però
que no ens espantéssim que no era res greu. Quan
ja havíem marxat els republicans la van cremar.
L’altra no la van cremar perquè en Jan va convèncer
a tothom que no valia la pena matar el rellotge del
poble, així que van decidir treure els bancs per cre-
mar-los.
_ Vostè en aquella època anava a l’escola?
_ Si, jo anava a l’escola de la Cooperativa.
_ Quins professors tenia?  Es recorda del seu nom?
_ Si. El senyor Morera.
_ Quina relació mantenia la gent del poble
amb els refugiats de guerra?
_ Se’ls tractava com a persones del poble normals;
jo anava a escola amb un d’ells i fins i tot em recordo
del seu nom, “Andrés Castaño”. Hi havia gent de
Madrid, de  Màlaga,... i tots anaven junts a escola.
_ On estaven allotjats?
_ Van omplir “ Can Padró” de refugiats.
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IMATGES DE L'EMIGRACIÓ:
en Bonifaci López Lujan, en Boni
Per Joan Badia i Humet

PERSONES

Aquest fenomen, tan d’actualitat, té uns ante-
cedents històrics dels primers veïns de Palau que
procedeixen d’altres indrets de la Península. En
Bonifaci López Lujan, en Boni, com el coneixem
popularment, té aquest tret diferencial de
persona vinguda de terres llunyanes, però que
s’ha fet palauenc com el que més.
Nascut al poble de Rubielos Bajos a la província
de Conca el 1927, on residí fins als 6 anys, el
1933.  Va emigrar amb la seva família al barri de
las Ventas de Madrid  fins el 1936. L’any abans,
e1 1935, el seu pare que exercia de taxista moria.
Quedava orfe i la família sense el suport
econòmic necessari per tirar endavant. La
situació a Madrid, com a conseqüència  de l’esclat
de la guerra civil  el juliol del 36, precipita els
esdeveniments  i l’octubre del mateix any arriba
a Palau com a refugiat de guerra amb la seva mare
i la germana dos anys mes petita, després d'un
viatge paorós amb camió fins a València i en
tren des d'aquella ciutat a Barcelona. Els
instal·len a Montjuïc, des d'on són repartits  als

seus destins, en el cas del Boni i la seva família a
Palau, on arriben en autocar que compartien amb
els refugiats assignats a Caldes.

D’arribada a Palau la seva mare junt amb la resta
de pares refugiats reberen acollida a la masia de
"can Padró", aleshores confiscada per les
autoritats de la vila. A en Boni el va acollir la
família de "can Peret  Viola" de la que n’era  cap
de família en Miquel Soley; la seva germana fou
rebuda pels de "Can Sabaté", de la família
Poch.
Malgrat aquesta dispersió familiar per pures
qüestions econòmiques, es mantenia el contacte
freqüent entre els membres del grup i s’evitava
l’agreujament d'una situació ja de per si
traumàtica. En Boni tenia 9 anys a punt de
complir i la seva impressió de Palau era la d'un
poble molt petit, venint com venia d'una capital.
La seva vida quotidiana consistia en fer un cove
d’herba pel bestiar de la casa d'acollida i, en
acabar, anar a l’escola. A partir dels 12 anys
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Instantània d'en Boni, tot just a la seva arribada
a Palau, el 1936.

El dia de la seva boda amb la Maria.
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comença la seva vida laboral _en aquella època
era normal  començar a treballar a aquesta edat_.
La feina consistia en guardar vaques a la masia
de “can Camp”, de la família Badia de Caldes.
Als 14 anys entra de “mosso” a “can Bundàncies”
de la família Malla. Un parent de la casa, en Jaume
Malla que era forner, li proposa ensenyar-li el
que serà l’ofici de la  seva  vida.  Passa pel forn
de la família Marlés que, en morir en Josep, la
família traspassa a un tal Ramón Rives, i el
nostre home acaba treballant per ell a Sant
Vicenç dels Horts.  Més tard busca feina més a
la vora i en troba al forn d'en Joan Roca, de Mollet,
on conegué la que seria la seva esposa, Maria.
Nou canvi a un establiment de la mateixa població,
el de la família Ros, per retornar mes tard altra
vegada a la fleca dels Roca. Finalment, en quedar
vacant per la mort del titular Jaume Malla, el forn
de “can Coret  Vell”, en Boni se'n fa càrrec per
compte propi i s’estableix al local que serà el
domicili definitiu del negoci des del 1960 i durant
els 36 anys següents.
A l’època dels 70, en Boni s’integra a la Junta
directiva del Club de Futbol Palau, on va fer
tasques d’allò més variades. Des de portar als
desplaçaments els jugadors de totes les
categories (infantils  i juvenils principalment),
fins el manteniment del terreny de joc.  Dedicà
a aquesta tasca 20 anys del seu esbarjo setmanal
( del 70 al 90 ).

La primera bicicleta del seu fill Xavier.
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En el seu anecdotari ens refereix que amb la seva
mare, en acabar la guerra civil el 1939, per por a
represàlies i per la seva condició de refugiats
polítics, tornaren a Madrid on van passar 5 mesos
de gana i misèria. Retornem finalment a Palau,
per fer la comunió i on novament els van acollir
les mateixes cases que durant la guerra.

Recorda la forma de desplaçar-se de la seva
joventut, amb el vehicle al que tenia accés pels
escassos recursos de l’època. La bicicleta era
l’eina per comunicar-se tant a Palau com amb
les poblacions veïnes: Mollet, Caldes, Santa
Perpetua, etc... I tot i així es considerava un
privilegiat perquè no tothom en tenia.

Fruit del matrimoni amb la Maria nasqué el seu
fill Xavier  que, després dels estudis de primària
a l’escola  de “La Carrerada” i la Marinada, va
cursar els secundaris a l’institut de Granollers i
passà a la Universitat de Barcelona on finalitzà
la carrera de Magisteri. Després d'unes pràc-
tiques a Santa Coloma, ha exercit de mestre
sempre a l’escola pública de Palau, primer a
Folch i Torres, després a Can Cladellas i
finalment al Ceip Palau.
Fent repàs del que aparentment ha estat una vida
normal, constatem un trets comuns amb altres
persones en les seves circumstàncies i que no
per això deixen de tenir un mèrit extraordinari.
Analitzant-ho, ens adonem que, fruit d'unes

El matrimoni en la primera comunió d'en Xavier.



41QU4TREPINS

Festa Major de 1986. El Juvenil del CF Palau.

Amb l'infantil del CF Palau.
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circumstàncies desgraciades, orfe de pare i amb
el país en situació de guerra, és evacuat amb la
mare i la germana a terres llunyanes, amb llengua
i costums diferents. D’arribada, la família de
tres membres, per la feblesa econòmica de
les famílies d'acoll ida, és repartit en tres
domici l is diferents.  Malgrat aquesta cir-
cumstància ,  mai  –com expl ica e l  nostre
protagonista– es va sentir rebutjat ni foraster.
Al contrari, només té expressions d’agraïment
per les famílies que els van tractar amb tanta
generositat i dignitat.

La seva resposta al poble que els feu un dels
seus, ha estat també generosa: s’ha integrat a la
vida local exercint el seu ofici de manera
exemplar. Ha col·laborat, dedicant hores del seu
esbarjo al servei dels altres, en el futbol, sense
esperar res a canvi. Ha donat a Palau un fill
dedicat a l’ensenyament dels infants del seu
poble, des de l’inici de la seva carrera fins avui.
Ha fet seva la llengua del país d’acollida amb natu-
ralitat, i exerceix avui de jubilat amb aquella digni-
tat que donen els anys i quan s’han superat les dificul-
tats d'una vida  on s’ha hagut de lluitar de valent.
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JAUME VENTURA NUALART
FOTÒGRAF

Palauenc des del 14 de juny de 1949, o sigui tota
la vida. Va començar a aficionar-se a la fotografia
els anys 70 i 80, visitant i fent diapositives d'unes
300 esglésies romàniques de tot Catalunya.

Désprés d'uns anys de sequera creativa, en fer 50
anys la seva família li regala una càmera reflex i,
per pura casualitat, participa en un concurs de
fotografia a Mollet del Vallès, obtenint el pri-
mer premi. Això li dona ales i moral per seguir
endavant amb una activitat que, amb el temps,
s'ha convertit en una passió.

ELS  ARTISTES
DEL  NOSTRE  ENTORN
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Entre d'altres premis ha obtingut:

- 1r premi Festa Major d'hivern de Mollet
del Vallès. Febrer de 2000.

- 1r premi Trobada de Gegants de Santa
Perpètua de Mogoda. Juliol 2000.

- 2n premi Ral.li Fotogràfic de la Festa Major
de Castellar del Vallès. Setembre de 2000.

- 3r premi concurs Festa Major de Palau-
solità i Plegamans. Agost de 2001.

- 2n premi Ball de Bastons de Castellar del
Vallès. Novembre de 2001.

- 1r i 2n premi Correfoc de la Festa Major
de Caldes de Montbui. Novembre de 2001.

- 2n premi concurs Festa Major de Palau-
solità i Plegamans. Agost de 2002.

- 3r premi concurs de Meteorologia de Mollet
del Vallès. Octubre de 2002.

- 1r premi Correfoc de la Festa Major de
Caldes de Montbui. Novembre de 2002.

- 1r premi concurs de Meteorologia de Mollet
del Vallès. Octubre de 2003.

- 3r premi Correfoc de la Festa Major de
Caldes de Montbui. Novembre de 2003.

- 6è premi del Fotocorpus de la Garriga. Abril
de 2004.

- 4t premi del Corpusflash de Caldes de
Montbui. Juny de 2005.

- 2n premi concurs Festa Major Palau-solità
i Plegamans. Agost de 2005.

- 2n premi concurs El món geganter de
Lleida. Octubre de 2005.

- 2n premi Correfoc de la Festa Major
de Caldes de Montbui.  Novembr e de
2005.

"Correfoc". Primer premi, Caldes de Montbui.
Octubre 2002.



45QU4TREPINS

Primer premi.
Mollet del Vallès, febrer 2000.

"El món geganter".
Segon premi, Lleida 2005.

Segon premi. Festa Major
Palau-solità i Plegamans, 2002.

"Tal i com es diu més amunt, la fotografia s'ha convertit en una
passió per a mi, ja que et serveix per fer una cosa que t'agrada. D'altra
banda, és una bona forma de conèixer gent molt diversa i llocs
fantàstics, com ara les postes de sol del Delta de l'Ebre, els boscos
de la Vall d'Aran, el Montseny a la tardor, Girona "en temps de
flors", el mes de maig... Tot són imatges i llocs difícils d'oblidar."



46 QU4TREPINS

Activitats escolars al voltant
del centenari d' "En Patufet"*

ESCOLA
J. M. FOLCH I TORRES
Durant aquells dies tots els alumnes de l’escola van
treballar, segons la seva edat, el Patufet. Per fer-ho,
van portar material  i també  els professors els en
van proporcionar diferent del que ells portaven.
Ara us voldríem fer cinc cèntims del que van fer:

Als alumnes d’Educació Infantil se’ls va explicar a
classe el conte d’en Patufet; els de P-5 el van treballar
a informàtica,  el van pintar en sis escenes murals i
van escriure’l;  després, tots varen fer unes barretines.
Així mateix, el dia Sant Jordi varen assistir a la narració

ESPECIAL ESCOLES

del conte que es va fer a Can Cortès. Més tard, amb
el conte que l’Ajuntament i la Fundació Folch ens
va regalar, van tornar a escoltar-lo.

* En el número 26 d’aquesta revista vàrem publicar els
treballs realitzats a les escoles Palau i Marinada amb motiu
del centenari d’En Patufet. En aquest número publiquem
les activitats realitzades per l’escola  Folch i Torres.
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Els de 1r i 2n varen fer contes en els que el
personatge principal era el Patufet, varen posar en
el passadís tota la informació que tenien sobre el
personatge, la revista, el seu autor, acudits etc.

i també varen dibuixar i pintar una col molt gran,
un bou i uns Patufets ( cada nen va poder fer el seu).

Els alumnes de 3r i 4t van fer còmics inventats per
ells amb aquest personatge.
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També els alumnes de Cicle Mitjà varen decorar el
passadís amb dos Patufets  grans (dibuixats  i pintats
per ells) i un d’ells deia: ”Un rodolí faràs i caramel
agafaràs”. Els nens/es havien de fer rodolins, agafar
un caramel que hi havia en una cistella,  i enganxar-
los prop del personatge.

Els de 5è i 6è també varen fer còmics, però en ser
proper el dia de Sant Jordi, varen barrejar el
personatge del Patufet, amb Sant Jordi i el drac.
Per decorar el passadís varen fer  l’entrada al castell
d’en Patufet, un drac enorme i el Patufet.
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Cal esmentar que els Patufets fets pels alumnes de
3r i 4t van presidir l’exposició que l’escola va fer a
Can Cortès, del Projecte Comenius (Projecte en el
que l’escola va participar junt amb d’altres països
de la comunitat econòmica europea) en el mes de
maig.

El dia de Sant Jordi tothom va poder veure el que
havien fet la resta de companys de l’escola.

Els més petits, amb la seva barretina al cap, varen
cantar la cançó de “Patim, patam, patum “ per a
tots, i la resta varen llegir alguns contes i còmics.

I per acabar millor, un bon vas de xocolata calenta!
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Durant el projecte Comenius es van treballar els
jocs de taula. Uns d’ells van ser els trencaclosques.
Es va explicar als alumnes el conte del Patufet i en
els jocs hi anaven dibuixos del popular personatge.

D’aquests jocs se’n varen fer diverses còpies i
aquestes varen viatjar a Lituània, Hongria i Itàlia,
on van tenir molt èxit i se’ls va explicar el conte.
Així mateix aquest  joc va formar part de l’exposició
abans esmentada.
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PRESENTACIÓ DEL
NÚM. 26 DE QU4TREPINS*

ACTIVITATS

* Fotografies: Foto Padró.
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AMADEU PRENAFETA
POETA

Durant la nostra Guerra Civil, quan tenia entre
14 i 17 anys, estudiava a l'Escola Industrial de
Barcelona. En acabar-se la guerra em van anul.lar
els 3 anys d'estudis i vaig haver de començar de
nou, d'acord amb el règim d'aleshores. Quan feia
4 anys d'estudi, vaig haver d'anar el servei mili-
tar, per no anar a milícies d'oficial. No vaig aca-
bar la carrera. Després de 3 anys de milícia a
Figueres, vaig tornar a estudiar per lliure a
Terrassa, però, per causes familiars, als 3 anys ho
vaig haver de deixar. Abans, però, als 17 anys
vaig entrar a treballar en una empresa de
construcció de maquinària bastant important,
com a delineant, arribant amb el temps a tècnic
projectista, encarregat de l'oficina tècnica fins
l'any 1977, que plegà la casa, per dificultats

RACÓ LITERARI

econòmiques. Llavors ens constituïrem en coo-
perativa on m'encarregava de la direcció tècnica,
relació amb els clients, etc.

Des que m'havia casat, simultàniament amb el
treball a l'empresa, feia assessoraments tècnics
per tal de cobrir econòmicament les meves
necessitats familiars. Posteriorment, quan for-
mava part de la Cooperativa, només em vaig
entregar a la mateixa, deixant la feina particular.

Quan feia 49 anys i escaig i jo en tenia 64, vaig
deixar de treballar.

He projectat i construït maquinària per a la
indústria  d'acabats tèxtils, paper, cartró, plàstics,
premses hidràuliques i mecàniques, instal.lacions
completes o parcials per a aquestes indústries...
He viatjat a l'estranger i per tot Espanya en la
instal.lació, estudis, projectes i venda de les
màquines en què intervenia, i he participat en
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diverses exposicions a Barcelona i a l'estranger
de les màquines projectades per mí. (En algunes
vam rebre premis i mencions..., ja m'he passat,
no volia citar-ho, perdó...) Respecte a la Coope-
rativa no vaig continuar essent-ne soci per
discrepàncies de direcció i criteri de distribució
econòmica. Al cap de 3 anys plegà.

Em sembla que no ha estat gaire breu aquest
currículum, però espero que satisfaci el vostre
interès.

Afectivament vostre.

DOLOR
Sonet

Oh, Onze de Setembre gloriós
que'ns recordes velles gestes:
no ho celebrem amb festes
sinó com un dia dolorós

Mai oblidarem els sacrificis
d'aquells braus homes i nois
que moriren com grans herois
perdent sang, vida, terra i oficis,

per no caure en reis estranys
ni deixar lleis que'ns regien
que, com Casanova, dirigien

enmig de tots, veient mals averanys.

¡A vosaltres, que amb fè moriríeu:
tothom va creure que viviríeu!

Amadeu Prenafeta i Raventós
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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·    Gestoria A.G. Assegurances·    Jorbachs. Papereria. Copisteria·    Josep Farnés, advocat·    Mateu Vila. Servei Oficial Ford·    Pirotècnia Vilardell·    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.
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"Si per la Candelera plora el fred és fora,
si per la Candelera riu el fred és viu".

Tant si plora com si riu
aquest número 27 de Qu4trepins s'ha acabat d'imprimir

el dia 2 de febrer de 2006,
a I . G. Santa Eulàlia,

de Santa Eulàlia de Ronçana.
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