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EDITORIAL

En aquest número de la revista Qu4trepins
presentem, a més de les diverses seccions
habituals, tres temes que, encara que aparentment
diferents, tenen quelcom en comú. Tracten sobre
elements definidors de la vida als pobles d’una
època passada i encara no molt llunyana, fins
mitjans del segle passat.

Ningú pot dir que no se’n recordi - i els més
joves que no n’hagin sentit a dir anècdotes -,  del
cine del poble. Fins no fa més de mig segle encara
era l’activitat que centrava el lleure de les festes i
també una bona part de la vida social de les
famílies. Sens dubte era un esbarjo, però, més
enllà, tenia també un caràcter de mitjà de
comunicació cap a la gent del poble en una època
que no n’arribaven gaires més, amb la correspo-
nent influència sobre molts aspectes dels costums
i comportament social, augmentada aquesta
influència pel poder i la fascinació que pro-
porcionen les imatges, amb uns personatges sovint
mitificats. I ja no cal parlar de l’inevitable NODO,
informatiu propagandístic de la dictadura
franquista durant tota una època.

El segon dels temes ens ve de puny i lletra d’un
dels seus propis protagonistes principals. Ens re-
lata com a Palau-solità i Plegamans, amb ben pocs
habitats, també a mitjans del segle passat, un grup
de persones que no havien fet mai solfeig ni res
semblant, van decidir formar una orquestra “en

un dit i fet”, com ell mateix expressa. Amb il·lusió
i esforç van aprendre música, gairebé sense re-
cursos es van comprar instruments, va assajar i
van actuar... Aquesta orquestra va amenitzar
aplecs, festes i vetllades durant uns anys, seguint
l’estil de vida de l’època, i constituint també un
tret definidor del poble al seu temps.

I, el tercer tema. Es tracta d’un treball de
recerca d’un jove estudiant sobre les fonts que hi
havia arreu del poble, ara gairebé perdudes o
ignorades. Anar a la font era tot un esdeveniment,
també en una època no molt llunyana. Ens ho diu
així l’autor :“A Catalunya, des de sempre, ha estat tra-
dicional l’ús de les fonts naturals com a abastament
d’aigua, però cal destacar també el seu ús com a punt
d’oci i lleure, ja que durant molts anys eren un indret de
trobada de la gent dels pobles.”. Aquest estudi que
publica Qu4trepins, a més de recuperar la memòria
de les fonts, n’és un documentat estudi tècnic.

Qu4trepins continuem així amb la nostra tasca
de donar a conèixer de forma senzilla i entenedora,
però veraç i rigorosa alhora, molts d’aquells
aspectes de la nostra cultura, la nostra història i
la nostra societat que difícilment són recollits en
altres instàncies. Ens acostem als 30 números
publicats i ja podem dir, sense pretensions
forassenyades, que estem aconseguint una petita
“enciclopèdia” local i comarcal.

Qu4trepins
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En altre temps l’esbarjo de la majoria de les
famílies era quasi exclusivament el cine, no tant
sols com entreteniment sinó fins i tot com a
teràpia relacional. El cine, doncs, constituïa una
activitat que abastava diferents aspectes en la vida
de les persones, sobretot en èpoques no tant
allunyades.
Un primer aspecte era el  cine com espectacle, tant
en la seva vessant artística com en les qüestions
tècniques (fotografia, escenografia-música-
interpretació-maquillatge), que han marcat una
influència innegable amb altres tècniques posteriors,
i han gaudit d'un camp d’experimentació innega-
ble. Fins a la seva aparició, cap mitjà reunia les seves
condicions de transversalitat.
Una altra dimensió del cine era la vessant cultu-
ral. El coneixement de versions de temps i fites
de la història de la humanitat imaginades pels
propis guionistes o extretes de les obres de la lite-
ratura universal. Gràcies a aquestes aportacions
moltes obres clàssiques i modernes han arribat al
coneixement de la majoria de la gent.

Aquest mitjà ha ajudat també a la divulgació de
realitats físiques i humanes impensables pel comú

DIES  DE  CINE
Per Joan Badia Humet

de la població, per la dificultat i limitació del gran
públic als viatges, i feien el món local més cos-
mopolita.

La dimensió de trobada setmanal que propiciava
el cinema quasi en exclusiva,  permetia  una for-
ma de relació natural entre veïns de la població i,
de vegades, un vincle únic amb les poblacions
veïnes (compartit amb el futbol, el ball i les
escasses activitats culturals de l’època). D’aquí
naixien la majoria de trobades entre persones, que
fructificaven amb relacions de parella  i acabaven
en molts casos en les unions familiars.

La indústria del cine que inicialment tenia, com
la fotografia, vocació d’entreteniment, amb el
temps ha esdevingut un potent mitjà de divulgació
cultural i artística, alhora que una maquinària de
creació de riquesa, pionera també d'una indústria
emergent, la de l'audiovisual. En aquest camp cal
fer esment del canvi fonamental pel que fa a un
aspecte transcendent del negoci, de repercussions
innegables. De l'exhibidor privat a nivell local amb
sales que, de vagades, no reunien les mínimes
exigències de seguretat, comfort i qualitat d'imatge
i so, s’ha passat a multinacionals que mouen

HISTÒRIA
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facturacions importants i compten amb sales de
projecció en les zones comercials situades
estratègicament  a totes les poblacions d'una certa
importància demogràfica. Això, no obstant, ha
empobrit de vegades la qualitat  de la indústria en
la seva vessant cultural, degut als criteris
exclusivament econòmics dels programadors
d’aquestes entitats. Als pobles antigament els
programadors, i a la vegada empresaris, es regien

per criteris no només de tipus crematístics sinó
també per qüestions purament artístiques o de
tipus moral.

La influència d’aquesta forma de fer te relació amb
el tipus de cine que veiem, i això vol dir, per la
repercussió del mitjà, amb models, tant des del
punt de vista artístic, comercial, com de com-
portaments, costums, formes de vida i referents
culturals.

Reproducció d'un programa del Cine Avenida de l'any 1950.
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La moto en què es transportaven les pel.lícules.

Les pel.lícules de la programació dels dijous,
dissabte i diumenges a Palau, Sta. Perpètua i
Polinyà, a part de rodar pels projectors dels
cinemes dels pobles esmentats, també rodaven
per les carreteres entre els pobles veïns.
Una curiosa fórmula d'intercanvi per carretera
feia possible que el cinema, l’esbarjo col.lectiu
més popular dels anys cinquanta, seixanta i fins
a principis dels setanta del segle passat, fos
rendible pels empresaris exhibidors de les
cintes.  El cost  de les dues pel.lícules mes el
“Nodo” (obligatori a totes les sessions), es
repartia entre dos o tres cinemes amb l’estalvi
que això suposava. Tenia a més la virtut d'evitar
la competència directa pels espectadors entre
pobles propers que feien la mateixa progra-
mació.
L’invent però no era fàcil, ni com idea ni la seva
posada en pràctica. Per explicar aquesta
modalitat, hem cercat la persona que durant 16
anys ho va fer possible: l’Alfons Garcia. El
contacte entre el personatge que la va portar a
la pràctica i l’empresari que dissenya el projecte,
el “Menut” de Palau, es fa per via de coneguts
comuns. Inicialment la nova modalitat de

CINEMA  AMB  RODES
Per Joan Badia Humet

compartir costos era exclusiva de dues sales, el
“Casino” de Sta. Perpètua i la Sala de Palau.
Mes tard s’hi incorporà el “Sindicat “ de Polinyà.
El sistema consistia en què les sessions en les
diferents localitats començaven i acabaven amb
una diferència de 30 minuts. En aquest temps,
els dos primers rotllos de la pel.lícula inicial d’un
dels cinemes es carregava a la moto de l’Alfons,
que la transportava a la sala de projecció del
poble veí, que havia projectat inicialment la
segona pel.lícula de la sessió doble. En arribar,
deixava la càrrega i s’emportava les dues primeres

HISTÒRIA
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bovines del film que s’exhibia en aquell moment
a la sala del poble següent i que iniciava la seva
projecció. Així es repetien els viatges al llarg de
tota la durada de les sessions, que depenien del
metratge dels films del qual constava la
programació setmanal. La freqüència oscil.lava
entre els tres i els cinc viatges d’anada i tornada
per sessió, entre els pobles del circuit establert.
Els temps, per evitar les interrupcions, eren
ajustats al màxim, i qualsevol incidència obligava
a la suspensió temporal de la projecció. Això
comportava una problemàtica fins i tot d’ordre
públic.
El trajecte durava, al principi, entre 15 i 20
minuts i  en el transcurs dels anys es va
complicar per l’increment del trànsit. En una
Derbi de 125 c.c. súper, que l’Alfons havia
adquirit dos anys abans (1958), va començar
una carrera contra el rellotge pels volts de la
Festa Major del 1960. Els últims anys va
canviar el vehicle per un SEAT 600, primer, i
finalment per un Renault 5, que encara conserva
amb bon estat físic i de funcionament.
En aquesta prolongada etapa es varen produir
diverses incidències que l’Alfons ens explica amb
certa, perquè no dir-ho, nostàlgia. S’havia donat
el cas, quan la pel.lícula era molt llarga i convenia
plegar d’hora, de saltar-se un rotllo i, tot i que
els espectadors s’adonaven del tall, es tenia els
recurs d’explicar que era cosa de la censura.

En dues ocasions, i per accidents del motoris-
ta, les sessions es van interrompre sense
possibilitat de continuïtat. El primer, per una
relliscada a la carretera de Caldes, a l’alçada
de l’indret denominat “les Minetes”, degut a
restes de neu glaçada a la carretera. Afortu-
nadament no hi van haver conseqüències per a
la integritat física del conductor. En una altra
ocasió, a prop de la “Tenda Nova”, el va
atropellar un cotxe amb resultat de fractura
d'un peu i tres mesos de baixa a la feina. El
van fer passar per begut.

L’heroi d’aquestes anècdotes comenta que abans
d’ell aquesta tasca la feia una altre persona de
la que no recorda el nom  i que feia l’intercanvi
amb bicicleta, primer, i desprès en una moto
“Guzzi” de 49 c.c., i ens remarca el mèrit que
això tenia per la distància i l’estat de les
carreteres de la postguerra.

L’Alfons, amb tot aquest tràfic, es feia d'entre 200
ptes., al principi, fins a 350 al final, que cobrava
religiosament cada setmana, quantitats que no
estaven malament pels temps que ens referim.

Com a reflexió podem destacar, de tot aquest
muntatge, algunes curioses conseqüències:
_ El sentit empresarial del “Menut “ i els seus
associats per treure rendibilitat del negoci que
explotaven en comú. Res a envejar a l’economia
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d’escala que s’estudia avui en dia a les facultats
d’econòmiques.
_ Enginyós sistema que combina el càlcul de
temps disponible amb el risc del mètode per
portar-ho a la pràctica.
_ El sistema exigia una assistència quasi massiva
d’espectadors a les sessions, a la qual contribuïa
segurament la inexistència d’alternatives al
cinema familiar de dissabte i diumenges, per fer
rendible el cost que suportaven els exhibidors i
part dels distribuïdors.

_ En temps dif íci ls  de salar is baixos es
busquen alternatives enginyoses per fer-se un
sobresou, a vegades amb un elevat risc per a
les persones, però que arriba a ser normal pels
seus actors.
_ Amb la millora de les comunicacions i l’accés
del gran públic als mitjans de locomoció _la
moto primer i més tard l’automòbil– la viabilitat
del sistema, tot i que es manté encara uns anys,
empitjora per l’increment demogràfic dels
pobles a partir dels anys setanta.
_ Bon argument a per una pel.lícula que reflectís
totes aquestes incidències. De fet, algun film
ja reflecteix algunes de les situacions descrites,
com és el cas de “Cinema Paradiso”.
_ Tot i que segurament el primer mòbil dels
empresaris era guanyar diners, se’ls hauria de
fer un reconeixement pel compliment d'una
funció social i cultural de primer ordre, la de
donar la possibilitat de gaudir de les millors
cintes del setè art a les viles implicades

Cal evocar, finalment, els esforçats d'empresaris
i els seus col.laboradors, com l’Alfons Garcia,
que, amb la seva decisió i empenta, van fer
possible l’exercici de la imaginació de la fàbrica
dels somnis que era i segueix essent l’espectacle
del cinema.

La Francesca Casajuana a l'entrada del cinema.
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Antics gravats que servien per imprimir els programes del cinema.
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Cartell de la gran pel.lícula Cinema ParadisoCinema ParadisoCinema ParadisoCinema ParadisoCinema Paradiso, història molt semblant a la del Cine Avenida.
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No recordo l’edat en què, per primer cop, vaig
veure una pel.lícula. Cal dir que el fet de fer
d’escolà durant set anys a la parròquia de Sant
Genís de Plegamans comportava que moltes
tardes de diumenge tinguéssim afers eclesiàstics
que ens privaven d’assistir al cinema. Però un
fet casual em permetia a mi i a un bon amic,
també escolà, poder pujar al “cuarto” on hi havia
la màquina de fer cine: que el seu pare era el
maquinista. Així podíem gaudir del que quedava
de pel.lícula, si havíem hagut de ser presents a
algun acte religiós, i també veure pel.lícules “no
aptes” que els altres companys de la nostra edat
no tenien el privilegi de poder contemplar.
Recordo una pel.lícula en que _es comentava
pel poble_ hi sortia una dona nua. Evidentment
el meu company i jo no vàrem faltar a la cita de
pujar al “cuarto” de la màquina, sempre amb el
consentiment del pare del meu company i, a
través d’uns forats, estàrem atents a totes les
escenes esperant poder gaudir de contemplar
un cos femení nu. Aquella pel.lícula, com que

LA MEVA PARTICULAR HISTÒRIA DEL
CINEMA DE CAN LLUÍS
Per Miquel Truyols i Rocabruna

era la primera de la sessió, es passava dues
vegades. Al primer passi jo no vaig veure res _i
en canvi el meu company m’assegurava que ell
si que ho havia vist_ i a la segona tampoc. Ell,
el meu amic, devia tenir més imaginació que jo
perquè va tornar a veure aquell cos nu sortint
de l’aigua després d’un naufragi. Jo sempre vaig
veure que aquella dona sortia vestida, encara
que el vestit mullat li motllurava molt bé el cos.

Estar al costat de la maquina també ens
permetia veure l’espectacle de quan es cremava
la cinta. Aleshores el pare del meu amic i el seu
ajudant actuaven ràpidament per apagar el foc i
enganxar novament, el mes ràpid possible, la cinta.
Mentrestant, dins la sala, la gent cridava i picava
de peus, sobretot si l’accident coincidia amb un
moment en el que es desenvolupava una escena
interessant, ja que quan es tornava a projectar
sempre es saltava un tros de pel.lícula.

D’anècdotes n’havia vist de tota mena. Per
exemple, que alguna vegada quan es canviava

HISTÒRIA
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un dels rotllos de la pel.lícula, es comançava
per la de la meitat cap endavant fins que sortia
la paraula “fin” i després es projectava l’inici.
O bé el senyor que amb una moto traslladava
les cintes de les pel.lícules d’un poble a un altre,
ja que tots els cinemes eren regentats pel mateix
senyor Pepet de can Lluís. Quan el motorista
tenia “pana” i la cinta tardava estona en arribar,
es produïa la conseqüent desesperació entre el
públic.

El cine de can Lluís tenia dues portes d’entrada,
de les quals tan sols en servia una i l’altra era
d’emergència. Entre elles hi havia una petita
obertura, que era la taquilla, a sobre la qual s'hi
penjava la pissarra on s’anunciaven les
pel. l ícules i ,  evidentment, el  NODO (el
noticiari oficial propagandístic de la dictadura).
Cal dir que aquesta pissarra estava molt ben
elaborada, amb  lletres ornamentals i a vegades
dibuixos, tasca que duia a terme el senyor
Baldiri de can Pastor. Al davant del cinema s'hi
havia col . locat una caseta on es venien
cacauets, avellanes, tramussos, caramels,
pegadolça i xiclets. A l’interior hi havia una gran
sala, la Platea i, en el fons, a sobre, el galliner.
A la paret d’entrada, a la dreta, hi havia dues
portes d’emergència que donaven al bar del
mateix can Lluís. Entre les dues portes hi havia
col.locat, en una vitrina, l’estendard de la Coral

la Unió i una testa d’Anselm Clavé. A sobre la
vitrina, una finestra donava a una de les
habitacions on vivia la família Casajuana, des
d'on, a vegades, algun dels membres contem-
plaven les pel.lícules. A la part del fons de la
Platea, a sota del galliner i, per tant, a la part
més fosca i recollida de la sala, s’hi ubicaven
les parelles o els qui buscaven companyia per
intentar passar una tarda de petons i tocaments
corporals, escenes que, a vegades, podies con-
templar des de l’escala que pujava al galliner.
En aquest, generalment hi havia els joves desa-
parellats i decidits a intentar passar una tarda
divertida fent alguna bretolada, fet que portava
de cap el senyor acomodador. Ell, amb la seva
lot, intentava buscar i enfocar els culpables dels
aldarulls que a vegades eren expulsats del recinte.
Les malifetes consistien només en tirar les esclòfies
dels cacauets per sobre dels qui estaven a baix, o
bé en obrir una gasosa després de sacsejar-la amb
força i així, quan l’obrien, l’escuma també se
n'anava cap a la Platea. Altres vegades l’enrenou
venia provocat per alguna baralla entre grups i,
sobretot, per fer molt soroll quan la pel.lícula
quedava tallada per la crema de la cinta tal com
he comentat abans.

Recordo també la tristesa amb què la gent anava
al cinema el dimarts de la Festa Major. La nit
abans s’havia acabat la gresca i l’endemà els
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grans tornaven a la feina i els petits ja
començàvem l’escola, encara que durant quinze
dies tan sols hi assistíem el matí. També recordo
la Setmana Santa, amb les tradicionals pel.lícules
de “Marcelino, Pan i Vino” i “Fray Escoba”.
Tambè em vé a la memòria un cicle de cinema
de terror que es feia els dijous a la nit. Una tia
meva em feia que l’acompanyés a veure
pel.lícules com “Los crímenes del museo de cera”
o “Dràcula”. La tia devia ser molt masoquista
perquè patia com una condemnada, i a la sortida,
fins arribar a casa, tan sols em feia sentir sorolls
i veure ombres imaginàries per totes bandes.

Quan, de gran, vaig veure la pel.lícula “Cinema
Paradiso” puc dir que em vaig sentir totalment
identificat amb el nen que fa de protagonista. I
he de dir que, juntament amb el meu amic,
també guardàvem dins d’una caixa els trossos
de pel.lícula que es tallaven, i que, a vegades,
ens entreteníem a mirar-les a través de la llum
d’una bombilla. Durant anys el cinema va ser
una de les poques distraccions que gaudia la
gent del poble, a part d’algunes interpretacions
teatrals, quan hi havia un grup actiu, i algun
dia de bal l ,  quan s’esqueia alguna festa
assenyalada. L’aparició de la televisió va trencar
aquest esquema de vida. A partir d'aleshores,
l’afluència de públic en els cinemes dels pobles
va anar a la baixa i, encara que van resistir tot

el que van poder, els locals només s'omplien
quan feien grans pel.lícules i amb el “revival”
de les pel.lícules de “destape”. Però els joves
ens vam anar separant de l’hàbit d’anar al
cinema i vam optar per distraccions més diver-
sificades, l’excursionisme i l’assistència a
recitals de la nova cançó, els més “cumbaïà”, i
a les discoteques, els  d’un altre tarannà. Però
cal remarcar que aquell Cinema Avenida de can
Lluís va marcar una part de la nostra vida que
mai, els qui la vam viure, oblidarem.
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M’he compromès a escriure una glossa sobre la
sala de cinema de can Lluís, oficialment Cine
Avenida, pel fet d’estar ubicada a la que
aleshores era l’avinguda de José Antonio.

Els anys cinquanta i seixanta de l’encara proper
segle passat eren temps d’escassetat i penúries
en molts aspectes. Als pobles de pagès no tant,
perquè sempre hi havia un ou o un tall de
cansalada a mà per posar a la paella, mongetes
o patates per fer bullir l’olla i un parell de
tomàquets o un enciam per amanir. Pel que fa
al cinema de can Lluís, que és el motiu d’aquest
escrit, el dissabte hi havia una sessió doble, i el
diumenge, gairebé sempre ple a vessar, es
passaven altre vegada les dues pel.lícules en tres
sessions que començaven a les cinc de la tarda
i finalitzaven cap a dos quarts d’onze del la nit.

El primer que m’ha vingut a la memòria ha estat
l’aparició sobtada, damunt de la taquilla on
s’expenien les entrades, d’un rètol que a vegades
posava «apto» i en altres ocasions «no apto».
Després d’anys i panys de poder franquejar

AMB  MIRADA  RETROSPECTIVA
Per Joan Ventura

tothom, grans i petits, lliurement la porta de
l’entrada, que era la de la dreta, què volia dir
«apto»? Una paraula força estranya per a mi. Jo
m’ensumava que no volia dir res de bo, i la
lógica d’un nen de 8 0 9 anys que vivía en un
món rural aillat, no ja del món sinó simplement
de la resta de la comarca, em va fer suposar
que, a partir de l’aparició d’aquell cartell, hi
hauria pel.lícules que estarien prohibides a la
canalla i que «apto» significava prohibició i «no
apto» volia dir el contrari. Evidentment, ho vaig
interpretar a l’inrevés. Però realment res no va

HISTÒRIA
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canviar i la canalla, que gaudíem d’una tarifa
reduida i representàvem el voltant del 20% dels
espectadors, seguirem entrant lliurement. Això
sí, passant pel sedàs del Pal.lari, el porter que,
amb cara seriosa, et preguntava l’edat. Si tenies
deu anys li deies que en tenies dotze, i ell que
sabía la veritat _els 800 0 1.000 habitants
d’aleshores ens coneixíem tots_, et contestava:
«encara que només tinguis deu anys, si ve un inspector
i t’ho pregunta, tu li dius que en tens catorze». Devia
ser un inspector per la defensa de la moral
pública, que segurament devia ser falangista.

Una altra cosa inesborrable del record és la
característica olor, olor de pixum, de la cambra
de micció i d’evacuació excremental. Ambdós
serveis, el reservat per a les dones i el dels
homes, eren al final de la sala, sota de la
gradería, també coneguda com a galliner. Era
una olor de pixum molt peculiar. Actualment
els anomenats lavabos, per als quals és freqüent
utilitzar l’anglicisme wàter o WC, de «water
closet», no fan aquella olor. Será que avui día
la gent ja no pixa _perdó, fa pipí_ com abans?

El Pepet de cal Lluís, tot un empresari de
l’espectacle, explotava també un dels tres ci-
nemes que hi havia Caldes i un dels dos que
hi havia a Santa Perpétua. El de Caldes tenia
programació própia, però el de Santa Perpétua

passava les mateixes pel.lícules que a can
Lluís.

Jo vivía aleshores a la carretera, o sigui a
l’avinguda de José Antonio, al costat de can
Periquet, i recordo veure passar el Ramon, un
home de Santa Perpètua, que era l’encarregat
que les bobines anessin d’un local a l’altre: les
transportava en bicicleta i es passava tota la
tarda carretera amunt i carretera avall.

Davant de la porta d’entrada hi havia la «parada
de cacauets». Dintre de les limitacions de
l’espai, l’oferta era àmplia i hom hi podia trobar,
a més de cacauets, avellanes torrades, diver-
ses classes de caramels, regalèssia i pega dolça.
Al llarg dels anys la parada va tenir diverses
titulars, sempre dones, però la més carismàtica
segurament va ser la Maria Xalabarder.

El diumenge es donava un programa de mà, de
la grandària d’una octaveta, presentant les dues
pel.lícules del proper cap de setmana. Als dotze
anys vaig anar a estudiar a Mollet i un dia, a
l’alçada d’on ara passa l’autopista B-30, vaig
veure un escampall de programes, ja impresos,
que l’encarregat de portar-los de la impremta a
can Lluís devia haver perdut. El diumenge no
hi va haver programa de mà. A partir del dimarts
o el dimecres s’anunciava la programació
penjant a la paret dos pasquins _actualment
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posters _visca els anglicismes colonitzadors de
la llengua!_ i mitja dotzena de fotografies de
cada pel.lícula. Ara bé, el més esperat era la
pissarra que, amb l'acurada i artística cal.ligrafia
del Baldiri Noguera, de cal Pastor, informava
de la data, l’horari i també el títol de les dues
projeccions.

No recordo la primera pel.lícula que vaig veure.
Tirant enrera arribo amb certesa fins a una
sessió especial  d’un diumenge al migdia
consistent en uns documentals. De petits cap-
tem percepcions. Així, per exemple, de sentir
parlar que en el Camp de la Bota es matava
gent, hom arriba al concepte que el Camp de la
Bota es un lloc intrínsecament dolent, fins al
punt que sí a una persona li volem desitjar mal
li direm: «que et portin al Camp de la Bota». Dic
aixó perquè, induït per comentaris sobre les
devastadores bombes atòmiques llençades a Hi-
roshima i Nagassaki, al final de la Segona
Guerra Mundial, jo devia tenia la idea que era
impossible escapar-se d’un bombardeig, que el
seu efecte devastador es ficava per tot arreu.

Doncs bé, un dels documentals esmentats
anteriorment, tractava sobre la no gaire llunyana
Segona Guerra Mundial i em va sorprendre que
la gent que aconseguia protegir-se de les
bombes d’un bombardeig se salvava. Jo encara

no sabia que hi havia bombes de metralla
convencionals i bombes nuclears, que eren les
úniques de les quals n’havia percebut la seva
existència.

La segona pel.lícula de la tarda del diumenge,
que era el moment de màxim aforament de
públic, començava amb la inconfusible sintonia
de l’intocable No-do, el Noticiari Documental
que ens «informava» de les excel.lències del
règim franquista: que si el Generalísimo inaugu-
rant pantans; que si el ministre de l’habitatge
inaugurant ciutats residencials (ciutats dormito-
ri); que si donya Carmen, amb uns collarets fins
al melic, presidint demostracions de la Sección
Femenina; que si els falangistes això, que si
l’exèrcit allò. Sense deixar de banda els èxits
del Realísimo Madrid. En fi, tot i que eren
notícies que arribaven amb diverses setmanes
de retard, servien per recordar qui eren els qui
manaven.

Les pel.lícules arribaven a can Lluís al cap de,
corn a mínim, un més de la seva estrena als
cinemes de Barcelona i fins i tot amb tres mesos
de retard. Això que avui dia seria un in-
convenient, aleshores era una avantatge, ja que
arribaven precedides de l'èxit que havien tingut,
i la gent esperava ansiosa poder-les veure per
fi. La llista de les pel.lícules que vaig veure a
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can Lluís podría ser molt llarga. Unes em van
agradar, altres em van impressionar. Em venen
a la memòria totes les de l’entranyable Pepe
Isbert, Once pares de botas, Fort Bravo, El hombre
de Kentuky, La momia, Tierra de faraones, El mayor
espectáculo del mundo, Regreso al infierno, Trapecio,
Mogambo, Las minas del rey Salomón. La llista
podria ser inacabable. Los vikingos va ser una
de les pel.lícules que va aplegar més gent. Una
altra que va tenir molta anomenada va ser
Marcelino pan i vino, un producte de la retorçada
mentalitat de l’época, amb un títol amb rodo-
lí d’allò més ridícul i un final simplement

abominable. Un altre gran éxit de públic va ser
Verd madur, subtitulada Siega verde, que va ser
la primera pel. l ícula projectada en catalá
després de la Guerra Civil.

No recordo exactament quina va ser la darrera
vegada que vaig pujar al galliner del cinema de
can Lluís, però podria molt ben ser que hagués
estat per veure Las sandalias del pescador, basada
en la novel.la homònima de Morris West, que
casualment he començat a llegir uns dies abans
d’escriure aquestes quatre ratlles.

El cinema de can Lluís va complir, no n’hi ha
d’haver cap dubte, una missió sòcio-cultural
molt important. Va ser una finestra oberta al
món exterior ja que, a través de la seva pantalla,
encara que fos a base de decorats de cartró-
pedra, podíem somiar, i traslladar-nos durant
una hora i mitja a llocs d'arreu del món,
impossibles d’abastar.

Avui dia ens retransmeten per la televisió una
guerra i ens foten pels morros morts a dojo en
directe a l'hora de dinar, o de sopar, i no en
fem ni cas. A1 cinema de can Lluís, la tintura
vermella dels «morts» d’una pel.lícula ens feia
esborronar.
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El nom de Cine Avenida era motivat pel fet que
estava ubicat a l’Avenida José Antonio de la nostra
localitat i, per tant, era el nom més escaient.

La persona que en feu el total vincular, i per tant,
el seu joiós dedicar, fou en Josep Casajuana Ma-
ñosa que, fruit d’aquest sentir, va expansionar
els cinemes a Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda
i Caldes de Montbui, a més del de la nostra
població.

D’altra banda, m’agradaria recordar que vaig
tenir la gran sort de tractar-lo. El senyor
Casajuana era un gran comerciant de patates,
tant de sembra com de les que comprava als
pagesos, i per això, en aquell període, el local
tenia funcions de magatzem. Quan va deixar la
comercialització de les patates, el local es va
convertir en una sala, i servia per a tots aquells
esdeveniments que agrupessin gent, ja fos
teatre,  bal l ,  cinema (activitat principal)
reunions i assajos de la Societat Coral la Unió i

RECORDS  DEL  CINE
Per Miquel Mas Truyols

xerrades que les entitats organitzaven. També
era el lloc d’assaig de l’orquestra local José Duran
y sus muchachos i, en casos molt concrets, servia
de menjador del restaurant de can Lluís. Les
seves funcions, com es pot veure, eren vàries.

El local del cinema, en les seves sessions, calculo
que tenia aproximadament una cabuda d’uns 300
espectadors, però, en moments concrets i fruit de
la projecció d’una gran pel.lícula, resultava
totalment petit i s’habilitaven tots els espais
possibles per donar cabuda a quantes més perso-
nes millor.

Fent virtut del seu caràcter amable i la seva gran
humanitat, el senyor Casajuana sempre fou
mereixedor de les majors atencions per part de
les firmes subministradores de pel.lícules. En
aquest sentit cal destacar el cas del senyor Romero,
de la Warner Bros que, com a fruit d’aquesta
relació, va venir amb la seva família a estiuejar al
nostre poble força anys.

HISTÒRIA



19QU4TREP INS

Aquestes són les persones que feien possible
desenvolupar l’activitat setmanal del cinema:

Maquinistes
- Joan Fàbregas
- Antoni Acosta Ruíz
- Josep Bausà Llargués
- Francisco Pérez Fernández
- Ángel Sánchez

Transport de películ.les
- Pere Esmatges Peguera - amb bicicleta
- Antoni Acosta Ruiz - amb motocicleta
- Ramón Solà - amb motocicleta
- Alfons Garcia - amb motocicleta

Taquilla i acomodadors
- Francesc Truyols Camps
- Baldiri  Noguera Mauri (també era

l’encarregat de fer la pissarra amb els
títols de les pel.lícules)

- Josep Solà Guàrdia
- Francisca Sans Sampera
- Mercè i Teresa Voltà Aymerich
- Emilio Álvarez

Servei de neteja
- Montserrat Bonet Campabadal
- Maria Fontcuberta Riera

També voldríem recordar la paradeta que hi havia
davant la taquilla on venien les avellanes, cacauets,
caramels i xufles (seques o remullades), entre
d’altres d’altres. En els darrers anys el negoci era
dirigit per Maria Xalabarder, ‘la Maria dels pinyons’.

Totes aquestes llaminadures s’acostumaven
a vendre a la mitja part de les pel.lícules. Això
provocava que la represa fos una simfonia de
sorolls, pel trencar de les closques i pelar
els caramels. A més, com que tot anava a pa-
rar a terra, a l’anar a seure encara es feia més
soroll.

LES  PERSONES  DEL  CINE  AVENIDA
Per Jaume Ventura i Nualart

HISTÒRIA
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Espai del galliner.  A la paret del fons s'hi pot
veure l'obertura per on es projectaven les

pel.lícules.

L'ESTAT  ACTUAL  DE  LES  INSTAL.LACIONS  DEL  CINE  AVENIDA

Motllura ornamental
que envoltava la làmpada del sostre.

Fotografies de Jaume Ventura i Nualart
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A manca d'altres equipaments al poble, el Cine Avenida servia també com a local polivalent.
A la foto, un dinar dels treballadors de la fàbrica de l'Estruc.
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TESTIMONIS  GRÀFICS  DEL  CINEMA
Documents cedits per Francesca Casajuana

RECULL
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Vivències:
ENTREVISTA  A
MERCÈ  VOLTÀ  I  AYMERICH
Per Jordi Pagès Montagut

Fem una xerrada en una tarda calorosa a casa seva, juntament amb la seva
família. Ens explicà les seves vivències amb claredat i demostrant que
conserva una memòria impressionant.

La Mercè, durant molts anys va estar fent dues feines molt importants; per
una part feia de taquillera al cinema del poble i, per l'altra, exercia de
telefonista des de casa seva.

PERSONES

– Expliqueu-me coses de la vostra
experiència dins el món del cinema.
– Durant 17 anys vaig fer de taquillera al
cinema. Es feien dues sessions cada setmana;
una el dissabte a la nit i l'altra el diumenge a les
4 de la tarda. Jo cobrava 1 duro per fer la feina.
M'ho passava molt bé perquè veia totes les
pel.lícules que feien.
Abans que jo comencés, la meva germana també
va fer de taquillera, i també després feia
substitucions.

La Mercè Voltà va néixer l'any 1915, a Palau de Plegamans.

Al cinema hi cabien 150 persones i us podeu
imaginar la gresca que s'hi feia. La majoria era
jovent que anava a passar-s'ho bé i a fer xerinola.

– Suposem que de tots aquests anys deveu
recordar alguna anècdota divertida o, si
més no, curiosa.
– I tant! N'hi ha moltes. Una vegada, durant la
Festa Major, feien la pel.lícula “Un hombre y
una mujer”, i de sobte es va apagar el llum i
tothom es va quedar sense veure-la. Imagineu-
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vos l'enrenou i el desencís que això provocà al
cinema.
Al principi la mare de cal Boni venia els
cacauets i les pipes, i després ho va fer la Maria.
El cinema connectava amb el bar de can Lluís,
situat a la carretera.

En Baldiri de cal Pastor apuntava en guixos la
programació amb molta cura i bona lletra.

– És una llàstima que ara, a l'any 2008, no
hi hagi cap cinema en un poble on, al seu
moment, n'hi van haver fins a tres.

L'última màquina que va fer cine a can Lluís.  Fotografies: Jaume Ventura Nualart
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Passem a l'altra feina que us ha ocupat gran
part de la vostra vida, Mercè, el telèfon. Què
ens en podeu dir?
– Des de l’any 1943 que es va instal.lar la
centraleta fins a l’any 1977 que la van tancar,
jo i la meva família vàrem ser allà. Tota una
vida agafant trucades.
Era la nostra casa familiar cedida per la
Telefònica i estava en funcionament les 24
hores del dia. Imagineu-vos estar dia i nit
pendent de les trucades. Va ser molt dur però
molt maco alhora. Tenia el títol d'encarregada,
contractista i cobrava de la companyia.

– Com vàreu entrar en aquesta "aventura"?
– Les persones que ho portaven abans, els de
can Serra, se'n van cansar i com que jo tenia
amistat amb la noia de la centraleta de Sabadell,
ens ho van oferir a nosaltres. La primera
centraleta va ser a l'antic Hostal de la Carretera,
després es va fer on ara hi ha una òptica (Can
Serra), a l'avinguda de Catalunya. Al principi
només hi havia una línia, això va ser l'any 1943,
i s'havia de demanar línia a Caldes. Més tard ja
es va poder fer des de Palau.
Fins a les 10 de la nit es podien fer trucades i
podíem rebre-les a qualsevol hora de la nit
també. Tota la comunicació del poble passava

per casa nostra. En aquells temps no hi havia
ni internet, ni mòbils, ni tele.

– I com us organitzàveu per oferir aquest
servei? Devia ser molt esclau, no?
– No us ho podeu ni imaginar, però no hi havia
res més i poc o molt ens guanyàvem la vida.
Aquells temps no eren com ara, tot era més
difícil.
La meva filla quan tenia 3 anys, jo despenjava i
ella deia: “digui”? Tota la família hi col.labora-
va. Però com que jo ja ho havia fet de sempre,
ja hi estava acostumada.
A la centraleta es feien trucades i se’n rebien.
Durant els primers anys, al poble només tenien
telèfon uns 30 usuaris.

– Quin sistema de control portàveu?
– Abans, fins els anys 60, portàvem les relacions
de cada trucada i el cost de les conferències casa
per casa per cobrar-ho a cada usuari. Però durant
els últims anys ho fa fer a la Caixa d’Estalvis. Jo
feia de contractista, encarregada i cobrava de la
Telefònica i pagàvem el lloguer de la casa.
Hi havia una tarifa establerta per a cada zona i
un escalat de preus amb el qual es controlava
el temps de conversa, i s’apuntava en un folletó.
Es liquidava a Telefònica per gir postal.
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Habitatge on hi havia ubicada l'antiga oficina de telèfons.

– I els avisos?
– Quan rebíem un avís que hi hauria una trucada
a una hora determinada, s’havia d'anar a avisar
el destinatari perquè estigués a punt al costat
de l'aparell. Això volia dir que algú de casa havia
de desplaçar-se a buscar-lo. Gairebé sempre hi
anàvem caminant, però més endavant ja vàrem
aconseguir una bicicleta, que era més còmoda i
ràpida.
Els Telegrames també eren feina nostra, es rebien
i s’havien d'entregar al seu destí. Normalment eren
per avisar d’alguna mort, desgràcia o urgència
important.

– Tot això és molt interessant, i convé
explicar-ho a les noves generacions per tal
que coneguin una part de la nostra història,
continueu si us plau...

– També hi havia conferències amb l’estranger
però poques. Normalment eren per Can Estruch.
Encara me’n recordo dels números de telèfon de
cada usuari, si voleu els dic.

– Endavant!

– El número 1 era el de la Fàbrica Estruch.
El 2 - Can Llorens (gasolinera)
El 3 - Can Vilardell - carrer de baix, masia
El 4 - Can Periquet (Pere Rosell)
El 5 - Can Savalls (botiga de pinso de la carretera)
El 6 - Sr. Soler
El 7 - Can Roca (ara “Restaurant Ca la Quima”)
El 8 - Ca l’Oromí
El 9 - Can Menut (on ara hi ha la Notaria)
El 10 - Can Lluís
L'11 - Can Quico
El 13 - Les monges
El 14 - Can Payola
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Tiquet  de registre de trucada telefònica.

El 15 - Can Joseph, del carrer de Dalt
El 16 - Can Aiguader
El 17 - Can Malla
El 18 - Sindicat Agrari (Cooperativa)
El 19 - Can Serra
El 20 - Sra. Elvira
El 22 - L’Ajuntament
El 23 - Rectoria de Plegamans
El 24 - Ca l’Agell
El 25 - Can Coret

... i no me’n recordo de més.

– Doncs està molt bé tot el que hem après
a casa de la Mercè i només cal agrair-li la
paciència que ha tingut amb nosaltres.

Palau-solità i Plegamans, 27 de juliol de 2008
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PRIMERA ORQUESTRA DE PALAU
Per Lluís Duran Truyols

REPORTATGE

Aquest relat és fet de puny i lletra per un dels components de la primera osquestra
que en tenim notícia a Palau-solità i Plegamans. Es tracta d’en Lluís Duran i Truyols.
S’ha respectat al màxim el seu relat, tant des de el punt de vista del seu contingut com
en la redacció, per tal de ser fidels al punt de vista del seu autor.

Història de la primera orquestra de Palau
de Plegamans, abans, i ara Palau-solità i
Plegamans.
Es va formar a la parròquia de Santa Maria on
anàvem a assajar les caramelles de Pasqua. Ben
bé no sé qui va tenir la idea però va ser un "dit
i fet": el primer diumenge, als que ens vàrem
comprometre, el nostre director Josep Duran i
Mer ens va donar el llibre de solfeig i vam
continuar les classes cada diumenge, de dos
quarts de deu a les onze, durant sis mesos.  A
partir d’aquí, el director ens comunicà que calia
comprar els instruments.  A algun dels
components del grup l’economia no li permitía
adquirir-los, però amb l’ajut de tots els vàrem
aconseguir comprar. En Lluís Duran amb el seu saxo.
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Una vegada en possessió dels diferents
instruments, se'ns  presenta doble feina, de tal
manera que els diumenges, abans de missa,
donàvem classe de solfeig i, en sortir, agafàvem
la bicicleta i l’instrument, i cap a Caldes, on
rebiem lliçons dels instruments.
Feta aquesta primera explicació és hora de
presentar els components que formàvem
l’orquestra:

JOSEP DURAN I MER, mestre director,
piano i violí.

JORDI OLIVÉ I MONTESO, trompeta.
JOSEP CAROL I LLARGUES, saxo.
JOSEP PLADEVALL, clarinet.
AGUSTÍ GILI, contrabaix i vocalista.
VENTURA MASSIP I COMA, bateria.
LLUÍS DURAN I  TRUYOLS, violí i Saxo.

Continuant amb la història, quan el director va
creure que podiem començar la conjunció del
grup, anàvem els dissabtes a un soterrani de les
torres del senyor Morera i Padrós, des de les
nou del vespre fins a les tres o les quatre de la
matinada. Això durant cinc o sis mesos.
Aleshores es va senyalar la data del nostre
debut, seria el 15 d’Agost del 1945, festa de
Santa Maria. La intenció del grup era actuar per
la tarda dels diumenges a la Cooperativa i a la

nit, una vegada acabat el cinema, fer una altra
sessió a can Lluís. D’aquesta manera voliem
agrair l’ajut que rebiem d’aquests locals, actuant
de forma gratuïta.
Va sorgir el primer problema: per poder
començar a actuar calia el permís de l’Ajun-
tament. Els components dels conjunt em
varen delegar per tal de sol.licitar l’autorització.
Vaig anar a trobar l’alcalde d'aleshores, el senyor
Joan Malla i Perramon, que va denegar la
petició. Vaig insistir, dos dies després, amb el
mateix resultat i amb l'advertiment que no el
molestés més amb el tema. No vaig donar-me
per vençut i vaig tornar a la càrrega. Li vaig
preguntar, a més, quina era la raó per la qual
ens negava el permís (tot i que sospitava quina
era la causa). Vaig al.legar, finalment, que es
tractava de demostrar el nostre agraïment a les
dues sales i que, per aquest motiu, actuariem
de franc. Aleshores el batlle va rectificar i
accedí, finalment, al nostre debut que arribà,
com estava previst, la tarda del 15 d’agost a la
Cooperativa  i, a la nit del mateix dia, a can
Lluís. Va ser un èxit als dos locals.
Tot seguit ens arribà el primer compromís. Ens
llogaren, el dia 18 d’agost, a la pista de ball del
Remei, a Caldes i ,  en conseqüència, ens
desplaçàrem a la vila veïna, enmig d'un temporal
d’aigua. Però el cotxe del senyor Casajuana i
un taxi de Caldes van fer possible que ens
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poguéssim presentar a l’hora prevista. Degut a
la inclemència del temps, era impossible
celebrar el ball tota vegada que la pista estava
inundada per l’aigua. Es va decidir trasalladar-
ho a la sala del restaurant del Remei. Hi va
haver poc públic, tot s’ha de dir. Per tant, degut
a la minsa racaptació i per fer front a les
despeses del desplaçament, els músics no vàrem
cobrar i, a dia d’avui, encara està pendent el
cobrament.
A la sala de la Cooperativa tocàvem cada
quinze dies i cobràvem 175 pessetes a repartir,
més la beguda.
Arribat el Nadal, mossèn Joan Tolrà i un grup
de joves organitzaren “els Pastorets”. Nosaltres

Lluís Duran, al centre, amb dos companys.

En Lluís Duran.

els vàrem acompanyar en la part musical. Es
van fer dues o tres representacions en un
escenari improvisat a les escoles d’aquell temps.
L'uniforme del grup constava d'una americana
blau marí, pantalons grisos i corbata vermella i
el  nom de l ’orquesta era “Duran y sus
muchachos”.

La roba ens la va regalar el senyor Fidel, que
era el propietari de can Valls, i el sastre que la
va confeccionar era de Santa Eulàlia de
Ronçana, en Josep Ciurans, que aquell temps
festejava la que després seria la seva muller,
l'Assumpció Mas de cal Pere Patà, i tampoc ens
va cobrar la feina.
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El 20 de gener de 1946, festivitat de Sant
Sebastià, la germandat del mateix nom, que
tenia la seva seu a la sala de can Lluís, ens
contractà per tot el dia. Això suposava una
cercavila des del local fins a l’església, l'ofici,
la processó i el ball de matí. Havent dinat, el
concert i el ball de tarda. Al concert recordo
que es va tocar la “Canción del Olvido” i el
“Sitio de Zaragoza”. Pel concert ens vàrem
reforçar amb un trompeta i una trompa més.
Vàrem cobrar 400 pessetes per tot el dia.
Continuàvem les actuacions a la Cooperativa.
Pel març d’aquell any ens contractaren a
Sentmenat per la festa del ball de gitanes  i el
ball de tarda. Pel ball de gitanes també vàrem

reforçar el conjunt amb quatre músics de
l’orquestra Sala, de Santa Perpètua.
Els dos mesos d’estiu feiem ball en sortir del cine,
al mig de la carretera. Es treien butaques a fora
per les persones que no ballaven. Era curiós el
cas de l’orquestra “els trobadors de Caldes”: tenien
contracte amb la pista de ball de Mollet i, en
finalitzar la seva actuació i passar de retorn per
Palau, s’instal.laven al cantó contrari on tocàvem
nosaltres, i actuàvem junts alumnes i professors.
Després de diverses actuacions, i una vegada
pagats els deutes per la inversió realitzada amb
instruments i altres, com per exemple moltes
guàrdies del trompeta, perquè es donava la
coincidència que sempre que teniem actuació

En Lluís Duran tocant el violí els components de la Societat Coral La Unió.
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l’intèrpret de l’instrument de referència tenia
guàrdia a la feina i s’havia de retribuir al
substitut i, per tant, bon part del que cobràvem
era per a ell ja que sense la seva participació
era impossible l’ actuació del grup.

Arribaven les festes de Sant Velerià  i ens
llogaren per tot el dia. Ofici, dansa i ball de
tarda, ni més ni menys. Era l’oportunitat de
cobrar una bona retribució. Entre peça i peça
es feia una pausa de 2 minuts. En  un d’aquest
intervals vaig sentir una conversa entre un

component del grup i el director. El company
considerava que en Lluís no hauria de cobrar el
mateix que els altres músics, doncs el violí
tocava menys, cosa que era normal en algunes
partitures, i pel que feia al saxo encara no el
dominava i sols feia unes notes que el director
m’havia preparat. Amb aquesta anècdota
s’acabà una petita gran història de la primera
orquestra de Palau de Plegamans. Sobre els seus
components, de n'Agustí Gili no en vàrem saber
res més, degut a què era també el de més edat.
De la resta, de tots n'hem tingut notícies.

Amb aquestes ratlles he intentat donar fe, per
a la història, de l'existència de la primera
orquestra de Palau-solità i Plegamans.

Nota final de  l’autor.  En acabar el ball de tarda
a Sant Valerià vaig entregar les partitures al
director, tot dient-li que se'n busquessin un
altre.

En Lluís Duran.
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Al violí en Lluís Duran, a la
trompeta en Jordi Olivé i altres
membres de l'orquestra.
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Fotografies del centre:
Lluís Duran i Jordi Olivé,

fills de Palau-solità i Plegamans.
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CÀNTIRS  I  GARRAFES
Anàlisi fisicoquímica i social
de les fonts de Palau-solità i Plagamans
Per Sergi Iglesias Costa*

TREBALL DE RECERCA

Càntirs i garrafes

Anàlisi fisicoquímica i social
de les fonts de Palau-solità i Plagamans

* Aquest article correspon al treball de Recerca de l'autor, dirigit per Xavier Roig i presentat durant el curs 2007-2008,
al Departament de Ciències Experimentals de l'IES Ramon Casas i Carbó.
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1. INTRODUCCIÓ
Quan se’m va plantejar el tema del treball de
recerca, des d’un bon principi vaig tenir clar que
volia realitzar un treball pràctic i, a ser possible,
que inclogués alguna anàlisi de laboratori. Per altra
banda, també m’agrada la història, per això he
buscat un tema que em permetés tractar les dues
vessants, una més social i històrica i l’altra més
científica. A la vegada volia que fos un tema
proper, a poder ser alguna cosa del poble. Vaig
optar per aquest tema de les fonts després de va-
lorar altres temes que vaig descartar ràpidament
després de fer les primeres indagacions.
El tema de les fonts de Palau em permetia entrar
en una qüestió que forma part de la tradició del
poble, i a la vegada podia realitzar anàlisis en el
laboratori. L’objectiu concret del treball va sorgir
en començar a parlar-ne a casa.
Davant la impossibilitat de trobar bibliografia so-
bre el passat, la informació cultural recollida durant
el treball s’ha obtingut a partir de recollir la memòria
oral, parlant amb la gent del poble, com a testimonis
d’un passat i del present. És increïble el que pot
arribar a recordar la gent gran quan se’ls demana
informació sobre un tema. També és especialment
interessant veure com, de mica en mica, van sorgint
fotografies guardades de molts anys.
A Catalunya, des de sempre, ha estat tradicional
l’ús de les fonts naturals com a abastiment d’aigua,

però cal destacar també el seu ús com a punt d’oci
i lleure, ja que durant molts anys eren un indret
de trobada de la gent dels pobles.
Al llarg de la història són moltes les coses que es
van quedant enrere i són substituïdes per altres
que considerem més modernes. Què produeix
aquest canvi?
Quina és la causa del seu desús present?
Els nous estils de vida? Una contaminació de les
aigües? La degradació de l’entorn?
Per això, en aquest treball ens proposem esbrinar
l’ús que se’n feia i quina relació hi ha entre les
qualitats físico-químiques de l’aigua de les fonts i
els seus usos.

La primera idea era recollir durant més temps
mostres d’aigua, des de juliol fins a desembre (sis
mesos) però pel fet de no tenir un tutor de treball
de recerca assignat fins el setembre, no disposava
de criteri pel que fa a la recollida de mostres i els
experiments a fer. Per això em vaig dedicar a bus-
car i parlar amb els primers testimonis i a agafar
només una sola mostra d’aigua.
D’altra banda, també tenia la intenció de portar a
terme més anàlisis, però després de veure la gran
quantitat de paràmetres que es poden analitzar,
vaig decidir centrar-me en aquells que poguessin
tenir una relació directa amb el seu ús, deixant de
banda, com a tema de treball, la seva potabilitat.
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Un cop tenia clars el paràmetres que volia ana-
litzar van sorgir problemes, dificultats per a obtenir
determinats aparells com el conductivímetre, la
balança de precisió, i reactius com EDTA i negre
d’eriocrom T, ja que el laboratori de l’institut no
en disposava. Es va haver de recórrer a altres
organismes, com el Centre de Documentació i
Experimentació en Ciències i Tecnologia del
Departament d’Educació, laboratoris dotats amb
el material necessari i proveïdors de reactius. Tot
això ha comportat que no pogués anar al ritme
que volia, sinó segons les necessitats i entrebancs
que anaven sorgint pel camí.
De totes maneres he anat avançant i, finalment,
aquest n’és el resultat.

2. LES FONTS NATURALS AL NOSTRE
POBLE
2.1. El passat
2.1.1. Recull de memòria oral

Les persones entrevistades que han aportat
informació al treball han estat en Jaume
Rocabruna Teixidor, nascut el 1926, i en Pere
Vilardell, nascut el 1928, ambdós fills de Palau
i que hi han viscut tota la vida, i en Miquel
Truyols Rocabruna, nascut l’any 1951, també

a Palau, i actual regidor de Cultura. Són de
rellevància altres petits comentaris que m’han
pogut fer altres palauencs i palauenques que
vivien en els anys 50 en el municipi i havien
gaudit de l’ús d’aquestes fonts, com són en Joan
de “cal Marxant” (1928), la meva àvia Núria
Blanch (1927), alguns propietaris de les fonts
(com en Sidro Estrada de can Duran) i d’altres
que m’han deixat la documentació fotogràfica.
Els coneixements d’en Miquel Truyols estan
basats, principalment, en records de la seva
infància i adolescència quan feia excursions amb
els amics del carrer i en Peret de can Trias. En
canvi, en Jaume Rocabruna i els altres aporten
una informació més tradicional de les fonts.
També he utilitzat la informació que aporta Lluís
Ventura i Vila (†) en el seu llibre1 El meu poble que
és un recull de les tradicions del municipi.
Val a dir que la majoria de les fonts eren de
propietat privada encara que tenien un ús
públic; això fa que en molts casos reben el nom
de la masia propietària.

2.1.2. Determinació de les fonts i ús social

Les fonts que hi havia en el passat a Palau-solità
i Plegamans són les següents:

1. Ventura, Lluís. El meu poble. Palau 1981
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Font de Ca l’Aiguader (també anomenada
Font de Sant Roc)

Font de Can Pujol
Font de Can Cerdà
Font del Rector
Font de Can Duran
Font del Gat

Font del Patufet (també anomenada Font de
Can Folch

Font de Can Rovira
Font del Menut
Font de la Granja
Font de Can Sors
Font de Can Ral
Font de Sant Josep

Plànol de Palau-solità i Plegamans amb les fonts del passat situades2

2. Font de plànol base: Google Earth, cedida per Digital Globe.
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Els principals usos comuns a la majoria de les
fonts eren el de regada dels camps, el d’aigua
de boca i el de punt de trobada de la gent del
poble. De totes maneres cadascuna tenia la seva
particularitat en el passat.

La font de Sant Roc
El principal ús de la font de Sant Roc era el de
reg per a regar els camps dels voltants. En
aquesta font eren destacables els usos de lleure.
S’utilitzava per anar-hi a passejar i berenar, i
fins i tot a dinar i sopar al bon temps, com
podem constatar a la fotografia 1, extreta d’una
postal que es comercialitzava com a record, ja
que la font la tenien com un referent del poble.

Constava d’una taula feta amb una pedra de
molí, d’una petita capella amb una figureta de
Sant Roc i d’un parell d’accessos, un des del
costat i un altre des de dalt amb unes escales i
dues basses annexes. Una de les basses també
feia les funcions com si fos una piscina
municipal on els joves s’hi banyaven a gust, ja
que la bassa era molt gran, com es pot observar
a la fotografia 2.

Fotografia 2: Jovent banyant-se a la bassa gran de la
font de Sant Roc. Cedida per Miquel Truyols.

Fotografia 1:
Postal de la Font de Sant Roc. Cedida per Josefina Riera.
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La font de can Pujol
Una altra font que era important i que encara
ho és avui en dia és la font de can Pujol; tot i
que no té una utilitat important com a reg, se li
atribueixen diferents propietats.

Segons l’entrevista realitzada a Jaume Ro-
cabruna, anava i va molt bé per a coure el
llegum, fet que m’han assegurat molts altres
vilatans. Miquel Truyols a l’entrevista també ens
parla sobre aquesta propietat i la de fer agafar
gana:
“Quan teníem més temps anàvem a la font de
Can Pujol que deien i diuen que és l’aigua més
bona de tot Palau. La font també era molt maca

i generalment s’hi anava a buscar aigua perquè
deien que anava bé per fer agafar gana, per coure
els llegums i, a més, els pagesos de la zona deien
que normalment no s’havia de beure aigua de
les fonts si s’hi anava suat, però d’aquesta deien
que no passava res de tan bona que era. A més,
també deien que l’aigua de la font "podria ser
que provingués del Pirineu o Prepirineu, ja que
a l’estiu, sortia més aigua que a l’hivern i deuria
ser perquè és l’època del desglaç". Tanmateix,
un aspecte inversemblant.
Un ús social destacable de la font era anar-hi
d’excursió ja que cau una mica lluny del
centre del poble, com és pot veure a la foto-
grafia 3.

Fotografia 3: Grup de la colònia local, sobre la riera de Caldes, anant cap a la font de can Pujol (1931).
Extreta del llibre El meu poble.El meu poble.El meu poble.El meu poble.El meu poble.
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La font de can Cerdà
El principal ús de la font era i és per a regar els
camps de can Cerdà, ja que en sortir de la mina
passa pel rec i arriba a una bassa per acumular-
se per a aquest ús.
A la font de can Cerdà també s’hi anava a
berenar, ja que hi havia una taula feta amb una
pedra de molí i un immens roure que feia l’indret
més acollidor.
S’utilitzava també per a refrescar els càntirs dels
pagesos, ja que disposa de dues cavitats enmig
del rec per a aquest ús, tal com ens explica Jaume
Rocabruna.

La font del Rector
Aquesta font cau just a sota de l’església de
Santa Maria i prové d’una mina de la riera de
Sentmenat. Constava d’una taula per poder-hi
berenar, i una bassa lateral amb peixos on hi
anava a parar l’aigua. S’utilitzava principalment
per a regar els camps del seu costat, com a aigua
de boca i com a lloc d’esbarjo. Per la seva
situació propera a l’església i al poble, era
bastant concorreguda.

Fotografia 4: Rec de la font de can Cerdà (2007).
Sergi Iglesias.

Fotografia 5: Font del Rector (finals dels anys cinquanta).
Cedida per Miquel Truyols.
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La font de can Duran
Aquesta font també era bastant coneguda al
poble i cau just a darrera de la masia de Can
Duran d’on li prové el nom. Tot i ser bastant
coneguda, no s’hi anava tant sovint a berenar
com a les esmentades anteriorment ja que queia
una mica lluny del centre del poble; les dones
de la zona hi anaven a rentar la roba.
També disposava d’una taula per anar-hi a
menjar i a l’estiu s’hi estava molt fresc gràcies
a la vegetació que l’envoltava, com podem
veure a la fotografia.

La font del Gat
Aquesta font estava situada al costat de la riera
i constava d’un complex esportiu enganxat al
costat, creat pel senyor Aromí. Sortia per una
màscara en forma de gat i anava a parar a dins
d’una bassa on a vegades la gent s’hi banyava.
El seu ús principal era per a aigua de boca i per
a la gent que anava al complex esportiu, tot i
que també s’utilitzava per a regar els camps dels
voltants.

Fotografia 6: família dinant a la font de Can Duran.
Cedida per Miquel Truyols.

Fotografia 7: La font del gat (1959).
Cedida per Miquel Truyols.
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La font del Patufet
La font del Patufet era una font on s’hi recollia
l’aigua d’un aiguamoix que hi havia a can Folch.
Rep aquest nom a causa que el propietari era el
creador del personatge Patufet. Com que queia
a dins la propietat de la casa, la font només
s’usava per a aigua de boca.

La font de can Rovira
Aquesta font queia per dins el bosc de can
Rovira i hi passava un camí pel costat. Es diu
que en sortia un bon doll d’aigua i la gent del
poble hi anava a beure quan buscaven bolets
pel bosc _ja que era una zona on se’n feien
molts_. També, de vegades, s’hi anava a dinar.

Font del Menut
Queia al principi del Bosc Gran, i era un torrent
carregat d’aigua. Només s’utilitzava com a font
de boca quan s’hi passava pel costat.

Font de la Granja
Aquesta font, que diuen que sortia l’aigua de
color ferro, queia a prop de ca n’Arimon.
En sortir passava per un rec, anava a caure a
una bassa i, de la bassa, es filtrava cap a un
pou. Del pou la portaven cap a la casa de pagès.
El seu ús era per a aigua de boca i per regar els
camps dels voltants.

Font de can Sors
Era una mina que estava enganxada a la casa
de Can Sors. El seu ús principal era el reg.

Font de can Ral
Aquesta mina que desembocava a la riera de
Sentmenat també estava enganxada a la casa
dels propietaris. Només s’utilitzava per a beure
aigua.

Font de Sant Josep
També anomenada font de can Falguera, queia
a prop de la masia que li dóna nom.
Pel costat hi passava un camí de carros i tenia
un color de ferro.

2.2. El present
2.2.1. Estat i ús en l’actualitat

De les fonts que teníem al nostre poble en el
passat han estat moltes les que han desaparegut,
ja sigui per una acció humana directa, com és
el cas de la Font del Gat, que va desaparèixer
perquè la van canalitzar directament cap a la
riera en crear les fàbriques, o bé per una forma
més indirecta, de manera que algunes fonts han
desaparegut a causa de la urbanització del sòl
del municipi i, per tant, per una disminució de
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la infiltració d’aigua, com és el cas de la font
de Sant Josep.
D’altres són il.localitzables sobre el terreny com
la de can Rovira i can Sors i, finalment, el cas
de la font de can Duran, que segueix existint,
però el seu accés és tant dificultós que no se’n
pot fer ús públic.
Les fonts que encara es mantenen i tenim a
l’abast són:

- Font de can Cerdà
- Font de ca l’Aiguader / Sant Roc
- Font de can Pujol
- Font del Rector

Aquesta és la raó per les qual el meu treball
posterior i les anàlisis d’aigües s’han restringit
a aquestes quatre fonts.

Font de can Cerdà
Aquesta font es troba ubicada als terrenys
adjacents a la masia de can Cerdà, a l’altre
costat de la variant. Com es pot observar a la
fotografia 8 prové d’una mina, que segons el
propietari es neteja regularment i varia el cabal
segons l’aigua que porta un torrent veí.
Com també podem veure en aquesta mateixa
fotografia, el seu estat de conservació és força
bo si ho comparem amb la fotografia de la
pàgina 41.

Actualment l’ús que se’n fa és únicament el
d’alimentar una bassa que s’empra per regar els
camps dels voltants.

Font de ca l’Aiguader / Sant Roc
Aquesta font està situada a prop del pont de la
Pineda, a poc més de 600m de la font de can
Pujol.
Consta de dues basses connectades entre si i
d’una cadena per impedir l’accés de vehicles.
El seu estat actual és deplorable, ja que l’aigua
no es pot recollir directament sinó que entra
dins la bassa per un forat del terra. El seu accés

Fotografia 8: La font de can Cerdà (2007).
Sergi Iglesias.
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és dificultós, ja que ha crescut molta vegetació
al camí.
En un passat recent, 8 anys aproximadament,
la font era concorreguda per beure-hi aigua i
per pescar crancs de riu americans, i el seu accés
era net i transitable. El seu únic ús actual és el
de reg dels camps del costat.

mantingut l’ús per a aigua de boca, tot i que en
menor grau.
A més, el dies de festa encara s’hi pot veure alguna
família dinant a la vora i anant-hi a beure aigua.
Durant la recollida de les mostres per aquest
treball ho he pogut comprovar, donat que la
majoria de cops m’he hagut d’esperar per poder
recollir les corresponents mostres, perquè hi
havia gent omplint les garrafes d’aigua mentre
m’explicaven les excel.lències de la font.

Font de can Pujol
Aquesta font està situada a prop de la masia
que li dóna el nom. Es continua mantenint en
un estat similar a fa 60 anys. Sembla que li ha
afectat poc el pas del temps. És l’única que ha

Fotografia 9: La font de Sant Roc en l’actualitat (2007).
Sergi Iglesias.

Fotografia 10: La font de Can Pujol en l’actualitat (2007).
Sergi Iglesias.
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Font del Rector
Aquesta font es troba situada just a sota de la
parròquia de Santa Maria. El seu accés es fa
mitjanant unes escales d’obra situades al costat
i darrere de la font. Consta d’una bassa annexa
on s’hi acumula l’aigua que proporciona la font.
En aquesta bassa, eventualment, s’hi poden
veure peixos de colors i conté un gran nombre
d’algues.
Com podem veure a la fotografia 11, hi ha un
car te l l  que  adver te ix  que  l ’ a igua  no és
potable, i una sèrie de rajoles que parlen de
les excel .lències de la font i del valor de
l’aigua.
El seu accés està bloquejat per una porta amb
un candau, i al seu voltant s’hi veuen restes
d’escombraries com bosses de supermercat i
ampolles. Ja no hi ha cap taula propera, com
podíem veure a la fotografia antiga 1. Fotografia 11: La font del Rector (2007). Sergi Iglesias.
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3. ESTUDI DE LES FONTS ACTUALS
3.1. Ubicació (entorn)
El mapa geològic següent correspon a l’àrea del Municipi de Palau Solità i Plegamans. En ell s’hi
poden veure situades les fonts analitzades i el seu substrat.
Amb menys opacitat s’hi pot veure el mapa topogràfic.

3. Mapa base i llegenda: Institut Cartogràfic de Catalunya. Indicació de les fonts: Sergi Iglesias.

Mapa geològic de Palau-solità i Plegamans3
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3.2 Anàlisi de l’aigua
A l’hora d’analitzar l’aigua es poden tenir en
compte gran varietat de paràmetres però ens
hem basat en els següents:

- Temperatura ambient
- Temperatura de l’aigua
- Temperatura humida
- pH
- Bicarbonats
- Conductivitat
- Residu sec
- Duresa
- Tast

Les raons per les quals hem triat aquestes
anàlisis i no unes altres són:

- D’una banda, per poder respondre a
l’objectiu d’aquest treball, si hi ha una
relació entre l’ús de les fonts i les seves
característiques físico-químiques. Creiem
que poden aportar una informació sobre
les raons dels seus usos. D’altra banda, els
coneixements per a realitzar-los estaven
més o menys al nostre abast, de la mateixa
manera que el material de laboratori a
emprar.

- En el cas de la temperatura humida, l’hem
realitzat per saber fins a quin punt les
condicions de l’aire (temperatura i humitat)

poden afectar sobre la temperatura de
l’aigua de la font.

- Els bicarbonats perquè poden tenir una
relació a l’hora de coure el llegum (un dels
usos de les fonts).

- Hem agafat dades d’alguns paràmetres en
quatre dates diferents, corresponents als
mesos d’agost, octubre i novembre del
2007. Disposar d’aquests valors ens
permetrà conèixer la variabilitat dels
paràmetres al llarg d’aquest període de
temps. Malauradament és un període no
suficientment llarg com seria convenient
per tal de poder establir conclusions de
validesa més generals. En canvi d'altres
paràmetres més difícils d’obtenir n'hem
efectuat mesures només d’alguna data.

- Altres paràmetres com els clorurs, sulfats,
nitrats, metalls pesants, microorganis-
mes..., no els hem determinat, ja que eren
anàlisis complexos i quedava fora de
l’objectiu del treball, és a dir, la determinació
de la potabilitat de l’aigua de les fonts.

- Un altre aspecte no directament fisi-
coquímic, i potser el més important, que
també valorarem, és el tast, ja que si l’aigua
no té prou bon gust, no s’utilitzarà com a
aigua de boca i, a partir d’aquí, no se’n
derivaran altres usos.
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3.2.1. Temperatura de l‘aigua i temperatura
ambient
Una pregunta que ens havíem fet era saber si
existeix alguna relació entre la temperatura
ambient i la temperatura de l’aigua.
A continuació mostrem de forma gràfica els
valors de la temperatura de l’aigua i de la

temperatura ambient en cada font de les quatre
valorades.
Com era d’esperar, els valors que pren la
temperatura  van d isminuint ,  j a  que les
anàlisis s’han realitzat en un període d’estiu
a hivern.
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Analitzant els quatre gràfics, veiem de forma
clara que tres de les fonts mantenen una
temperatura de l’aigua que, si bé disminueix al
disminuir la temperatura ambient, ho fan amb
un grau molt petit, mentre que la font del Rector
manifesta una gran dependència de la tem-
peratura ambient, igualant-la en la majoria de
dies.
Podria ser que la canalització fos molt
superficial i, per tant, justificaria aquest fet.

Una menor dependència de la temperatura
ambient és indicatiu d’una aigua d’origen
més profund que probablement anirà lligada
a una millor qualitat i constància en el seu
cabal.

A continuació adjuntem una taula on
quantifiquem aquestes diferències, agafant la
temperatura màxima i mínima assolides a cada
font durant els quatre mesos.

T Aigua T Ambient

Màxim

17,5

17,5

24

17,5

Mínim

16

17

10

16

Diferència

1,5

0,5

14

1,5

Màxim

24

23

24

23

Mínim

0

10

10

16

Diferència

24

13

14

7

F. de can Cerdà

F. de Sant Roc

F. del Rector

F. de can Pujol
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Observem que a la font de Sant Roc la variació
és mínima i, per tant, es pot considerar la menys
influenciada per la temperatura ambient; que a
les fonts de can Pujol i can Cerdà és una mica
més gran i que la font del Rector depèn
totalment de la temperatura ambient coincidint

amb la mateixa i, per tant, consideraríem que
és la més superficial.
El gràfic següent mostra les temperatures
ambients, en relació amb les temperatures
humides, per tal de veure més clarament les
variacions d’una temperatura respecte de l’altra.
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Veiem que la temperatura ambient té uns valors
decreixents, fet lògic, donades les dates en què
s’han pres les mostres. D’altra banda observem
que la temperatura humida en cada mesura és
sempre més baixa que la temperatura ambient,
excepte en dues mesures de la font de can Cerdà.
La coincidència entre la temperatura humida i
la temperatura ambient a 11ºC es pot atribuir a
una humitat relativa ambiental del 100%.
Aquest fet queda confirmat per la presència

d’una abundant rosada en la vegetació de
l’entorn en el moment de prendre la mostra.

L’altra coincidència de temperatures a 0ºC és
un fet que necessàriament es dóna, ja que
l’aigua del bulb humit no es pot congelar.

3.2.2. pH
En el següent gràfic veiem la variació del pH al
llarg de les preses de mostres.
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La font del Rector és la que té un pH més alt i
més poca variació del pH. A continuació trobem
les fonts de Can Pujol i Sant Roc amb un pH una
mica més baix, i molt similar, que pot ser atribuïble
a la seva proximitat i a la similar litologia del
terreny on es troben. En canvi la font de Can Cerdà
mostra un pH més ácid, és a dir, un pH més baix.
Segons el Reial Decret 1423/1982 del 18 de juny, és
considera orientador de bona qualitat si és manté
entre els 7 i 8 enters, cosa que compleixen totes
les fonts.

3.2.3. Cabal
Només hem pogut realitzar la mesura del cabal
a les fonts de can Cerdà, can Pujol i del Rector,
ja que la font de Sant Roc no té cap salt d’aigua,
i s’ha fet impossible la seva mesura. A més no
disposem de dades de la primera recollida de
mostres, ja que encara no havíem ideat cap
sistema per a la seva mesura.
En el següent gràfic veiem la variació del cabal
expressat en l/min al llarg de les preses de mostres.
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La font de can Cerdà sempre té un cabal elevat
(aprox. 30l/min), i el seu augment de cabal,
creiem que es deu a l’època en que s’han pres
les mostres (d’estiu a hivern). La font de can
Pujol té una disminució de cabal progressiva molt
petita que ens confirmaria el que explica Miquel
Truyols a l’entrevista: “disminuïa el seu cabal a
l’hivern respecte l’estiu”.
Per acabar trobem la font del Rector la qual té
un cabal realment baix, que pot ser degut a la
falta de neteja de la mina i, tot i no ser

apreciable en el gràfic, ha patit un descents
important.

3.2.4 Conductivitat

Aquesta anàlisi només es va realitzar en una
presa de mostres perquè no podíem disposar més
temps de l’aparell que mesura la conductivitat.

En el següent gràfic veiem els valors que pren
la conductivitat a les diferents fonts, expressats
en ì S/cm.
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Els valors de la conductivitat de cada font
corresponen amb els mateixos valors de residu
sec, és a dir, tot i ser unitats completament
diferents, el valor d’ì S/cm és gairebé el mateix
que mg/l de residu sec de la mateixa font.
Segons el Reial Decret 1423/1982 del 18 de juny, es
considera que uns valors inferiors a 400 ì S/cm donen
una molt bona qualitat a l’aigua. Cap conductivitat

de les fonts analitzades és inferior a 400 ì S/cm,
però el decret no considera la conductivitat com
a característica de vital importància.

3.2.5. Bicarbonats / Alcalinitat total

El gràfic següent representa els valors
d’alcalinitat expressats en forma de bicarbonats
en mg HCO3 - /litre de les fonts.
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Es pot observar clarament els seu elevat nivell a
la font de can Cerdà, seguida per les fonts de Can
Pujol i del Rector. La font amb un nombre inferior
de bicarbonats és la de Sant Roc.
Si aquests valors els comparem amb les aigües
comercials, com és el cas de Font Agudes
considerada de mineralització dèbil, que té uns
nivells de bicarbonats de l’ordre de 252,2mg/l,
veurem que els valors dels bicarbonats de les
fonts analitzades superen amb escreix aquest
valor.

3.2.6. Duresa

En el següent gràfic veiem els valors que pren
la duresa a les diferents fonts expressada en mg
de Ca2+/l.

La font de can Cerdà és la font amb uns nivells
més alts de duresa, seguida de la font del Rector
i Sant Roc amb uns nivells lleugerament més
baixos i, com en gairebé totes les anàlisis, la
que pren uns valors més baixos de totes és la
font de can Pujol.
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Pel que fa a la duresa d’aquestes fonts,
comparada amb aigües comercials, es pot dir que
són aigües molt dures, donat que la font de can
Pujol, que és la que té un nivell més baix de
duresa, triplica el nivell de les aigües comercials.
Segons el Reial Decret 1423/1982 del 18 de
juny el valor màxim per a la duresa de les

aigües és 250 mg Ca2+/l fet que compleixen
les  fonts  de  can  Pu jo l ,  Sant  Roc i  de l
Rector.

3.2.7. Residu sec a 110º

En el següent gràfic veiem la variació del residu
sec al llarg de les preses de mostres.
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La font que té un residu sec més elevat és la
font de can Cerdà; la segueixen de prop les fonts
del Rector i Sant Roc. La font de can Pujol,
com en els altres paràmetres, continua sent la
que té uns nivells més baixos.
No hi ha una variació significativa a les
diferents dates, ja que les petites variacions són
les que dóna l’error de mesura.
Com ja hem dit abans, un fet lògic és que els
valors que prenen són els mateixos que la
conductivitat.
Aquest fet és degut a que la conductivitat és
una mesura que indica la presència de ions a
l’aigua. Aquesta mesura està relacionada amb
la concentració d’aquests.
En general és pot dir que augmenta amb la
concentració. El residu sec correspon a la massa
de les sals presents i d’altres substàncies. Per
això aquest paral.lelisme.
El Reial Decret 1423/1982 del 18 de juny considera
que un residu sec a 110º, inferior a 750mg/l, és
indicador de bona qualitat, fet que compleix la font
de Can Pujol. I que és tolerable fins a 1500mg/l,
fet que compleixen totes les altres fonts.

3.2.8. El gust

Al realitzar una prova de tast a cegues a tres
persones, hem arribat a les següents conclusions:

Font de Can Pujol: No s’aprecia, lleugera-
ment aspre.

Font de Sant Roc: No s’aprecia.
Font de can Cerdà: Amb un marcat gust terrós.
Font del Rector: Lleugerament terrós i aspre.

Les descripcions del gust les hem realitzat
segons la Orden de 1 de julio de 1987(BOE).

4. Conclusions

En aquest treball, en primer lloc, hem trobat
que a Palau als anys cinquanta hi havia una pila
de fonts que avui és desconeixen i només
perduren a la memòria dels més grans.

En la majoria de les fonts, els aspectes i usos
passats no tenen res a veure amb els d’avui en dia:

-  Actualment totes les fonts són consi-
derades no potables.

-   El seu accés és dificultós.
-   La majoria han desaparegut. A més, de les que

encara hi són, el propietari en controla l’ús.
-   La font de Can Pujol és l’única font on

encara s’hi segueix anant a buscar aigua.

Després d’analitzar els diferents paràmetres
fisicoquímics de les aigües, hem constatat:
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-   La font de can Pujol és la millor pel que
fa a la qualitat. L’aigua d’aquesta font té
uns nivells baixos de residu sec, conducti-
vitat, duresa i bicarbonats que, d’acord
amb e l  r e g lament  t è cn i co sani tar i  per  a
l’abastiment i control de qualitat de les aigües
potables de consum públic, els considera
indicadors de bona qualitat.

-   I ,  precisament, coincideix amb les
característiques organolèptiques nota-
blement més bones respecte de la resta
de fonts, que han apreciat 3 persones
després de la prova de tast.

La sorpresa ha estat constatar que, en el passat,
les fonts tenien un ús molt popular. No obstant
això, avui en dia, en tots els casos, la propietat
demana explicacions a l’hora d’accedir-hi. En
concret, a la font de Sant Roc i del Rector, fins i
tot hi ha barrat el pas amb una cadena.

L’excepció és precisament la font de can
Pujol que es manté de forma molt similar,
tant pel que fa a l’accés com a l’entorn, que
coincideix, precisament, segons les anàlisis
fetes, amb la font d’aigua de millor qualitat,
fet que justificaria el seu ús públic actual.

En aquest  sent i t  encara avui  trobem
persones omplint garrafes tal com es feia en el
passat. Per tant el passat i el present són
propers.
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TONI  CASTELLS
MÚSIC I COMPOSITOR

Toni Castells acumula una llarga experiència com
a artista i compositor malgrat la seva jove edat.
Educat en el món de la música clàssica des dels 5
anys, va formar la seva primera banda de rock als
12 anys, ‘Korrefoc’, que acabaria convertint-se
en ‘Herzia’, el disc debut del qual, el 1999, va rebre
elogis de la premsa especialitzada. La seva etapa
com a enginyer d’imatge i so en els estudis
d’enregistrament ‘Musiclan’ a Figueres van ser
determinants en la seva carrera, permetent-li
treballar i conèixer els millors artistes i productors
de finals del segle XX. L’any 2000 Toni es trasllada
a Londres per treballar amb Jose María Cano, fun-
dador del grup Mecano junt amb el seu germà
petit Nacho i Ana Torroja, amb qui té l’oportunitat
de col.laborar amb artistes de la talla de Plàcido
Domingo. El seu treball com a enginyer i produc-
tor en el Royal College of  Music li va permetre

ELS ARTISTES
DEL NOSTRE ENTORN
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establir-se a l’escenari musical britànic, on el Toni
va començar a forjar el concepte de Momo, època
en la que va iniciar la seva col.laboració a Lon-
dres amb la Beth Rodergas. Actualment compa-
gina la seva activitat com a creador amb la seva
activitat docent, donant classes de Tecnologia de
la Música en els prestigiosos Imperial College of
London i London College of Music.

El  projecte  Momo
La creació més coneguda de Toni Castells és
Momo Live Show – Una celebració de l’amor.
Es tracta d’una òpera contemporània en la que
música, poesia i audiovisuals s’entrellacen creant
un espectacle únic, amb efectes sorprenents,
dedicada a la celebració de l’amor. Aquesta obra
va ser estrenada a Londres l’any 2007, al prestigiós
Bush Hall, i ara, al setembre del 2008, ha estat
presentada per primera vegada a Catalunya, al
Cinema Vigatà, en el marc del Mercat de
Música Viva de Vic.
Un grup de músics i artistes conformen, a l’entorn
de Toni Castells, el projecte artístic-musical
anomenat momo: Les veus de la catalana Beth
Rodergas, la irlandesa Roberta Howet, la
soprano nova zelandesa Amelia Whiteman, el
Tan String Quartet del Royal College of  Músic
de Londres, dirigit pel compositor i arreglista

alemany Moritz Schmittat, superposa els seus
arranjaments clàssics de corda a un conjunt de ritmes
i programacions generades electrònicament creant
una sonoritat que desafia estils i gèneres. La fotògrafa
i artista visual islandesa Maria Kjartansdottir
proporciona contingut visual a l’espectacle.

La poesia que intercala les cançons en les
actuacions al Regne Unit és de Shakespeare i altres
clàsics anglesos. En l’estrena de Vic es va oferir
una selecció de poemes de Miquel Martí i Pol,
especialment elaborada per a la presentació de
momo a Catalunya.

Representació al Mercat de Música Viva de Vic.
Setembre de 2008.
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El  disc  momo-Unharmed
Les cançons de l’espectacle Momo Live Show
estan editades en CD, que s’ha posat a la venda
per primera vegada a Catalunya, coincidint a la
Presentació a Barcelona, a la FNAC el Triangle i
al Mercat de Música Viva de Vic.

Premsa:
Agència Catalana de Notícies

”Momo un grup català que fascina a Londres amb
una proposta musical innovadora”

”Londres (Regne Unit).- No és fàcil oferir coses
noves a l’hipersaturat panorama musical de Lon-
dres, i menys encara que agradin, però el músic
català Toni Castells ha aconseguit sorprendre la
crítica londinenca amb una proposta musical
innovadora, Momo, una barreja d’estils, d’èpoques
i de veus que van des de la música clàssica fins al
pop, l’òpera o la música electrònica...”

The Independent

“Pop goes Mozart”

“Londres (Regne Unit) - En un local de moda al
sud de Londres,  ple de gent jove... espero la
presentació de l'àlbum debut de Toni Castells,
sota el nom de Momo, en viu per primera vegada.
Ell s’acosta al micròfon i anuncia que l’àlbum està
dedicat a l’amor, en particular la cerca personal
per trobar els diferents tipus d’amor.
...
Al final de la representació, l’espera ha estat més
que gratificant. De fet, jo esperaria amb molt de
gust unes hores per veure-ho tot una altra vegada.”
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Per a més informació visiteu:
www.tonicastells.com
www.myspace.com/tonicastells
http://musicartprojecte.blogspot.com/
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Toni Castells, Beth Rodergas, Roberta Howet i
Amelia Whiteman.
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Situació
L’església parroquial de Santa Coloma es troba
a l’extrem nord  del terme municipal de Castellcir,
sobre un pla de 864 m. sobre el nivell del mar.

De Castellterçol anirem cap a Castellcir i, en
arribar-hi, cal agafar la variant cap a l’esquerra,
en direcció a tramuntana. Després de quatre
quilòmetres per aquesta pista, trobarem l’església.

SANTA COLOMA SASSERRA
Per Manel Zorrilla i Giné

ART ROMÀNIC

Història
És una església parroquial documentada des del
939, quan va ésser sotmesa a l’església de Sta.
Maria de Moià, amb motiu de la consagració
feta aquell any. Aviat va recuperar l’autonomia
i, des del 1060, és consignada com a parròquia
plenament independent. La seva demarcació es
repartia entre els termes de Moià i de Centelles,
en el sector de Sauva Negra. El sector central
formava una quadra o domini dels Santa
Coloma, que més endavant es va unir al
municipi de Castellcir.

La documentació l'anomenava Santa Coloma
“superior” per a distingir-la de Santa Coloma
“inferior” o de Centelles, i també de “ipsa
s e r ra” (1230) ,  d ’on ha  der iva t  l ’ ac tua l
Sasserra.

No hi ha notícies de la seva erecció; només
consten algunes modificacions d’obres fetes el
1673 i el 1820, les quals van anar alterant la
primitiva obra romànica.

Dibuix de la Capella de Santa Coloma de Sasserra.
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Arquitectura
L’església, modificada per les adicions de les
capelles laterals i la sagristia, va estar sobrealçada
tota ella, amb el campanar inclòs. L’aparell és fet
de carreus molt regulars i amb filades uniformes.
En el sobrealçat del campanar, els carreus de
la part alta són més regulars que els de la
inferior. En aquesta part inferior hi ha dues
arcuacions llombardes a la cara nord i amb dues
finestres geminades tapiades.
La coberta és de teula corba de ceràmica, amb
ràfecs de pedra motllurada a les façanes de
llevant i migdia, on també hi ha dues mènsules.

Sobre la portalada d’arcada adovellada té un ull
de bou motllurat que podria ser del segle XII.

Glossari
Finestra geminada - Amb dos arcs i units per
columnes amb un sol capitell.

Ràfec - Part sortint de la vora interior d’un teulat.

Mènsula – Pedra sobresortint destinada a
sostenir motllures.

Planta de la capella.

Situació de la capella.
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CATERINA ALBERT i PARADÍS, coneguda
literàriament per un dels seus pseudònims
“Victor Català”, nasqué l’11 de setembre de
l869 a l’Escala, on residí fins el 1899, data en
que llogà un pis a Barcelona. Des de 1904
alternà les dues residències fins quinze anys
abans de la seva mort, quan s’enllità a l’Escala,
i moria el 27 de gener de 1966.

Fou filla del matrimoni Lluis Albert i Parareda
i Maria Dolors Paradís i Farrés. El seu pare,
advocat, es dedicà a la política. Rebé una
formació com totes les noies d’una família
benestant; escola, internat, lliçons de solfeig,
pintura i escultura. Molt aviat compartí la seva
vocació plàstica amb la d’escriptora. L’any
1892  participà en els Jocs Florals d’Olot. Va
obtenir un premi però ella no el va anar a
recollir, per no donar-se a conèixer, en ser una
noia.

Les seves obres comencen a aparèixer a partir
dels inicis del segle XX, i amb el pseudònim de
Victor Català.

VÍCTOR CATALÀ
(L'Escala 1869-L'Escala 1966)

Per Montserrat Alasà i Puig

LES PLANTES I LES FLORS
EN LA NOSTRA LITERATURA

L’any 1902, en publicar “Drames Rurals”, es
descubrí el seu verdader nom, el de Caterina
Albert. Va tenir molts premis i, finalment, el 14
de gener de 1923 fou reconeguda com a membre
de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres.

Retrat de joventut
de Caterina
Albert, cap els
voltants de 1885.
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Solitud (Fragment _ 1905)
...Era de matinet, però el sol, ja molt  per damunt  la Volva,
feia riolejar ses resplendors en tota l’estesa de les llunyanies.
... Tot el pla de Ridorta era ple de clapes rosades, amb tanta
profusió que, guinyant una mica, semblava rosat tot ell.
_Verge Maria! I que bonic altra vegada! Pensà la Mila,
represa de l’encegament.
En efecte, sota aquell cel d’un blau puríssim d’ulls de
verge, el turó, matisat de verds primerencs, curull de casetes
rosses i cenyit per la banda de glassa del pla rosat, tenia
més aparença de fantasia màgica de pintor lluminista
que de cosa real i veritable. Però ¿què era aquella velga
d’arc de Sant Martí que ella no podia distingir? La Mila
es decidí a preguntar-ho a l’home que reposava.
_Són les  roses de Sant Ponç, bona dona. Les roses que
s’han de beneir. Ara els horts ne són plens, mes demà
passat no n’hi veureu ni una: fugen a la muntanya totes.
L’endemà passat la Mila pogué conèixer la certesa
d’aquelles paraules. Ja al llevar-se, a les quatre de la
matinada, veié enfilar-se per la colada una corrua
primerenca de rosers humans, de toies oloroses que
s’obrien, tot ascendint als aires fresquívols del matí; i
més tard, a mida que s’aixecava el dia, les toies anaven
multiplicant-se i espessint-se, sorgint de tots costats, per
camins i dreceres, per baumes i carenes, el mateix en el
fons dels torrents que en l’estimbada de Peu de Gall. A
les deu del matí tota la muntanya era florida, com un
immens jardí meravellós. Les campanes de l’ermita repi-

ROSER (Rosa sp. Família de les rosàcies). Gènere
de plantes arbustives, en general caducifòlies, de
t iges  quas i  sempre agul lonades ,  amb ful les
estipulades i pinnades amb els folíols ovats i serrats
de roses pentàmeres, solitàries o en ramells i de
fruits complexes en cinorròdon. La major part
dels rosers de jardí són d’origen híbrid i tenen molts
pètals amb gran varietat de formes,  colors i
aromes.

cant desenfrenades, semblaven cridar la gent amb un
tritlleig d’alegria frenètica...
Arribada a les escales del centre de la plaça, la processó s’aturà
i el senyor rector, aixecant de nou la destra, repetí la benedicció
sobre les roses, sobre totes les roses de l’encontrada...
Aleshores les roses, sentint que s’acabava la seva festa i
els venia dolçament la bona mort, es blincaren sobre ses
tiges verdes i, despullant-se, enrosaren la muntanya d’una
pluja de fulles marcides.
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L’antiga capella de la Mare de Déu de la Guia, coneguda com a capella d’en Marcús, es troba a Barce-
lona, situada en una plaça en la cruïlla dels carrers Carders i Montcada. Fou bastida el 1166 per un
llegat del burgès Bernat Marcús que, en unes terres de la seva propietat, les donà per ser cementiri dels
pobres –que actualment és la plaça- i al costat feu edificar la capella i, adossat a ella, hi fundà un
hospital. La capella estava emplaçada en l’encreuament de l’antiga via romana amb el camí proper al
mar. Pel fet d’estar emplaçada en el camí principal d’accés a la ciutat, segles després, la capella es
convertí en la seu de la confraria dels correus a cavall, important gremi de la ciutat en el segle XVIII.
En aquella capella tenien dos bancs que en llurs respatllers es veia rellevada la figura d’un correu
cavalcant, portador de la “bústia” de les missives. Un d’aquests respatllers es conserva al Museu
Postal.

RACÓ  FILATÈLIC (V)
Per Manel Zorrilla i Giné

FILATÈLIA

1964 Sèrie Turística. Paisatges i Monuments

Nº 1544 70 cent. Costa Brava (Girona)

Nº 1548 1 pta. Coves del Drac (Mallorca)
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Nº 1550 1,50 pta. Girona
(formen part d'una sèrie de 10 segells diferents)

1964 Escuts de les capitals de les Províncies Espanyoles

Nº 1554 5 ptes. Lleida

Nº 1640 5 ptes. Tarragona
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1965 Sèrie Turística

Nº 1643 25 cent. Monument a Colom

Nº 1652 6 ptes. Llotja de València

Nota: Tots els segells són reproduïts a tamany real. La numeració segueix
l’establerta en el catàleg –FILABO–.
En  aquest Racó Filatèlic sols esmentem els segells que s’han emès
representant algun personatge, monument, tema o fet català.



73QU4TREP INS

PRESENTACIÓ  DEL  Nº 28
DE  QU4TREPINS

ACTIVITATS

Mn. Antoni Pladevall va disertar sobre la història de l'antiga església de Sant Genís.
L'acte es va desenvolupar a la nova església de Sant Genís.
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COLORS  DE  TARDOR PAISATGES

Fotografia de Ramon Nualart
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Aquest número 29 de Qu4trepins
s'ha acabat d'imprimir en el temps de preparació de les festes nadalenques,

el desembre de 2008,
a I . G. Santa Eulàlia,

de Santa Eulàlia de Ronçana.
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