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Editorial

Per tercera vegada al llarg de la vida del Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias (CEII) apareix la revista  
FORAT DE VENT. En aquesta ocasió, en format digi-
tal fonamentalment. Les anteriors ocasions ho va 
fer bàsicament en paper. El nom d’aquesta revista 
ens recorda un dels indrets més característics de la 
serra de Collserola, entre els turons d’en Fotja i els 
d’en Gras i Blau, lloc de pas ja des d’època antiga. 
Des d’on s’albira la comarca del Vallès i el pla de 
Barcelona. És una manera de fer perviure aquest 
topònim tan entranyable.

Mai no ha estat la voluntat de la nostra entitat el 
que aparegués i desaparegués aquest fulletó com 
si del naixement del riu Guadiana es tractés. Quan 
ha succeït, la retirada temporal d’aquest material 
ha estat bàsicament per motius econòmics ja que 
el CEII, com moltes altres entitats culturals, no gau-
deix d’una caixa exuberant, més aviat tot el contrari. 

Sí és veritat que els diners sempre són un handicap, 
també és veritat que l’equip humà que ha agafat 
la responsabilitat de tornar a l’activitat FORAT DEL 
VENT porta una empenta i té unes ganes de tre-
ballar extraordinàries, a prova de “bomba”. No ha 
estat aliè al desig de veure la llum el present ma-
terial la situació de la pandèmia que ens ha tocat 
viure i que ens segueix afectant el nostre dia a dia. 
Volem recordar molt especialment i fer públic el 
nostre respecte i la nostra estima per totes aquelles 
persones, sòcies del CEII i no sòcies, que ens han 
deixat i han patit i pateixen la COVID-19, així com 
les seves famílies.

Com tots sabem, la pandèmia ens ha obligat a atu-
rar les nostres activitats presencials. Les mesures 
sanitàries així ens ho aconsellaven. S’ha donat la 
sensació de que no es feia res o pràcticament ben 
poca cosa. La veritat és que, en tot cas, sí ens ha 
obligat a treballar de manera diferent. El Centre 

d’Estudis Ignasi Iglésias no s’ha aturat, al contrari. 
Els membres de Junta i totes les persones que hi 
col·laboren han continuat investigant, redactant 
projectes, escrivint articles i preparant publicaci-
ons, pensant futures activitats, atenent consultes, 
i altres aspectes, a més d’estar amatents en la vetlla 
del nostre patrimoni històric, social, cultural,… que 
tant ens preocupa i que dia rere dia veiem perillar. 
Hem fet un munt de reunions per via telemàtica 
bàsicament que ens ha fet valorar noves realitats 
tot i que somiem en tornar a fer-les presencials 
quan aquestes són d’importància. I tot plegat com 
ho podem fer públic i comunicar-ho, alhora que 
desitgem no perdre el contacte? La solució, o bona 
part d’ella, és la present i actualitzada publicació 
digital. Això no implica deixar de publicar la revista 
Finestrelles o els Llibres de Finestrelles o altres pu-
blicacions que es vagin confeccionant. Pretenem 
senzillament i, creiem que és important, mantenir 
el contacte amb tothom vàries vegades a l’any i que 
les notícies arribin als nostres ciutadans i ciutadanes 
el més immediat possible. Actualment, el temps és 
un tresor i quelcom que avui cal dir, potser passat 
un any o més de temps, ja ha perdut actualitat o 
ja no té solució possible.

Gràcies a tots i totes per la lectura i el seguiment 
que fareu del FORAT DEL VENT i no dubteu de po-
sar-vos en contacte amb nosaltres per fer-nos 
suggeriments, orientar-nos, fer aportacions, plan-
tejar-nos dubtes i consultar-nos tot el que creieu 
oportú. Estem a la vostra disposició per tot el que 
calgui. Per part del CEII desitgem llarga i profitosa 
vida a aquesta etapa i esperem no haver de tornar 
a interrompre la publicació per motius financers. 
Tan de bo us agradin les nostres aportacions i us 
siguin del màxim interès!

+ JAUME SEDA I MARINÉ

PRESIDENT DEL CEII
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[ calaix de sastre ]

L’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris ens visita

Moment de la trobada del CEII i 
l’AHRNB. GALDRIC DE ROCABRUNA.

El proppassat 19 de gener ens vam reunir amb els membres de la junta 
directiva de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris Jordi Sànchez, Montse 
Argente i Arnaldo Gil. La trobada realitzada a la seu del Centre d’Estudis 
Ignasi Iglésias va ser molt fructífera: intercanvi d’impressions sobre la dinà-
mica d’ambdues associacions, bescanvi de publicacions i informació sobre 
la campanya “Salvem Can Valent” —masia situada a tocar del cementiri de 
Sant Andreu de Palomar i en molt mal estat de conservació. Totes dues 
entitats van citar-se a trobar-se de manera més assídua al llarg de l’any i 
donar-se suport mútuament en tot allò que sigui útil en la salvaguarda 
del patrimoni historicoartístic. 

+ REDACCIÓ

Moment de l’Homenatge a l’Amet-
ller Florit davant la tomba del poeta 
Maragall. JORDI ESPLUGAS.

Com ja va sent costum des de fa anys el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias 
va participar en l’Homenatge a l’Ametller Florit, en recordança al poeta i 
escriptor Joan Maragall i Gorina, realitzat el 14 de febrer 2021 davant de 
la tomba i l’ametller del poeta, al cementiri de Sant Gervasi de Cassoles. 
L’acte es duu a terme cada segon diumenge del mes de febrer aprofitant 
que l’ametller ja ha florit. En nom del CEII hi va participar Jaume Seda i 
Mariné, Jordi Esplugas i Abós i Maria Àngels Hernàndez i Puig.

+ REDACCIÓ

Homenatge al poeta Joan Maragall

Canvis al nomenclàtor Andreuenc
Gràcies a la insistència dels veïns i les veïnes i el Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias la Comissió del Nomenclàtor de 
l’Ajuntament de Barcelona ha acordat bescanviar el nom 
del carrer del Camp del Ferro pel del Camp de la Ferrovi-
ària, en honor a l’escola dels aprenents de la Companyia 
Ferroviària de l’MZA i dignificar d’aquesta manera la veu 
popular. També la denominació del nou equipament es-
portiu de la Sagrera serà canviada pel de Poliesportiu 
Municipal del Camp de la Ferroviària. 

D’altra banda, l’esmentada comissió municipal també va 
acordar nomenar l’espai del davant de l’estació de Sant 
Andreu Arenal, situada entre la rambla de Fabra i Puig i 
l’avinguda de la Meridiana, plaça de Josep Benet, en honor 
del polític, historiador i advocat antifranquista Josep Benet 
i Morell (1920-2008), nat a Cervera, però de petit i de jove, 
veí de Sant Andreu de Palomar. Vivia primerament a la 
masia de Can Magarola —situada on hi ha l’actual estació 

de RENFE i on serà batejat l’espai amb el seu nom— i ja 
de jove, al carrer Gran de Sant Andreu, a tocar de l’actual 
edifici de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Ara nomes resta que la comissió aprovi via Districte de Sant 
Andreu un espai urbà a Francesca Vergés i Escofet (1898-
1976), dirigent republicana represaliada pel franquisme 
i membre del Grup Femení de l’Avenç Obrer Català de 
Sant Andreu de Palomar, i dignificar amb un faristol me-
morialista la biblioteca infantil de la plaça de les Palmeres 
(1934-1939) i l’escola bressol El Mar, institució pública en 
funcionament i realitzada a través del Segell Pro Infància, 
projecte realitzat per la Generalitat republicana el 1934-
1939. Aquestes reivindicacions són fruit d’una demanda 
del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias amb el suport de veïns 
i veïnes i la família.

+ REDACCIÓ
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Inauguració del Faristol dedicat a Josep Benet, 
cementiri de Sant Andreu de Palomar. CEII.

Josep Benet, en homenatge 
El darrer 1 de juny estava previst organitzar un homenatge 
a Josep Benet amb motiu del centenari del seu naixement. 
La pandèmia de la COVID-19 ens va fer suspendre l’acte. De 
nou reprenem el projecte i és previst, si no hi ha cap novetat 
de darrera hora, realitzar-lo el proper 28 d’abril, a les 19 ho-
res, a l’auditori de la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats. Hi 
ha prevista la participació en els parlaments de Jordi Amat, 
biògraf de Benet; Magda Oranich, advocada; Jaume Seda, 
president del CEII, i Josep Maria Solé i Sabaté, comissari de 
l’Any Benet. La taula rodona estarà moderada per la periodista 
de Catalunya Ràdio Jordina Tarré. L’organització de l’efemèride 
recau en el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias amb el suport del 
Districte de Sant Andreu i la Comissió Any Benet. 

El 17 d’abril, a les 12 hores, fou inaugurat el Faristol dedicat a 
Josep Benet, situat a tocar del nínxol de l’historiador i polític , 
al cementiri de Sant Andreu de Palomar. A l’acte, realitzat en 
petit comitè per motius sociosanitaris, hi assistiren membres 
de la junta del CEII, els nebots de Benet i Gerard Sentís, con-
seller Tècnic del Districte de Sant Andreu.

+ REDACCIÓ

150 Aniversari d’Ignasi Iglésias

Logotip Any Iglésias.

El proper 19 d’agost es commemoren els 150 anys del naixe-
ment del dramaturg, poeta, escriptor, polític, arxiver, pintor 
Ignasi Iglésias i Pujadas (Sant Andreu de Palomar, 1871 - Barce-
lona, 1928). Per aquest motiu, des del Centre d’Estudis Ignasi 
Iglésias s’han previst una sèrie d’activitats commemoratives. 
Entre aquestes, un llibre col·lectiu a càrrec dels historiadors 
Jaume Comas, Jordi Petit, Xavier Martín, Jaume Seda i Pau 
Vinyes i Roig, sota la coordinació de Manel Martín. La publi-
cació comptarà amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 
a través dels seus Serveis Editorials. El llibre pretén ser una 
aproximació rigorosa i amena al mateix temps sobre la figura 
de l’andreuenc i estarà farcit d’imatges, algunes de les quals 
són inèdites. De cara a l’octubre hi ha prevista una exposició a 
la sala Antoni Arissa de la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra 
amb un cicle de xerrades sobre l’autor d’Els vells. 

D’altra banda, Nora Grijalba és l’autora del logotip de l’Any 
Iglésias. Serà l’emblema que s’utilitzarà en totes les activitats 
que es duran a terme. 

+ REDACCIÓ
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En record de mossèn 
Xavier Casas i Ros
El proppassat dia 20 de febrer moria mossèn Xavier Casas i Ros, 
acompanyat dels seus nebots i familiars. Rector de la parròquia de 
Sant Pacià durant quasi 40 anys, va deixar una forta petjada que li fou 
reconeguda amb el Premi de Sant Andreu de l’any 2007, any en què va ser 
el pregoner de la festa major. Recuperem la semblança que li va fer Jaume 
Seda i Mariné, president del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, el 2007. 

Xavier Casas i Ros

Va néixer a Cal Josep del Ros, de la població d’Ordal, 
el dia 5 de març de 1929. Va entrar al Seminari de 
Barcelona el dia 29 de setembre de 1940, el dia de 
Sant Miquel com és tradició. Fou ordenat sacerdot 
per l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Barcelona, Mons. 
Gregorio Modrego Casaus el dia 5 de desembre 
de 1954, a la catedral de Barcelona. L’any 1953 és 
nomenat vicari de Sant Bartomeu i Santa Tecla de 
Sitges. L’any 1957 és nomenat vicari de Sant Josep i 
Santa Mònica de Barcelona. L’any 1959 se li encoma-
na la parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt com 
a regent. D’aquesta mateixa parròquia és nomenat 
ecònom. L’any 1969 és traslladat a la parròquia de 
Sant Pacià, del barri de Sant Andreu de Palomar, 
com a vicari. I a Sant Pacià ocupà posteriorment 
el càrrec d’ecònom i de rector, des de 1976 fins al 
dia 7 d’octubre de 2007.

Quan Mn. Francesc Xavier Casas i Ros va complir 
75 anys d’edat va posar el seu càrrec de rector de 
Sant Pacià a disposició de l’arquebisbe de Barce-
lona, l’Excm. i Rvdm. Mons. Lluís Martínez Sistach, 
el qual li va demanar de continuar en el càrrec per 
un temps més. Finalment, el juny de 2007 se li va 
acceptar la jubilació canònica. 

Durant aquests 39 anys de presència a Sant Andreu 
ha realitzat una extraordinària tasca en tots el camps 
en què ha actuat. Han estat objecte d’especial de-
dicació les persones grans i els malalts, que no ha 
deixat d’atendre en cap moment, ni de dia ni de nit, 
si li era demanada la seva presència. Com a sacer-
dot ha realitzat una tasca pastoral de primer ordre 
amb un sentit de servei realment meravellós. La 
gent jove i els infants també han estat encoratjats i 
animats per la seva presència i els seus consells. Són 
especialment testimonis d’aquesta atenció l’Esplai 
Sant Pacià, inicialment Esplai Dominical, i els dife-
rents agrupaments escoltes que al llarg d’aquests 
anys han tingut la seu a la parròquia de Sant Pacià. 

La seva ferma defensa de les llibertats i de la demo-
cràcia durant l’etapa final del franquisme i a l’inici 
de la transició democràtica li van costar amena-
ces, insults i atemptats. Quan els edificis religiosos 
eren pràcticament els únics espais on era possible 
efectuar trobades no tingué cap mena d’objecció 
a cedir espais. 

Des del punt de vista cultural, va treballar incan-
sablement perquè els grups i les activitats que es 
portaven a terme als antics Lluïsos (Ateneu de Sant 

[ obituari ]
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Lluís Gonçaga) tinguessin continuïtat en els Nous 
Locals de Sant Pacià, amb més de 40 anys d’exis-
tència. Actualment no tan sols hi tenen cabuda 
activitats pròpies de Pastoral de la Comunitat Cris-
tiana de Sant Pacià sinó que també diferents grups 
de teatre, entitats culturals, grups esportius, etc., hi 
realitzen les pròpies, amb la qual cosa s’ha conver-
tit en un espai associatiu important. L’obertura al 
barri és manifesta, coincidint amb el caràcter obert 
de qui ha estat el seu màxim responsable al llarg 
d’aquests anys, Mn. Francesc Xavier Casas. 

Nombroses entitats són testimoni de com el mateix 
temple de Sant Pacià ha estat cedit generosament 
per a la realització de trobades i actes. La Coral La 
Lira, la Coral Sant Andreu i l’Orfeó l’Eco de Catalu-
nya, entre moltes altres, han organitzat concerts de 
cant coral en què corals i orfeons del Districte de 
Sant Andreu, de Barcelona i d’àmbit europeu han 
actuat. No cal dir que per la Festa Major de Sant 
Andreu, concerts d’orgue i de la Banda Municipal 
de Barcelona, especialment, tenen ja una llarguís-
sima tradició. Trobades ecumèniques i d’altra mena 
així com conferències, taules rodones i altres han 
tingut lloc amb la seva aprovació.

La gent més necessitada de Sant Andreu, així com 
comunitats de l’Amèrica Llatina reben atencions per 
tal de dignificar i millorar la seva existència. 

Per tot el que aquí s’ha esmentat i per moltíssimes 
altres actuacions que no s’han posat de relleu i que 
tenen una gran importància i un gran valor creiem 
que Mn. Francesc Xavier Casas i Ros va ser mereixe-
dor del Premi Sant Andreu. La petjada que va deixar 
a Sant Andreu és realment profunda i valorada per 
tothom. Gent de la Comunitat Cristiana de Sant Pa-
cià així com persones de tots els àmbits socials i de 
totes les ideologies, creients i no creients, reconeixen 
la seva vàlua, el seu servei, la seva estima, el seu 
caràcter solidari, la seva posició en favor de la pau, 
la seva postura a favor de l’abolició de la tortura i 
de la pena de mort i moltes altres virtuts i valors. La 
fortíssima i llarguíssima ovació, de moltíssims minuts, 
que els assistents a l’acte del seu acomiadament 
del diumenge 7 d’octubre de 2007, en presència de 
l’arquebisbe de Barcelona i autoritats, és la mostra 
més fefaent de l’estima profunda que la gent de Sant 
Andreu sentia per Mn. Francesc Xavier Casas i Ros.

+ JAUME SEDA I MARINÉ

PRESIDENT DEL CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS

Mossèn Xavier Casas al costat de l’actual rector de Sant Pacià, Vicente Araque, en una 
cerimònia religiosa en commemoració del 50 aniversari de l’Esplai Sant Pacià. MANEL ROIG.
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L’empremta jueva a Sant 
Andreu de Palomar 

[ l'opinió ]

El confinament i la pandèmia han incrementat el 
gust i l’hàbit per les llargues passejades i aquest fet 
ens ha permès fixar-nos en els petits detalls orna-
mentals dels edificis que potser fins ara ens havien 
passat totalment desapercebuts. 

Un d’aquests detalls el trobem a la plaça de les 
Palmeres. Hi haurem passat pel davant mil vega-
des al llarg de la nostra vida, però, capficats com 
anem sempre, potser mai havíem alçat la vista per 
adonar-nos dels petits orificis o espitlleres de ven-
tilació —amb forma d’estrella de David— que hi 
ha al damunt dels portals de les cases núm. 14 i 15. 
No es pot assegurar si va ser un caprici estètic del 
constructor o un encàrrec del propietari apel·lant a 
les propietats protectores que se suposen a aquest 
símbol jueu per excel·lència o potser simplement 
per conservar vius els seus orígens jueus. A les 
entrades principals de les façanes també s’hi poden 
veure unes petites plaques amb l’escut de Catalunya, 
que deixen constància que estaven assegurades per 
“La Catalana, Seguros contra incendios a prima fija”, 
companyia que temps després va ser coneguda per 
Catalana Occident.

Com sempre em passa amb les qüestions que te-
nen a veure amb la història i el patrimoni de Sant 
Andreu de Palomar, vaig començar a estirar el fil i 
a fer recerca sobre la petjada jueva a Sant Andreu i 
aquest ha estat el resultat:

Aquestes cases, actualment catalogades, van ser 
construïdes entre 1900 i 1901. El primer propietari 
va ser Rafael Pons Femenias i pocs anys després, el 
seu fill Josep Pons Vinent. La família es dedicava al 
comerç de teixits, era originària de Maó i pels seus 

cognoms i procedència podem deduir que eren 
d’ascendència jueva. 

Segons fonts orals consultades —que n’és d’impor-
tant la memòria oral de la gent més gran i que 
malauradament ens va deixant—, a la primera meitat 
del segle XX, a Sant Andreu vivien diverses famílies 
jueves. Les mateixes fonts recorden les festes que 
aquestes famílies feien en determinades dates de 
l’any i la curiositat que els provocaven els plats tra-
dicionals que s’hi menjaven.

Fem una mica d’història:

Al tombant del 1900, a Barcelona hi ha constància 
que hi havien una cinquantena de famílies jueves, 
de procedència majoritàriament alemanya i centre-
europea, però també de les Illes, tot i que la seva 
presència passava pràcticament desapercebuda 
per al conjunt de la societat. 

A partir del 1914, amb l’esclat de la Primera Guerra 
Mundial, la presència jueva a Barcelona s’incrementa 
amb la vinguda de desenes de famílies sefardites: 
jueus residents a França i que es van veure forçats 
a exiliar-se fugint de les persecucions i polítiques 
antijueves. 

D’aquest exili perllongat van sorgir empreses com 
Danone, Pronovias, Filomatic, Mango i altres, que 
amb el temps es van convertir en grans imperis em-
presarials. Sabíeu que un producte tan popular i 
consumit com el iogurt Danone deu el seu nom al 
diminutiu afectuós amb el qual la família Carassó 
—propietària de la marca— anomenava el seu fill 
gran, Daniel?
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La Barcelona d’aleshores era una ciutat portuària, 
dinàmica i pròspera, plena de fàbriques, que els 
hi podia oferir refugi i bones expectatives de futur. 
Sembla que al voltant de mil famílies s’hi van esta-
blir i aquestes comunitats es van anar incremen-
tant en les dècades següents, cosa que va facilitar la 
consolidació d’una colònia de refugiats jueus cada 
més nombrosa. Amb l’ascens de Hitler i l’extensió 
de l’antisemitisme, va augmentar notablement la 
població jueva a Barcelona, que arribava entre 1935 
i 1936 a quasi cinc mil persones. La influència de 
les comunitats jueves a Catalunya, amb membres 
destacats de diferents àmbits professionals i culturals, 
establerts a diferents ciutats del país, forma part de 
la nostra història i s’ha de reconèixer que no seríem 
el mateix sense la seva contribució.

Fins aquí les pinzellades d’història, però ara continu-
em amb la segona empremta jueva a Sant Andreu i 
que trobarem si encaminem les nostres passes fins 
el cementiri de Sant Andreu de Palomar. Allà, en el 
departament sisè, una mica amagat, està el recinte 
hebreu o jueu, encabit dins un espai irregular d’as-
pecte triangular. El recinte funciona des del 1951 i el 
responsable n’és la Comunitat Israelita de Barcelona, 
fundada per la família Bassat el 1918. És el segon 
cementiri jueu de Barcelona després del de les Corts. 
S’hi accedeix per un pas força estret si es compara 

Creu jueva, a Sant Andreu de Palomar.  
JORDI ESPLUGAS.

amb els altres departaments del cementiri i passa 
desapercebut si no se’l busca expressament. Temps 
enrere s’hi podia entrar des del xamfrà del carrer 
Escultor Ordóñez amb Garrofers, per una porta ara 
tapiada en el mur perimetral. 

La primera sensació que et provoca quan hi en-
tres és la de pau, calma i intimitat. Les 173 tombes, 
quasi totes de marbre blanc, molt sòbries, semblen 
amuntegades per aprofitar l’espai. Estan disposades 
l’una al costat de l’altra, en bateria, sense pas entre 
si, la qual cosa no permet acostar-s’hi si no és fent 
veritables equilibris i salts. Les lloses, anomenades 
matzeba, porten epitafis cisellats en hebreu, per 
recordar la persona que hi està enterrada, però els 
noms gravats són de gent nascuda a Polònia, Ale-
manya, Milà, Bulgària, Àustria, Salònica, Constanti-
noble i un llarg etcètera. Els símbols iconogràfics 
més habituals a les tombes són: l’estrella de David, 
els canelobres de set braços i la llàntia amb la flama 
de la vida eterna. 

Mentre t’hi passeges et vas imaginant quina vida 
van portar totes aquelles famílies fins que van arri-
bar a Barcelona, en aquella llarga diàspora plena de 
pors, persecucions i morts de familiars estimats. A 
Catalunya les comunitats jueves sempre han provo-
cat un sentiment associat a la idea de llibertat, de 
tenacitat col·lectiva i de reivindicar-se com a poble, 
establint paral·lelismes tot i el fatalisme històric que 
els ha acompanyat sempre.

Us animo que us hi arribeu i comproveu la sensació 
que provoca aquest espai tan singular i amb tanta 
història al darrere. 

+ LOURDES PINYOL I SELVA
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[ manifest ]

L’abril de 2015 culminaven molts anys de treball 
amb la presentació d’un projecte per fer el Parc 
d’Interpretació del Rec Comtal a l’illa situada 
entre els carrers Palomar, Fernando Pessoa i Mar-
tin Luther King (antiga Andana de l’Estació). En 
aquest espai trobem encara avui conservat un 
tram important de l’antic Rec Comtal, les res-
tes de l’antic molí de Sant Andreu, el pont del 
molí, les restes de l’antic camí d’origen medieval 
que comunicava els pobles de Sant Andreu de 
Palomar i Santa Coloma de Gramenet i la gran 
descoberta de 2004, les restes més grans mai 
trobades de part de l’aqüeducte romà que por-
tava l’aigua a l’antiga ciutat romana de Bàrcino.

En aquest petit espai conservem, doncs, un gran 
tresor patrimonial que permet al visitant conèi-
xer, des d’un mateix punt, l’entrada de l’aigua 
al Pla de Barcelona. Aquest patrimoni ha donat 
servei a la Ciutat Comtal durant els últims dos 
mil anys i ha fet possible el tractament de l’ai-
gua mitjançant els seus diversos usos: regatge, 
molí i aigua de boca. El projecte pretenia re-
crear en aquest espai una zona verda lligada 
al mateix Rec Comtal, així com recuperar les 
restes arqueològiques i relacionar-les amb el 
parc en si per tal de poder explicar i entendre 
millor la importància de l’aigua per a la nostra 
ciutat. Malauradament van arribar les eleccions 
i tot es va aturar.

En un primer moment, el nou govern municipal 
va trobar interessant el projecte i va demanar 
una mica de temps per poder estudiar-lo bé. SIS 
ANYS DESPRÉS, EL DISTRICTE CONTINUA SENSE 
DONAR-HI RESPOSTA, PERÒ, EN CANVI, SÍ QUE 
HA COMENÇAT A ACTUAR EN SENTIT CONTRA-
RI. Una part d’aquest espai ha estat cedida a la 
Cooperativa TEB, que novament continua am-

pliant el seu espai en aquell indret, ara amb un 
nou moll de càrrega. Des de la nostra entitat 
no tenim cap problema amb el bon funciona-
ment d’aquesta cooperativa que tant de bé fa 
a la nostra societat, però lamentem que sigui a  
costa de la pèrdua d’una part del parc i del tram 
del Rec Comtal que ha quedat afectat i que per-
drem per sempre.

El Districte de Sant Andreu 
ha oblidat per complet 
aquest projecte de zona 
verda i les estructures 
arqueològiques (algunes, 
encara visibles) s’estan 
degradant a marxes 
forçades. 

AQUEST FET, MALAURADAMENT, NO ÉS NOU. 
Altres espais del nostre territori com la capella 
dels Segadors i les cases del carrer del Pont  
—on hi ha la Casa de l’Oficia— RESTEN TAMBÉ 
A L’ESPERA D’UNA DECISIÓ QUE MAI NO ARRIBA 
I EL PATRIMONI ACABARÀ PERDENT-SE.

Des del CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS de-
manem que es desencalli ja aquesta situació i 
s’iniciï el projecte d’ordenació i de conservació 
d’aquest conjunt tan abandonat per tal d’evitar 
que encara es deteriori més. Mitjançant plafons 
explicatius, el Parc d’Interpretació del Rec Comtal 
hauria de ser un punt de referència de la història 
de l’aigua a Barcelona, a més de proporcionar 
una nova zona verda tan necessària per als nos-
tres veïns i veïnes.

+ ADHESIONS: CEII.SANTANDREU@GMAIL.COM

Salvem el Parc 
d’Interpretació del  
Rec Comtal
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[ el centre convidat ]

Arxiu Històric 
de Roquetes-Nou Barris
El Centre d’Estudis Populars i Arxiu Històric de Ro-
quetes - Nou Barris (AHRNB) és una entitat sense ànim 
de lucre fundada oficialment el 20 de novembre de 
1983 a l’Escola d’Adults Freire per un grup de perso-
nes sensibilitzades per recuperar, preservar, fomentar 
i difondre la memòria històrica de les barriades que 
conformen l’actual districte de Nou Barris. El fons do-
cumental va anar creixent gràcies a les aportacions de 
particulars. En l’actualitat, l’AHRNB té uns 230 socis i 
sòcies que participen en el manteniment econòmic 
mitjançant el pagament de quotes anuals.

El motor de l’AHRNB està format per la junta i el con-
sell assessor, a més de les persones que hi col·laboren 
activament en el dia a dia. Actualment, les persones 
que hi treballen voluntàriament són una vintena.

Els principals objectius de l’AHRNB són: recollir i di-
vulgar el passat del districte, oferir un servei de con-
sulta pública (dimarts i dijous de 18 h a 21 h), arxivar 
i catalogar el fons documental, i possibilitar l’edició i 
la publicació d’escrits (revistes, articles, llibres…) re-
lacionats amb Nou Barris.

En aquests anys, una de les grans línies d’actuació 
ha estat la defensa del patrimoni, com a element de 
recuperació de les arrels i els signes d’identitat. L’any 
1993, amb motiu del 10è aniversari, es va realitzar 
l’exposició “Identitats”, centrada en l’anàlisi de l’estat 
de conservació del patrimoni cultural de Nou Barris, a 
més d’exposar propostes d’actuació. Coincidint amb 
l’exposició, es va publicar el “Manifest pel patrimoni”. 
També s’ha intervingut amb propostes concretes o 
peticions d’intervenció i catalogació de diversos ele-
ments del districte, i recentment hem editat una nova 
proposta de catalogació. Formem part de la Comissió 
de Patrimoni Històric i Cultural del Districte Nou Barris.

L’Arxiu es caracteritza pel seu accés lliure i públic 
a tots els fons documentals. Des d’inicis del 2011, 
l’AHRNB es troba ubicat en uns nous locals (l’Espai 
Via Favència) que permeten disposar de més espais i 
millors condicions. Les principals activitats són: Passe-
jades de Barri, Rutes per Collserola, Històries de Cafè 

(tertúlies), Sessió Contínua (passi de documentals i 
pel·lícules), a més de conferències, seminaris, expo-
sicions i col·laboracions amb altres entitats.

Periòdicament, l’AHRNB participa en la Coordinadora 
Cultural de Nou Barris, la Coordinadora d’AV i Entitats 
de Nou Barris, La Cultura va de Festa, la Taula Comu-
nitària del Rec Comtal, el RECERCAT, les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni, i altres instàncies, tant privades 
com oficials. Es publiquen dos números anualment de 
la revista L’Arxiu, a més d’altres publicacions i llibres 
així com múltiples articles per a diverses publicacions 
del districte.

En l’actualitat, l’Arxiu està treballant en la transició 
cap a l’arxiu digital. Això ha comportat un impuls per 
ser presents a les xarxes socials, amb quasi mig milió 
d’entrades al nostre blog, més de 2.000 membres al 
Facebook, així com la presència a Twitter amb més 
de 1.000 seguidors, Instagram i YouTube.

L’any 2020, a causa de la COVID-19, l’Arxiu es va adap-
tar a fer els actes per videoconferència i emesos en 
directe per Facebook, així com les passejades i altres 
activitats; tot un esforç que acumula més de 20 hores 
d’emissió en directe.

Entre els nostres objectius destaca continuar amb 
el repte de la digitalització dels fons fotogràfics, així 
com la publicació en línia de la base de dades, que 
permeti la consulta dels fons documentals disponibles 
a l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris.

Uns reptes que volem compartir amb els nostres socis 
i sòcies, el veïnat i amics.

+ MONTSE ARGENTE

ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES - NOU BARRIS

ARXIUHISTORIC@YAHOO.ES

Passejada per Santa Eulàlia de Vilapicina, octubre de 
2018, guiada per Jordi Sànchez i Ruiz, president de 
l’AHRNB. ANTONIO SILVA.
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Queralt Solé i Barjau, 
historiadora i andreuenca

[ l’entrevista ]

Pau Vinyes: Per començar, el fet que el teu pare 
fos historiador et va fer també estudiar Història?

Queralt Solé: Jo crec que sí, que a casa, tant el 
fet que el meu pare fos historiador com les histò-
ries familiars de segur que, encara que fos incons-
cientment, van marcar, és claríssim. És a dir, hauria 
pogut sortir del tot refractària al tema. No era la 
meva intenció inicial fer Història, però al final vaig 
fer Història i em va agradar moltíssim. També són 
moltes les casualitats a la vida que em porten a de-
dicar-me a la Història, perquè jo volia inicialment 
fer Polítiques, però no em van convèncer, tot i que 
m’agradaven. Quan vaig començar Història és quan 
jo vaig començar a passar-m’ho bé. Per tant, sí, de 
segur que alguna influència va haver-hi.

Després, la teva família està farcida de gent de 
la cultura. Això també t’ha marcat, no?

QS: Suposo, sí, sí, de segur, també… És a dir, el 
meu pare, per la història, però després, el referent del 
meu avi per part de mare, que era cantant d’òpera i 
era sempre l’avi de lluny. S’havia exiliat a Mèxic. Quan 
venia sempre arribava cantant i aleshores, és clar, 
l’òpera, jo no m’hi he aficionat mai, però era molt 

En aquesta nova etapa de la revista Forat del Vent recuperem la secció 
“L’entrevista” i ho fem amb Queralt Solé i Barjau, doctora en Història 
Contemporània i professora agregada a la Universitat de Barcelona.  
Les seves principals línies de recerca són la Guerra Civil espanyola, l’exili, 
les fosses comunes i la memòria democràtica. Col·labora amb el Memorial 
Democràtic. Ha publicat llibres diversos sobre la República, la guerra, el 
franquisme i la dona i la repressió franquista. També és professora del curs 
d’Història d’Òmnium Cultural. És filla de l’historiador Josep Solé i Sabaté  
i la pedagoga Margarida Barjau, filla i neta d’exiliats. És casada, amb dos fills, 
i veïna de Sant Andreu de Palomar.

present a casa; i discos i referències, etc. I això per 
part de mare i, sobretot, després, per part de pare, 
l’oncle del meu pare era geògraf, Lluís Solé Sabarís. 
I la idea sempre de venir d’una família de mestres, 
és a dir, els pares dels meus pares eren mestres, els 
avis eren mestres, molt vinculats al Liceu Escolar de 
Lleida… Aquestes arrels familiars han influenciat pos-
siblement per donar valor a la cultura, és a dir, per 
valorar dins de casa el que era haver de llegir, haver 
de saber, haver de tenir un cert coneixement cultural 
una mica divers, si vols, però sí, sempre valorant-ho.

Què té per a tu la història contemporània que 
no puguin tenir les altres èpoques històriques?

QS: Bé, jo crec que tota la història condiciona el 
present. El que passa és que la història contemporà-
nia és més factible. Aleshores, realment jo em sento 
més propera quan faig història amb gent que em 
pot explicar història o que s’ha vist afectada direc-
tament per la història. És a dir, em poden interessar 
aspectes d’altres èpoques més remotes, però, tot i 
que, per exemple, la història de l’època moderna 
m’agrada, reconec que el fet que no hi hagi un lligam 
tan proper amb el present fa que ja em comenci a 
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interessar menys. Sempre és l’afectació en el present 
el que em tira molt de la història contemporània.

Tu ets més d’estudiar la macrohistòria o la mi-
crohistòria?

QS: La veritat és que… una mica tot. He començat 
per la macrohistòria a l’hora d’estudiar i a l’hora de 
plantejar temes que pensava sobre Catalunya i, en 
canvi, ara faig qüestions d’història local. Estic acabant 
un estudi sobre Bellver de Cerdanya.

Això t’ho volia preguntar al final…
QS: Doncs estic acabant un estudi sobre el pri-

mer franquisme a Bellver de Cerdanya. També he 
fet biografies; per exemple, la biografia del jutge 
Bertran de Quintana, que ve d’una…

Molt interessant, l’he llegida…
QS: Sí, doncs això ve d’un estudi general, d’un 

tema generalista com és el dels cementiris clandes-
tins, que és la repressió de la rereguarda de la Repú-
blica i com es van enterrar les víctimes. Pensant en 
Catalunya, acabem focalitzant-ho en un personatge, 
no? Per tant, he anat combinant. Però potser és ve-
ritat que he anat del més general al més particular.

La teva tesi doctoral és sobre les fosses comunes 
a Catalunya 1936-1939. Com valores la política 
de dignificació de les fosses comunes que s’està 
duent a terme a Catalunya i a l’Estat espanyol?

QS: Jo crec que s’ha fet molt en els últims anys. 
Sobretot aquí hi ha hagut moments més àlgids i 
menors actuacions. Va haver-hi una molt bona ar-
rencada a partir de 2007 i 2008, amb la creació del 
Memorial Democràtic. L’escriptura i l’aprovació de 
la Llei de fosses del 2009 i això realment, respecte 
a l’Estat espanyol, va ser capdavanter des de Cata-
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lunya. Després hi va haver un període en el qual… 
no es va aturar, perquè es van continuar fent coses 
menors, però que no es va saber explicar. I després, 
sobretot, el gran canvi és el 2017 amb el pla de 
fosses, amb la llei de restitució que tira endavant 
també el Departament de Justícia fent públics tots 
els noms d’aquells que han passat per un consell de 
guerra, d’aquells que han patit un sumaríssim, l’Arxiu 
Nacional de Catalunya i l’acord que van tenir amb 
el Tribunal Militar Territorial Tercer. Llavors, a partir 
del 2017 hi ha un canvi d’actuacions molt impor-
tant respecte a les fosses en el qual es comencen 
a obrir fosses comunes. I jo crec que això s’ha de 
valorar molt positivament, és a dir, no se n’havien 
obert mai tantes i des d’aleshores hi ha una actuació 
continuada. Ara, també he de dir que soc una mica 
crítica respecte a aquestes actuacions perquè penso 
que es va optar per fer un concurs per a empreses 
per obrir les fosses i crec que s’hauria hagut de fer 
un esforç perquè aquestes fosses fossin obertes per 
part de les universitats catalanes, per exemple, o que 
hi hagués un concurs per a una part, però també 
una part per a les universitats catalanes. 

Les universitats no es poden presentar a aquest 
concurs públic?

QS: No!

Per quin motiu?
QS: Perquè demanen tota una sèrie d’avals eco-

nòmics amb els quals les universitats no hi poden 
optar. És a dir, no és que estiguin vetades, però no 
hi tenen opcions. Perquè les característiques perquè 
una universitat es pugui presentar a certs concursos 
canvia molt respecte al que és a l’empresa privada. 
També s’ha fet un mal anomenat banc d’ADN. No 
és ben bé un banc d’ADN, però sí que és un lloc 
on s’estan preservant les dades genètiques de les 
persones vives que donen les seves dades amb la 
genètica que s’està traient dels ossos. Aleshores, en 
tot això trobo que ens estem quedant, o el Govern 
s’està quedant, amb la superfície de la dada i de la 
nota de premsa i crec que s’hauria d’anar més enllà. 
Per exemple, a Andalusia —ara no, però sí fins fa un 
temps—, Navarra, el País Basc, Mallorca—crec que 
està a punt de fer-ho—, estan traient cada any un 
llibre amb fotografies del govern, gros, en el qual 
expliquen que s’han obert aquestes fosses, que s’han 
identificat o no tantes persones, quin és el perfil 
d’aquestes fosses i ho expliquen i ho estan deixant 
per escrit i en paper. S’està creant una biblioteca de 
les actuacions que s’estan fent, i jo crec que això a 
Catalunya està faltant. O està faltant en l’aspecte ci-
entífic, és a dir, també ens quedem amb “s’ha obert 
una fossa d’un hospital militar a Miravet i s’han tret 
cent i escaig restes” de soldats republicans, d’acord. 
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Ostres!, científicament, un cop has cobert la part 
inicial, que és dignificar aquestes restes, exhumar-les 
i estudiar-les, penso que és interessant a escala an-
tropològica, a escala d’antropologia física, a esca-
la de biologia, que s’expliqui com es curaven les 
ferides en aquella època, com s’amputava, com es 
tractava una bala o una ferida de bala, com es trac-
tava una ferida de baioneta. És a dir, totes aquestes 
qüestions que són interessants no s’estan fent, i no 
necessàriament ha de fer-ho la Generalitat, però ho 
pot incentivar. Per exemple, en aquests concursos 
que s’han fet per a empreses privades, jo crec que 
en una part de la partida hauria estat molt inte-
ressant que les empreses es comprometessin a fer 
certes intervencions en certs congressos importants 
del món —congressos d’antropologia, congressos 
d’història o congressos de l’àmbit forense—; i que 
una part de la seva tasca anés dedicada a la inves-
tigació i a difondre aquesta investigació que està 
pagant la Generalitat. És a dir, trobo a faltar aquest 
pas una mica més enllà del gran titular, crec que 
falta una mica.

Aquí tenim una llei anomenada Llei de la memò-
ria històrica, aprovada per les Corts espanyoles. 
La consideres suficient o insuficient?

QS: Insuficient. Ja va ser insuficient en el seu 
moment, el 2007. És clar que aquestes coses arri-

ben tard. Acabes acceptant o acabes assumint o 
acabes dient “sort que arriba!” i és positiu. Però es 
queda curta. Llavors no saps què és millor, que arribi 
abans i es quedi curta o que hagués hagut d’arri-
bar amb la seva complexitat i complicitat, no? Amb 
tot complet. Perquè, per exemple, l’Estat espanyol 
amb aquesta llei es va desentendre de les fosses 
comunes, l’únic que deia és que donaria 60.000 € 
com a molt a les associacions que demanessin obrir 
fosses. I derivava tota la legislació cap a les comuni-
tats autònomes. Aleshores les comunitats autòno-
mes han fet la seva i s’han espavilat. I molt bé que  
ho han fet, però no ho han fet tot ni de bon tros. O, 
per exemple, amb el Valle de los Caídos deia: “s’han 
prohibit o es prohibeixen les actuacions feixistes al 
Valle de los Caídos, els homenatges…”. Que el 2007 
encara s’accepti, a través de la llei passivament, que 
això encara estava passant ja és prou greu, però va 
continuar passant encara un temps. O que s’han de 
treure tots els monuments i totes les plaques que 
enalteixin la dictadura franquista i la Guerra Civil. 
Això sí, la llei no tenia una capacitat punitiva, és a 
dir, com que no hi havia multes darrere… O sigui, la 
Llei de la memòria històrica espanyola és l’exemple 
de com no cal que compleixis la llei perquè durant 
molts anys molts municipis no l’han complert i aquí 
no ha passat res. 
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Hem estat parlant més en termes generals, ara 
focalitzem-ho més en l’àmbit local. Quin paper 
poden tenir els centres d’estudis de recerca lo-
cal com el nostre, com el Centre d’Estudi Ignasi 
Iglesias, en la difusió, preservació i dignificació 
de la història?

QS: Uf, importantíssim! És importantíssim que la 
història hagi sortit de l’acadèmia. És a dir, sort que no 
només els historiadors que estan en l’acadèmia fan 
història, sinó que pot fer història tothom, amb uns 
coneixements i amb una formació. Sort que hi ha 
professors d’institut, professors d’escoles, persones 
que potser no tenen aquesta aprovació però que 
els hi agrada la història, sigui en el seu temps lliure, 
sigui fent el que poden. És a dir, jo això trobo que 
és un enriquiment brutal per al país, perquè si no, 
si només es fa des de l’acadèmia, només es tracten 
els temes que interessen a la gent de l’acadèmia. I, 
a més a més, trobo que seria molt poc democràtic 
si només es fes història des de l’acadèmia. Perquè 
al final la història és discussió constant, és aporta-
ció constant i és coneixement constant respecte 
al passat. I és lectura constant d’aquest passat, una 
lectura que ha de poder fer tothom. A més a més, 
en els centres d’estudis com l’Ignasi Iglésias o els 
locals, s’investiga sobre qüestions properes a aquests 
centres d’estudis, mentre que, normalment, l’acadè-
mia tendeix més a fer temes més generals i temes 
molt més globals i no va cap a la microhistòria. Tot 
aquest tipus d’història se’n nodreix moltíssim perquè 
després, quan es fan aquests temes generals, el que 
es va a buscar són aquestes històries de poblacions 
o de personatges o de fets locals. Per tant, ja et dic, 
que no s’aturi mai!

M’has robat la pregunta següent, que era: tu 
consideres que la majoria d’historiadors són 
massa acadèmics i caldria baixar més el pedestal 
acadèmic i fer una història més propera perquè 
arribés més a la gent?

QS: Considero que han de coexistir, és a dir, al 
final escriure és un art. Hi ha gent que en sap i hi 

ha gent que no. El Paul Preston en una entrevista, 
no sé en quina, deia una cosa que era molt inte-
ressant: “Jo m’he dedicat a la història perquè era 
nefast escrivint literatura”. Doncs tu, si pots escriure 
història, més bé o més malament, no cal que siguis 
un gran literat, no cal que sàpigues escriure per ex-
plicar història. Si, a més a més, l’assaig s’explica bé 
i arriba a la gent, ja és fantàstic, però no cal. Hi ha 
gent que té més gràcia per explicar-la i hi ha gent 
que en té menys, però igualment pot fer història. Jo 
crec que han de conviure. Hi ha gent que se sent 
molt més còmoda escrivint en l’àmbit acadèmic i 
escrivint per a un col·lectiu que en sap molt i hi ha 
gent que se sent més còmoda arribant a la gent, 
és a dir, una cosa no treu l’altra i han de conviure 
absolutament. Per sort, a Catalunya, hi ha un gran 
interès per la història. Hi ha les revistes Sàpiens, 
L’Avenç, Tallaferro… Constantment hi ha programes 
de televisió relacionats amb la història. És a dir, hi 
ha sèries relacionades amb la història, petits docu-
mentals… Aquí hi ha un interès per la història que 
es nota en l’àmbit de l’empresa; hi ha empreses que 
viuen de poder fer o d’anar fent història.

Aquí correm un perill, que és que aquests pseu-
dohistoriadors, com l’Institut Nova Història, aca-
bin fent un relat. Creus que aquí hauríem d’in-
sistir més? Estar a sobre i desmentir-los?

QS: Vas pensant que la indiferència és el millor. 
Que no cal perdre el temps; s’acabaran estavellant, 
això no s’ho pot creure ningú… no? I al final has de 
baixar al ring i lluitar-hi. Lluitar-hi en el sentit, així, 
de diàleg historiogràfic. I els qui ho havien de fer, 
que són els quatre historiadors que han publicat 
el llibre Pseudohistòria contra Catalunya. De l’espa-
nyolisme a la Nova Història, doncs ha estat molt bé 
que finalment ho facin. És a dir, crec que les fonts 
sempre s’han de posar en dubte. Perquè les fonts, 
a més a més, són totes interpretables, això indubta-
blement. Ara, hi ha un moment en què s’arriben a 
certs consensos i sí que es pot veure cap a on van 
les fonts, quines són veritables i quines són falses. I 
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aquí, a més a més, aquesta Nova Història… una cosa 
és Colom. No sé, jo he arribat a parlar amb histori-
adors d’època moderna que en un moment donat 
em van dir: “hi ha certs indicis, no? El que passa és 
que això s’hauria de treballar molt més seriosament, 
etc., etc.”. El problema crec que és quan aquestes 
persones han començat amb Cervantes, amb santa 
Teresa de Jesús… em sembla…

Lazarillo de Tormes…
QS: Lazarillo de Tormes, amb tota una sèrie de 

relats que dius, bé, és clar, no, no… Ja no. Per tant, 
jo crec que sí, que s’ha de combatre, perquè, això 
ja s’ha dit, estem a l’era dels fakes i també hi entren 
pels fets històrics.

Ja ho has esmentat al principi, però un dels teus 
propers projectes és una recerca que heu fet 

1  Es refereix al fets del 27 d’abril de 1937, quan l’anarquista Antonio Martín Escudero, més conegut com el Cojo de 
Málaga va voler sotmetre Bellver de Cerdanya al domini anarcosindicalista i va ser abatut per les forces lleials a la 
República i la Generalitat. Més informació a Pous i Porta, Joan; Solé i Sabaté, Josep Maria. Anarquia i república a la 
Cerdanya. El “Cojo de Málaga” i els fets de Bellver. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988.

del primer franquisme a Bellver de Cerdanya. 
Com sorgeix?

QS: Doncs sorgeix d’una forma molt familiar, per-
què el meu home estava, fa dotze anys o una cosa 
així, acabant els estudis d’Humanitats de la UOC i 
havia de fer un treball de final de grau i ell és de 
Bellver de Cerdanya i va dir: “Oh, vull fer alguna cosa 
de Bellver, què podria fer, què podria fer?”; i el vaig 
animar a anar a l’arxiu municipal a buscar informació 
i que ho fes, doncs, sobre això, el primer ajuntament 
franquista, la comissió gestora que s’imposa, i què 
havia passat. Aquells primers temps, quant havia 
durat aquesta primera comissió, i què havia passat 
tenint en compte que va haver-hi els fets de Bellver, 
l’abril de 1937.1

I bé, per acabar, doncs, si haguessis de triar entre 
Sant Andreu de Palomar o Bellver, què triaries?

QS: El meu home diu que està segrestat a Sant 
Andreu, per tant… I aquest estiu amb la pandèmia 
i tot plegat, que vam estar de juliol a setembre amb 
els nens a Bellver —m’ho vaig poder muntar—, vam 
tenir moltes discussions familiars amb els nens, i amb 
el Marc, perquè es volien quedar a viure a Bellver 
de Cerdanya. És clar, és un poble, van sols, tenen 7 
i 10 anys i s’hi poden moure… Estan sempre amb 
la bici, tenen amics, etc. Però jo vaig dir que tornava 
a Sant Andreu de Palomar i tots van obeir al peu 
de la lletra (riu).

Moltes gràcies, Queralt.
QS: A vosaltres. 

+ PAU VINYES I ROIG, ENTREVISTADOR

+ JORDI ESPLUGAS, FOTOGRAFIES 
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El Parc d’Interpretació  
del Rec Comtal

[ dossier central ]

1995 Molí de Sant Andreu. X. DE LA CRUZ.
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La importància de l’aigua és clau per entendre l’evo-
lució de la nostra ciutat. Barcelona té dos mil anys 
d’història i les seves estructures hidràuliques (aqüe-
ducte i Rec Comtal) també els sumen. 

Entre el 15 i el 13 aC, durant el regnat de l’emperador 
Octavi August, els romans van aixecar un temple 
al Mons Taber (a l’actual carrer del Paradís, situat al 
barri Gòtic de Barcelona). Aquella petita edificació 
seria l’inici d’un nou establiment romà a Catalunya 
que donaria pas a la ciutat de Barcino, la futura i 
actual Barcelona. 

Per fer créixer la ciutat i abastir-la d’aigua per a les 
seves necessitats, a inicis del segle I dC es va ordenar 
construir un aqüeducte que recollia l’aigua del riu 
Besòs i la portava des del coll de Finestrelles, creuant 
part del pla de Barcelona fins a la ciutat romana. 
Gràcies a l’arribada d’aquella aigua, la ciutat va poder 
existir i créixer, i va arribar en el seu millor moment 
a tenir una població d’uns dos mil habitants.

Després de la caiguda de l’Imperi romà a l’últim 
terç del segle V dC, les administracions locals que 
es van establir van acabar abandonant el manteni-
ment —entre d’altres— de l’aqüeducte. Gràcies a 
la bona construcció d’aquesta estructura, tot i estar 
sense manteniment va resistir durant uns quants 
segles. Finalment, el pas del temps no var perdo-
nar i l’abandonament va provocar la pèrdua de la 
seva funcionalitat. Però un cop que l’aqüeducte 
va deixar de portar aigua, la ciutat de Barcino va 
començar a morir.

Es necessitava urgentment una nova infraestructura 
hidràulica, però refer l’aqüeducte a l’alta edat mit-
jana era una obra impensable. La situació política i 
econòmica no era la mateixa que en època romana. 
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Tot i aquest gran problema, s’havia de realitzar 
alguna mena d’obra per poder portar aigua si es 
pretenia conservar l’existència de la ciutat. Final-
ment, seguint quasi la totalitat de l’aqüeducte, 
es va obrir un nou canal que tornaria a portar ai-
gua a la ciutat. Aquesta nova estructura hidràulica  
—coneguda com a Rec Comtal— seria la que faria 
reviure la ciutat; sense aquesta, Barcelona no seria 
ara la ciutat que és.

Avui dia encara desconeixem el moment exacte 
en què es va començar a construir el Rec Comtal, 
però la hipòtesi més extensa és que va ser obra del 
comte Mir (954-966), personatge que per aquest 
motiu té un vial (carrer de Mir) a Sant Andreu. 

La séquia tenia un recorregut de més de dotze 
quilòmetres. Naixia primer en una resclosa prop 
del turó de la Bateria (entre Barcelona i Montca-
da) i a partir del segle XVIII, per una ampliació feta, 
l’aigua es va captar mitjançant una mina des de 
Montcada. En sortir d’aquesta població per l’actual 
carrer Reixagó, entrava a l’actual ciutat de Barce-
lona per Vallbona. En aquest barri, el Rec Com-
tal circula encara avui dia pels actuals jardins del 
Primer de Maig, després, de manera coberta, pel 
carrer d’Oristà i, posteriorment, torna a veure la 
llum novament per darrere del carrer de la Torre 
Vella i els camps de la Ponderosa. A continuació 
segueix en paral·lel a l’actual autovia C-17 fins a 
arribar a la Trinitat, on avui dia és desviat de nou 
al riu Besòs. Antigament allà rodejava el turó de 
la Trinitat i continuava el camí per part de l’actual 
via Bàrcino i un cop creuat el Nus de la Trinitat, la 

sèquia travessava Sant Andreu aproximadament 
pels voltants dels carrers de Martin Luther King, 
Fernando Pessoa, Cinca, Segre i Josep Soldevila per 
entrar després allà, ja a la Sagrera, pel costat de les 
vies del tren i creuar el carrer Gran de la Sagrera a 
l’alçada del carrer de Garcilaso. Des d’allà seguia 
vora els carrers de la Ciutat d’Elx i de Bofarull de 
camí a l’antiga Barcelona entrant a la ciutat per 
l’antic Portal Nou (prop de l’Arc de Triomf ); un cop 
dins, acabava desembocant al port pel Pla de Palau. 

El Rec Comtal era el límit entre la part alta del pla 
de Barcelona —on estava situada la vinya— i la 
part baixa —on hi havia tota la zona d’horta. La 
séquia era la base del regatge del pla de Barcelona, 
i des d’aquest “tronc” sortien com a ramificacions 
més de dues desenes de fibles que repartien l’ai-

1940 Circa Restes del molí. T. FÀBREGAS.
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1940 Circa Restes del molí. T. FÀBREGAS.

gua mitjançant canals menors a tots els horts dels 
pobles de Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de 
Provençals i les hortes barcelonines del Portal Nou, 
Sant Pere i els horts d’en Favà. 

A més del seu ús de regadiu, l’aigua del Rec Comtal 
va ser aprofitada per fer treballar els diversos mo-
lins que es van aixecar al llarg de tot el recorregut. 
Hi ha documentats fins a vint-i-un molins al segle 
XIII. Aquells molins no només eren per moldre gra 
sinó que també n’hi havia de drapers i paperers. 
A més, als afores de Sant Andreu fins i tot es va 
construir al segle XII una farga on els pagesos que 
treballaven per tot el territori del pla anaven a es-
molar les eines. 

A partir de la segona meitat del segle XIX, el Rec va 
anar perdent la seva importància i va començar 
a ser soterrat dins de la ciutat. A finals del segle 
XIX i principis del XX, amb el creixement urbanístic 
derivat de la construcció de l’Eixample, els terrenys 
de cultiu van ser substituïts per illes d’edificis i els 
camps i horts cada cop quedaren més allunyats 
del centre de la ciutat, fet que va provocar que el 
Rec anés desapareixent. A poc a poc —al mateix 
ritme que creixia la ciutat— la sèquia retrocedia, 
fins a acabar desapareixent a l’últim terç del segle 
XX. A partir d’aquell moment, la séquia mil·lenària 
es va acomiadar de tots per sempre.

Com a curiositat, cal dir també que l’aigua del Rec, 
a més, va tenir tots els usos possibles. Als ja esmen-
tats anteriorment (regatge i ús per a molins) s’ha 
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d’afegir que durant la Guerra de Successió (1702-
1714) va servir també puntualment per abastir 
d’aigua de boca Barcelona i, a més, durant molts 
anys, dins de la ciutat els oficials i aprenents dels 
diversos gremis n’aprofitaren les aigües també per 
realitzar els seus treballs.

Gràcies a la seva situació geogràfica, el poble de 
Sant Andreu de Palomar va poder gaudir d’aquesta 
infraestructura hidràulica fins a inicis de la dècada 
de 1960 i en els camps dels seus afores encara van 
servir les seves aigües per regar els conreus fins a 
finals de la dècada de 1980, quan va desaparèixer 
finalment la Junta de Regants de la Séquia Comtal. 
El Rec encara conserva un tram en funcionament 
entre Montcada i el barri barceloní de Vallbona, 
on avui dia podem gaudir d’un bon passeig vora 
aquesta séquia d’origen altmedieval. 

L’existència d’un dels seus trams en funcionament 
i el record molt viu encara en la memòria de molta 
gent del nostre poble és el principal motiu que fa 
que aquesta estructura hidràulica —molt oblidada 
ja per la majoria dels barcelonins— sigui encara 
estimada i recordada amb molt d’afecte pels an-
dreuencs i andreuenques que mai han defallit de 
voler conservar les poques restes que en queden 

al nostre territori. Fins i tot, l’últim batlle d’aigües 
fou un andreuenc i el mateix arxiu del Rec Comtal 
està dipositat a l’Arxiu Municipal de Sant Andreu.

Des que es va fundar, el 1982, un dels primers 
objectius que va tenir el Centre d’Estudis Ignasi 
Iglesias va ser defensar les restes del Rec Comtal 
que encara es conservaven al nostre poble. Aquesta 
séquia és patrimoni de tot el Pla de Barcelona i de 
la mateixa capital catalana, però el pas del temps 
ha anat fent que molta gent oblidi la importància 
d’aquest canal mil·lenari.

El pas dels anys i el progrés han anat fent perdre 
gran part del seu recorregut. Les seves restes so-
terrades i de vegades reaprofitades com a clave-
gueres, són ara majoritàriament carrers que fan 
que sigui impossible recuperar-lo. Les obres del 
TAV (tren d’alta velocitat) van fer que gran part 
de la séquia que encara es conservava al costat 
de les vies desaparegués per sempre, i la mateixa 
fortuna va tenir el pont de la Riera d’Horta, que 
estava tot sencer encara avui conservat sota terra.

Però tot i aquestes desgràcies, a Sant Andreu tenim 
encara la sort de conservar un altre tram gran del 
Rec Comtal en el solar situat entre els carrers de Pa-

1917 Molí. Ilustració Catalana. Fons CEII.
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lomar, Fernando Pessoa i Martin Luther King (abans 
Andana de l’Estació). Després de molts anys de 
treball —realitzats de manera desinteressada pels 
diversos membres de junta que han anat passant 
pel Centre d’Estudis Ignasi Iglésias des de 1982—  
i després de moltes reivindicacions i reunions, la 
feina es va veure finalment recompensada el 1994 
quan es va aconseguir que l’Administració muni-
cipal reconegués la importància d’aquest espai i 
es protegís tota la zona, amb la qual cosa es pre-
servava per primer cop un tram del Rec Comtal 
a Barcelona. La zona va ser considerada un “parc 
arqueològic” on en un futur, quan s’urbanitzés tot 
aquell espai, seria una gran zona verda on es podri-
en observar les restes del Rec Comtal que encara 
es conserven avui dia. 

El que en aquell moment vam pensar que havia 
estat una gran victòria es va demostrar —a partir 
d’inicis del segle XXI, quan es va començar a ur-
banitzar la zona— que no havia estat del tot així. 
Buscant sempre la justificació social, l’Ajuntament 
primerament va ordenar aixecar un bloc de pisos 
socials i després es va fer construir el nou edifici 
de la cooperativa TEB (Taller Escola Barcelona). Uns 
quants anys després, a més, es van permetre dues 
ampliacions del TEB i poc després es va arranjar 

un espai per fer al costat un pàrquing provisional 
per tal d’oferir un espai on aparcar prop del nou 
CUAP Isabel Roig - Casernes.

Tot i això, des del Centre d’Estudis no vam defallir 
i vam seguir intentant aconseguir que es tirés en-
davant el projecte del futur Parc d’Interpretació del 
Rec Comtal. Però què vol dir “parc d’interpretació”? 
I per què aquest parc aquí?

Parlar dels dos mil anys d’història de l’aigua, de la 
seva importància i de tots els seus usos al Pla i a la 
ciutat de Barcelona podria semblar molt complicat 
d’explicar, ja que hi ha moltes coses diferents de 
què parlar, però les casualitats de la vida van fer 
que aquest espai fos el lloc idoni.

Durant les obres de construcció del TEB el 2004, 
entre d’altres coses els arqueòlegs van trobar en 
aquest espai les úniques restes completes d’una 
part de l’aqüeducte romà que portava aigua des 
del Besòs fins a Barcelona. La troballa era cabdal 
per la història de la Barcelona romana i l’estructura 
va ser evidentment conservada per ordre de les 
administracions municipals. Casualitats de la vida, 
aquella era la peça que faltava per tal de tenir en 
aquell espai que ocuparia el futur parc totes les 

1926 Plànol rodalies del molí. Fons CEII.
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principals estructures hidràuliques existents al Pla 
de Barcelona al llarg de la seva història i que van 
permetre l’existència de la Ciutat Comtal.

En l’espai que demanem que sigui un futur Parc 
d’Interpretació del Rec Comtal gràcies a les diver-
ses campanyes realitzades pels arqueòlegs al llarg 
dels últims vint anys sabem que hi ha conservades: 

· Una part de l’aqüeducte romà.
· Un tram considerable del Rec Comtal.
· Diverses restes del molí de Sant Andreu.
· La bassa d’aigua del molí.
· Una fibla de regatge.
·  El pont —completament sencer— que 

travessa la sèquia.
·  Restes del camí medieval que anava de Sant 

Andreu de Palomar a Santa Coloma de Gramanet.

Amb aquesta gran quantitat d’estructures situa-
des totes juntes en aquest petit espai situat, com 
ja s’ha dit, entre els carrers de Palomar, Fernando 
Pessoa i Martin Luther King es pot —mitjançant 
la recuperació de totes aquestes estructures i la 

instal·lació d’uns plafons explicatius— explicar 
l’evolució hidràulica de la ciutat de Barcelona dels 
últims dos mils anys, a més de donar una zona 
verda als veïns i veïnes de Sant Andreu, que tanta 
falta fa pels pocs espais que tenim.

Aquesta proposta va ser rebuda amb bons ulls pel 
govern de l’alcalde Trias i va culminar —al final 
del seu mandat— amb un projecte de parc que 
recollia totes aquestes propostes i donava, fins i 
tot en un futur, la possibilitat de tornar a veure 
circular l’aigua del Rec Comtal per aquest espai.

El canvi del Govern municipal va provocar que des 
del Districte es demanés un temps per estudiar el 
projecte. Els mesos anaven passant, però els inputs 
que arribaven des de la “Casa Gran” no eren molt 
positius. Des de Barcelona, el projecte del Rec es 
volia portar inputs com sempreinputs més cap al 
centre de la ciutat, i Glòries era el lloc escollit tot 
al·legant que allà també s’havia trobat un petit 
tram del Rec. El centralisme barceloní novament 
es mira el melic i desmereix i arracona el projecte 
de Sant Andreu (una proposta més completa i que 

Restes arqueològiques trobades el 2004.  
FONS JORDI PETIT.

Pont de Santa Coloma. FONS JORDI PETIT.
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permet explicar tot el cicle de l’aigua). Com sempre, 
sembla que fer espais culturals dignes als afores 
de la ciutat no motiva gaire. Es volen promocionar 
més “els barris perifèrics” i fer que el turisme arribi 
a tot arreu, però els projectes interessants, millor 
si es queden “més al centre”.

Tot i els missatges velats que arribaven des de 
Barcelona, nosaltres vam continuar lluitant per 
un projecte que fa quasi quaranta anys que s’està 
treballant i vam seguir esperant la resposta del Dis-
tricte durant anys. En aquest temps, sempre que 
s’ha preguntat sobre el tema, amb bones paraules 
es deia que tot se seguia estudiant i que amb la 
crisi s’havien de realitzar altres projectes, fets que 
compreníem perfectament. Malauradament, des-
prés de sis anys esperant i no tenir noves notícies, 
la sorpresa va ser quan vam saber per les xarxes 
socials que s’estaven realitzant uns sondejos ar-
queològics perquè s’havia cedit al TEB novament 
un tros d’aquest futur parc i, a més, aquest cop se 
cedia un espai per on passava una part del tram 
del Rec Comtal. 

Després d’això, a principis de març, cansats ja d’es-
perar que durant sis anys estudiessin el projecte 
i veient que la resposta al Parc d’Interpretació del 
Rec Comtal era cedir un espai per a altres usos, 
des del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias vam pu-
blicar un manifest per tal de fer pública la situa-
ció d’aquest espai històric i demanar que des del 
Districte es posin d’una vegada mans a l’obra per 
tal de començar amb aquest projecte tan interes-
sant. De moment, una vintena d’entitats d’arreu 
de Barcelona han signat aquest manifest i creiem 
que això anirà en augment com més gent sigui 
coneixedora d’aquesta situació.

Esperem que el projecte pugui tirar endavant en 
breu i puguem gaudir d’aquesta zona verda i de 
totes aquestes restes arqueològiques que permetin 
entendre la vida de la ciutat, ja que “sense aigua 
no hi ha vida”.

+ JORDI PETIT I GIL 

Projecte Parc Rec. CARLES ENRICH.
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[ la fitxa ]

Masia de  
Can Valent 
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Can Valent. AUTOR DESCONEGUT / ARXIU AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA MUNTANYA.



Masia ubicada al camí vell de Santa Eulàlia, que unia la parròquia de  
Sant Andreu amb el poble d’Horta. Actualment es troba envoltada per una  
banda amb el complex d’oci Heron City pel davant, i amb el cementiri de 

Sant Andreu pel darrere; i per la cantonada es troba entre el carrer del  
Pintor Alsamora i l’avinguda de Rio de Janeiro. 
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Arran de la campanya “Salvem Can Pere Valent”, engegada 
per l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris amb el suport 
de diverses entitats i col·lectius veïnals, entre els quals hi 
ha el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, iniciem una secció 
dedicada a edificis emblemàtics andreuencs. En els darrers 
pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona se n’inclou la 
rehabilitació i l’ús com a tanatori. 

Una de les singularitats d’aquesta construcció es 
troba en el fet que és possible que la seva història 
es remunti gairebé set-cents anys enrere, en un 
paisatge encara medieval. Ara bé, en aquest cas 
no estaríem davant d’una masia, sinó davant d’una 
construcció típica altmedieval, amb una funciona-
litat defensiva que es coneix amb el nom de turris. 

La masia presenta una planta basilical asimètrica, 
amb tres cossos, un de central i dos de laterals, 
que recorden les basíliques paleocristianes. L’ala 
esquerra és significativament més gran a causa de 
la possible edificació d’un cos rectangular que li 
dona aquesta forma asimètrica. Es creu que aquesta 
construcció devia correspondre a la primigènia, és 
a dir, a la turris. Després s’hi devia afegir la masia 
actual. Ara bé, anteriorment a la masia actual i 
posteriorment a la turris, és probable que s’hagués 
construït algun edifici més antic, com una domus 
o casa forta. Tanmateix, cal considerar també la 
possibilitat plantejada per Manuel Riu, que sosté 
que la turris va sobreviure com una única estructura 
fins a la instal·lació o la construcció de la masia, ja 
en època més moderna. 

Cal destacar que les turris van ser concebudes per 
a la protecció familiar i es creu que no eren gai-
re grans. Normalment estaven pensades per a la 
defensa d’una explotació agrària alodial, és a dir, 
camperols lliures i no sotmesos al règim senyorial. 
Aquestes torres tenien cobertes d’un sol vessant 
fetes amb tègules planes i, al mig, un forat per on 
passava el fum de la llar. Aquestes turris de defen-
sa o vigilància tenien més d’un pis. Per tant, la llar 
devia estar ubicada al primer pis, amb la cuina 
menjador. La planta baixa devia estar destinada 
a les funcions de quadra per al bestiar, fet que 
permetria als habitants de la turris gaudir d’una 
calefacció natural. El segon pis, si n’hi havia, devia 
fer les funcions de dormitori i graner. Els sostres 
interiors de les turris devien ser de fusta, així com 
les escales interiors i els envans. Els carreus devien 
estar més o menys ben treballats. 

A la part posterior de la masia es va construir un 
cos perpendicular, amb coberta a dues aigües, que 
s’unia a les teulades de les naus laterals. Es creu que 
aquesta estructura també podria ser posterior a la 
construcció de la masia com a tal. A la paret nord 
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s’ha detectat presència de porexpan, ceràmica, 
totxo, pedres ben escairades i carreus, que possi-
blement pertanyien a la turris, per la seva similitud, 
ja que un dels carreus de la turris té unes mesures 
semblants a una de les pedres reaprofitades a la 
paret nord. 

En l’esmentat cos perpendicular es van afegir tres 
habitacions més. Es creu que aquests tres cossos 
es van edificar posteriorment a l’obra de l’habi-
tació perpendicular, perquè la paret, que al seu 
torn presenta una petita finestra enreixada amb el 
corresponent llindar, divideix un espai dels altres 
dos i sembla que s’adossi a l’estructura perpendi-
cular. Aquestes darreres construccions presenten 
dos contraforts fets a partir de totxo, pedra, teules, 
morter de calç i sorra. 

Inicialment, la façana estava revestida de maço-
neria. Tanmateix, el pas del temps ha provocat que 
perdés gairebé tot el seu estuc. A la façana hi ha 
tres balcons, un per a cada nau, i dues finestres 
verticals en el possible cos rectangular, que devia 
correspondre a la turris, obertes més tardanament. 
L’entrada es troba presidida per una porta adovella-
da característica del gòtic català, però que per les 

seves mesures pot ser bastant posterior al gòtic, 
perquè les d’aquesta època acostumaven a ser de 
dimensions força grans. En la construcció de les 
dovelles es pot apreciar la seva irregularitat i la mala 
col·locació, fet que es podria explicar per possibles 
errors en la planificació de la porta adovellada, en la 
mesura de les dovelles o en la possible precarietat 
dels picapedrers. 

Al costat de l’entrada, que fa 1,80 m d’ample i gai-
rebé 2,60 m d’alt, destaquen quatre parts d’una 
finestra adovellada, la qual cosa podria constituir un 
indici d’una possible construcció anterior a la masia 
(la domus), els materials de la qual han pogut ser 
reaprofitats. Tal vegada també cal reconsiderar la 
possibilitat que pertanyessin a una de les finestres 
de la turris. La porta apareix flanquejada per dues 
finestres, encara que una d’aquestes finestres sem-
bla una entrada més. Pel que fa a la porta, destaca 
perquè una de les dovelles apareix força malmesa, 
possiblement a causa de l’acció d’esmolar les eines 
del camp en una pedra calcària. 

Un altre element digne de menció de la façana 
és el rellotge de sol. Es creu que la seva presència 
es comença a generalitzar cap als segles XVII i XVIII. 

Can Valent a l’actualitat. GALDRIC DE ROCABRUNA.
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Malauradament, el rellotge de Can Valent es troba 
força deteriorat. Presenta una forma rectangular, 
estret per la base i amb els vèrtexs inferiors esbiai-
xats per un quart de cercle. Ara bé, en el cas que 
hagués existit un dibuix, actualment s’hauria es-
borrat. Igualment, s’ha trobat enganxat a la façana 
un tros de plat de ceràmica blava, la qual cosa fa 
pensar que la data de construcció de Can Valent 
se situaria entre els segles XVII i XVIII, i amb afegitons 
posteriors en el decurs del segle XIX. 

A sobre del balcó central destaca una finestra que 
pertany a les golfes. Es tracta d’una finestra que 
ofereix uns trets distintius respecte de la resta. Amb 
tot, cal mencionar també l’existència d’una altra 
obertura situada al costat de la xemeneia. En el 
primer cas, es tracta d’una finestra de llinda plana 
que descansa sobre altres pedres treballades o 
muntants. Sembla que correspon a una finestra 
del gòtic tardà, però que va ser traslladada fins 
a la masia pedra a pedra, ja que per sota s’apre-
cia la construcció de totxos per tal d’encabir-hi la 
finestra. En la llinda formada per dues peces, n’hi 
ha una que té les arestes arrodonides, mentre que 
l’altra està tallada sense arrodonir. Cal reconsiderar 
la possibilitat que es tracti d’una peça aprofitada, 
per tant, no original de la finestra. 

La resta d’obertures i els balcons de la façana princi-
pal destaquen per tenir llindes arquejades de totxo 
a sardinell, és a dir, una sèrie de totxos posats de 
cantell i formant una vorada o un llindar. 

La part més ben conservada de la construcció se 
situa a l’ala nord, on destaca una finestra amb llinda 
plana que descansa en una disposició de totxos, i 
una altra finestra lateral. Encara que no es disposa 
d’evidències a través de les diferents fotografies 
existents, es coneix l’existència d’un edifici adossat. 
Se’n conserva força bé el contrafort i al seu costat 
trobem una petita obertura tapiada. 

Aquest nou edifici ofereix un parament diferent 
del de la resta de les naus centrals i meridionals. 
Així, la façana i la part nord estan conformades 
per grans pedres, algunes de formigó. Tot apunta 
que el cos de la nau lateral es va adossar a la nau 
central. També sembla que els tres cossos devien 
ser coetanis a la seva construcció. Ara bé, el que 
sí que sembla bastant versemblant és que la fa-
çana i el costat han patit reformes fa relativament 
poc temps. 

Així mateix, es creu que el parament de les gol-
fes era diferent del de la façana. Destaca per ser 
elaborat amb pedres més petites, que li atorguen 
una textura negrenca. S’ha plantejat la hipòtesi que 
en algun moment les golfes s’haguessin enfonsat 
i que, posteriorment, s’haurien refet amb materials 
diferents i s’hi hagués col·locat una nova finestra 
portada d’un altre lloc. 

Quant a la teulada, s’observa que ha desaparegut 
gairebé tota. Únicament es conserva la teulada 
de l’ala meridional. Les teules destaquen per ser 
de tipus àrab, més estretes per un costat que per 
l’altre. Probablement les de la carena devien ser 
més grans per poder encabir la unió de les dues 
teulades a dues aigües. 

Segons el musicòleg i director de l’Arxiu i Museu de 
l’Església del Pi, Jordi Sacasas, que va tenir l’opor-
tunitat de visitar els espais interiors de Can Valent 
o Can Pere Valent a mitjan dècada dels vuitanta, 
la cuina conservava un enrajolat del segle XVIII. Hi 
havia mobiliari antic i conservava un cup de vi 
destinat a premsar el raïm. 

Al llarg del temps aquest casalot ha estat anomenat 
de diferents maneres. Al marge de Can Valent o 
Pere Valent, per referir-se al possible masover del 
mas al segle XX, caldria incorporar la denomina-
ció Morgadès. Segons sembla, aquest nom prové 
d’una família benestant de Vic coneguda com els 
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Morgadès. En aquest sentit, destaquem que en el 
llibre de registres de la propietat de Sant Andreu 
de Palomar surt referenciat Can Valent amb el nom 
de Torre Morgadès, i sabem que els seus propi-
etaris eren la família Saleta i Morgadès. Quant a 
l’extensió i les afrontacions de la finca, el registre 
la descriu amb els termes següents: 

“Una heredad con su casa de labranza y era para 
trillar llamada la torre de Morgadés situada en 
el término de San Andrés de Palomar detrás 
del cementerio que contiene 30 mojadas y 3 
mundinas de tierra divididas y compuestas de 
las piezas siguientes. Una pieza de 6 mojadas 
secano que comprende la gleba de la casa que 
linda por oriente parte con Fco. Vilá y Ferrer, 
parte con otros enfiteutas de Da Teresa Verda-
guer y parte con Juan Cantí: por Mediodía con 
el torrente llamado del Estudiant; por Poniente 
con el señor Marqués de Villel, parte con N Bor-
rell y parte con Teresa Verdaguer, y parte Norte 
con la riera de san Andrés y parte con N Grau”. 

El 1860 Joaquim Picó i Saleta era el propietari de 
Can Valent i a les acaballes del segle XIX n’era el 
titular Mariano Picó. Posteriorment, la casa va anar 
a mans dels Costa, que la van mantenir fins a la 
dècada dels anys cinquanta del segle xx. Els Costa 
es van caracteritzar per ser una família de page-
sos que es van dedicar a conrear preferentment 
vinya. Més endavant, les terres i la masia van ser 
comprades per en Padró, que era, de fet, qui havia 
treballat les terres. 

La mort d’en Padró, entre els anys 1968 i 1969, va 
propiciar que la seva viuda optés per vendre la 
finca a l’empresa constructora Sala i Amat. El seu 
mal estat de conservació havia provocat que en 
més d’una ocasió la masia estigués a punt de ser 
enderrocada. Per sort, això mai ha arribat a passar. 
A partir dels anys setanta la masia va ser utilitzada 
com a despatx i magatzem de l’empresa construc-

tora, fins que va ser expropiada per l’Ajuntament 
el 1985. A partir d’aquell moment la casa va co-
mençar el seu declivi i deteriorament a causa de 
l’abandonament. 

L’any 1997 l’Ajuntament de Barcelona va anunciar 
la construcció d’un tanatori al costat del cementiri 
de Sant Andreu. És important tenir en compte 
que des del 1834 l’esmentat cementiri ocupava els 
terrenys annexos a Can Valent. La forta oposició 
veïnal, especialment dels habitants del barri de 
Porta, va desaconsellar a l’Ajuntament de Barce-
lona tirar endavant aquesta iniciativa. El 2008 el 
consistori va anunciar un nou projecte per recu-
perar com a equipaments les dues úniques masies 
que encara romanien dempeus al barri de Porta: 
Can Verdaguer i Can Valent. En el cas de Can Va-
lent, es preveia transformar la masia en una escola 
bressol pública. El projecte va ser desestimat el 
2010. Malauradament, encara que està inclosa en 
el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Historico-
artístic de la ciutat de Barcelona, amb categoria B 
capítol II número 0345, el seu estat és deplorable 
per culpa d’un incendi que va patir fa uns quants 
anys. També cal tenir en compte que actualment 
la masia es troba tapiada i que s’ha ensorrat pràc-
ticament tota la teulada. Mentre que l’edifici es va 
deteriorant inexorablement amb el pas dels anys i 
com a conseqüència del seu abandonament, s’està 
esperant que les autoritats engeguin un procés de 
rehabilitació i li atorguin un ús públic. Finalment, 
i com a anècdota, podem comentar que la clau 
original de la porta de Can Valent es troba dipo-
sitada a l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris. 

+  TEXT PUBLICAT A LES MASIES DE SANT ANDREU DE 
PALOMAR. INVENTARI DE CASES DE PAGÈS ANDREUENQUES.  
SANT ANDREU DE PALOMAR: LLOP ROIG, 2014.
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Jaume Cantí, el ciclista 
de la Sagrera

El 31 de desembre de 1934 les portades dels diaris 
esportius es feien ressò de l’homenatge organitzat 
pel Comitè Regional de Catalunya de la Unió Velo-
cípede Espanyola, on es va atorgar una medalla d’or 
a Marià Cañardo com a campió de Catalunya de 
ciclisme, i una altra a Jaume Cantí, com a campió 
de Catalunya en la categoria de veterans.

En Marià Cañardo és conegut per la seva trajec-
tòria, en la qual destaquen 7 edicions de la Volta 
a Catalunya, 4 campionats d’Espanya, victòries en 
etapes de la Vuelta a España i el Tour de França i en 
moltes altres carreres ciclistes en què va participar, 
però qui era i què sabem d’en Jaume Cantí? Un 
ciclista que, a l’acte esmentat, va manifestar la seva 
satisfacció per ser homenatjat al costat de qui va 
veure néixer com a ciclista, del qual era una mena 
de director espiritual?

Jaume Cantí Vivó va néixer a casa, on vivien els 
seus pares, al carrer Monlau, núm. 40, el 7 de març 
de 1902, i va destacar com a ciclista aficionat. Al 
seu costat va començar a córrer en Marià Cañardo, 
que s’havia traslladat des d’on vivia, a Larrés (Osca), 
fins a Barcelona, a casa d’una germana gran que 
tenia a la Sagrera.

Cañardo, per altra banda, es posà a treballar en 
una fusteria del barri i, possiblement, empès per la 
seva afició al ciclisme i per les nombroses entitats 
ciclistes que hi havia a la Sagrera, va començar a 
córrer competicions amb una bicicleta que li va 
regalar un tiet d’en Jaume Cantí. De fet, en les pri-
meres curses en què va participar ho va fer com a 
“corredor de la Sagrera”.

[ el personatge històric ]

Jaume Cantí, aleshores comissari de la Volta Ciclista de Catalunya, amb el corredor Miquel Poblet, el 1960. 

AUTOR DESCONEGUT / ARXIU FAMILIAR.
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Mentre la trajectòria 
d’en Cañardo el va 
dur a ser professional 
i a conquerir un extra-
ordinari palmarès, en 
Jaume Cantí va seguir 
com a aficionat, destacant 
en totes les curses en què 
participava per la seva lluita 
i combativitat, atacant sempre 
que podia, no exempt de mala sort 
en forma de caigudes o avaries mecàniques. 
Així, a les cròniques de l’època, es troben continua-
des referències a aquesta actitud, i gairebé sempre 
se l’identificava com el corredor de la Sagrera: 
“Un noi de la Sagrera tot entusiasme i voluntat”, 
“L’animós corredor de la Sagrera”, “L’impertèrrit ci-
clista de la Sagrera”, “L’heroi de la Sagrera”, “El routier 
sagrerenc”, “El simpàtic noi de la Sagrera”. En Cantí 
assolí el tercer lloc de la Copa Lázaro López com 
un “campió de la Sagrera”.

A les curses en què participava deixava l’empremta 
d’aquesta manera de fer i del barri on va néixer. Va 
guanyar curses locals i socials, com la Copa Lázaro 
Lopez el 1923 i, quan ja era considerat com a veterà, 
guanyà tres vegades el Campionat de Catalunya 
els anys 1931, 1932 i 1934, destacant especialment 
en la segona, en què va haver de córrer per una 
carretera en estat deplorable a causa de les fortes 
pluges caigudes el dia abans. També va participar 
en alguna edició de la Volta a Catalunya.

1 Expressió en francès, avoir la guigne, que vol dir tenir mala sort. 

Quan es va re-
tirar va seguir 

vinculat al ci-
clisme, especial-

ment a la Volta Ci-
clista a Catalunya, 

de la qual fou molts 
anys comissari oficial 

de la Unió Esportiva de 
Sants, entitat organitzadora 

d’aquest esdeveniment. De fet, 
un 13 de setembre del 1978, quan el 

venien a buscar a casa seva per anar a seguir la 
Volta, ja no s’hi va poder incorporar, ja que havia 
mort sobtadament aquella nit als 76 anys.

Acabem reproduint una crònica de la Volta a Ca-
talunya del 1933, titulada “Algo sobre los héroes 
ignorados”, que reflecteix el seu esperit: “el simpáti-
co muchacho de La Sagrera se defendió como un 
héroe y haciendo honor al ciclismo atacó cuando 
pudo, pero pinchazos en los neumáticos y averías 
en la máquina truncaron todas sus ilusiones, pre-
cisamente un hombre que salió a recorrer la Volta 
a Catalunya, con todas sus ilusiones. El honor de 
Cantí no sufrió mácula, cúlpese a la guigne1 de 
su retirada”

+ QUIM TERRÉ

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA SAGRERA

INFO@CENDOCLASAGRERA.COM

Retrat d’en Jaume Cantí. Fotografia de J. Valdés cedida per la família del ciclista.
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El món associatiu a Sant Andreu de Palomar. 
Les entitats andreuenques (1852-1939)

JORDI PETIT I GIL I PAU VINYES I ROIG

CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS, 2020

306 PÀGINES

El Centre d’Estudis Ignasi Iglesias acaba de publicar el llibre El món associatiu a Sant 
Andreu de Palomar. Les entitats andreuenques (1852-1939) dins la seva col·lecció de 
monografies “Llibres de Finestrelles”, en què els seus autors, els historiadors andre-
uencs Jordi Petit i Gil i Pau Vinyes i Roig, presenten un exhaustiu exercici d’historio-
grafia andreuenca per tal de donar a conèixer l’entramat associatiu de Sant Andreu.

El llibre presenta més de 260 fitxes d’associacions ordenades segons la funció as-
sociativa que exercien (religiosa, política, cultural, esportiva, musical, econòmica, 
cooperativa etc.). Les fitxes detallen informació històrica de cadascuna d’aquestes 
fruit d’un intens treball de documentació en arxius, hemeroteques i bibliografies 
que ha permès tenir accés a gran quantitat d’informació en forma de documents i 
fotografies. A més, en les fitxes també es descriu el context històric del moment de 
creació i evolució de l’entitat. 

El període temporal d’aquesta s’inicia a mitjan segle XIX, època en què el context 
polític propicià l’eclosió d’un món associatiu que anava més enllà de les entitats de 
finalitat religiosa, fins llavors la gran majoria, i en el qual sorgiren societats corals, 
mútues obreres, cooperatives, ateneus etc. I acaba l’any 1939, any de finalització 
de la Guerra Civil espanyola, en el qual, amb el triomf dels feixistes, es clausuren les 
entitats amb un passat republicà, esquerrà i catalanista.

Tal com remarquen els seus autors en la introducció, el llibre vol recordar i recuperar 
el llegat associatiu andreuenc per tenir documentat un passat col·lectiu que ens 
permeti entendre i reflexionar què és i què ha estat el nostre poble. Així mateix, 
també s’indica que, com tot exercici de recerca històrica, queda obert a la nova 
documentació que pugui anar apareixent. 

+ XAVIER ARAGALL FLAQUÉ

[ va de llibres… ]
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La Lira, 150 anys fent poble.  
Recorregut d’una entitat a través de  
la història de Sant Andreu de Palomar

PAU VINYES I ROIG

AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2020

208 PÀGINES

El volum preparat per l’historiador local Pau Vinyes es va editar l’any 2020, després 
de dos anys d’investigació, en el marc del 150 aniversari de l’SCE La Lira, entitat cul-
tural i associativa de referència de Sant Andreu de Palomar. 

A l’acte de presentació del llibre, celebrat el dia 30 de gener a la Fàbrica de Creació 
de la Fabra i Coats, hi van assistir Lucía Martín, regidora del Districte de Sant Andreu; 
Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 
de la Generalitat de Catalunya; Pep Morella, president de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya; representants de la junta de La Lira, i un centenar d’assistents que om-
plien la sala als quals s’havien de sumar les persones que el seguien per streaming.

Al llarg de les 208 pàgines de l’obra, Pau Vinyes divideix els 150 anys de trajectòria 
de La Lira en 13 capítols en els quals l’autor enllaça l’evolució del context històric, 
polític i social de la societat catalana amb els esdeveniments propis de l’entitat, que 
queden il·lustrats en un bon nombre de fotografies al llarg de les seves pàgines. 

En aquest darrer aspecte, malauradament, l’historiador no ha pogut comptar amb 
els llibres d’actes d’una part molt extensa de la vida de la institució, concretament 
des dels seus orígens fins a l’any 1937, però aquesta mancança l’ha resolta amb altres 
fonts de l’entitat i gràcies a la premsa de Sant Andreu de Palomar. 

El llibre destaca l’actitud oberta de La Lira per tal d’albergar tot tipus d’iniciatives, 
segons les èpoques, com grups de caçadors, ocellaires, fotògrafs o excursionistes 
que, fins i tot, després s’han independitzat per formar entitats autònomes. Per això, 
no sobta que en alguna època l’entitat arribés a assolir la xifra de mil socis.

Avui, després de tantes vicissituds històriques i canvis socials diversos, La Lira compta 
amb més de 300 socis i les seccions d’orfeó, escacs, teatre, sardana esportiva, rol, 
tennis i ball esportiu, i en aquesta entitat s’aixopluga 1001. Associació Catalana de 
Tintinaires —entitat dedicada a l’obra d’Hergé, creador, entre d’altres, de les aven-
tures de Tintín i Milú—, la qual cosa la converteix en una de les entitats més actives 
de la ciutat.

+ JESÚS MANZANO I SIMÓN
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L’Abans del Districte de Sant Andreu.  
Recull gràfic 1960-1997

PAU VINYES I ROIG

JOAN PALLARÈS-PERSONAT, QUIM TERRÉ, AMADOR EXPÓSITO,  
RICARD PARADÍS, JORDI PETIT, SALVADOR ANGOSTO 
(COL·LABORADORS)

EDITORIAL EFADÓS, 2020

856 PÀGINES

Efadós, l’editorial del Papiol coneguda per les seves col·leccions de reculls 
gràfics (“L’Abans” i “Catalunya Desapareguda”), ha tornat a apostar pel nostre 
poble. Amb aquest nou títol, Sant Andreu es converteix en la població més 
visitada per l’editorial entre més de cent altres municipis o barris sobre els 
quals ha publicat.

L’Abans: recull gràfic de Sant Andreu de Palomar (1880-1976) va ser la primera 
obra, l’any 2012, amb en Pau Vinyes i en Jordi Rabassa com a autors. La segona, 
publicada el 2017, va ser Sant Andreu de Palomar desaparegut, del mateix 
Pau Vinyes. Vaig gaudir d’examinar ambdós llibres quan en vaig escriure la 
ressenya per al Finestrelles, i gaudeixo ara d’aquest nou recull mentre escric 
aquest text.

Com veieu, no utilitzo el verb llegir, sinó examinar (podria haver dit també 
fullejar) i gaudir-ne. I és que L’Abans és un llibre gràfic, amb el text just per 
situar el lector en el context i anotar les imatges mostrades. Són les imatges 
les que fan de mots, i si fos cert que una imatge són mil paraules, les 1.100 
fotografies del llibre correspondrien a més d’un milió de paraules!

Recomano gaudir-ne acompanyat d’un altre andreuenc o andreuenca, fa-
miliar, amic, veí, i jugar amb ell o ella a reconèixer carrers i racons que ja no 
són com un dia van ser.

Per diferenciar-se dels anteriors volums, el nou L’Abans expandeix la mirada a 
tots els barris del districte de Sant Andreu, i dibuixa una època més propera 
a tots nosaltres: dels anys seixanta als noranta, en la qual l’ús de la fotografia 
es va generalitzar. 

Precisament la presència d’una infinitat d’imatges d’aquesta època ha d’ha-
ver-ne fet més difícil la tria. És admirable, doncs, com l’autor ha sabut escollir 
instantànies molt representatives no només dels moments i llocs importants 
en la nostra vida, sinó també amb una distribució prou equitativa entre els 
diversos barris. 
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Coneixedor com pocs altres del teixit associatiu del districte, en Pau Vinyes ha 
sabut trobar una vegada més les millors fonts per construir aquest colossal 
recull de gairebé 1.000 pàgines i 4 kg de pes: una vuitantena d’associacions, 
arxius públics i privats i fons particulars. També s’ha sabut envoltar de bons 
col·laboradors i documentalistes que han enriquit l’obra aportant context i 
coneixement proper de les diverses temàtiques tractades.

El llibre està distribuït en set capítols, que van de més a menys contingut. 
Arquitectura, urbanisme, festes i tradicions són les temàtiques en les quals 
el llibre és més profús. M’ha fet especial il·lusió una imatge del parc de la Pe-
gaso acabat d’inaugurar el 1986, amb els arbres encara esquifits. Qui els ha 
vist i qui els veu ara! És un dels meus records d’adolescència. Els capítols de 
cultura, entitats, esports i lleure complementen la mirada popular d’aquest 
recull gràfic. Crec que molts ens podem sentir identificats en moltes de les 
situacions fotografiades.

El llibre continua amb institucions, fets, política i el món del treball. Una 
mirada més seriosa a la realitat d’aquelles dècades de canvi accelerat. Se’m 
posa la pell de gallina en veure la porta esbotzada del moll de càrrega de 
l’Hipercor. Era al costat de casa, recordo el so de la detonació. Varen morir-hi 
persones properes. Violència sense sentit que no s’ha de repetir mai més. 
Em porta millors records la inauguració del MercaOdeon. Per fi els veïns de 
la zona teníem un mercat a tocar de casa! Llàstima que avui s’hagi convertit 
en un gran supermercat.

El llibre acaba amb una temàtica que sempre deixa un somriure a la boca: 
l’ensenyament, les fotografies de classes senceres amb els seus professors, 
capellans o monges en alguns casos.

Aquest nou L’Abans demostra que el públic té interès en la historiografia local. 
El fet que una editorial i uns autors es puguin guanyar la vida amb una inicia-
tiva com aquesta és una boníssima notícia. I el fet que Sant Andreu repeteixi 
demostra que la identitat d’aquest poble és tan viva o més avui com ho era 
en els andreuencs i andreuenques de final del segle passat.

Acabo amb una sincera felicitació a l’autor i amic Pau Vinyes, i espero que 
la llista de títols sobre Sant Andreu i la seva gent no s’aturi aquí. Estic segur 
que queden moltes coses per descobrir i divulgar.

+ PERE ROCA I CARLES

ENGINYER INDUSTRIAL
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Una mica de gotes d’història  
de Sant Andreu de Palomar

PAU VINYES I ROIG (COORDINACIÓ)

SANTI SERRA I CULLEL (SALUDA) / BERTA SOLANAS I IBÁÑEZ 
(PRÒLEG)

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE SANT ANDREU DE PALOMAR  
/ LLOP ROIG, 2021

128 PÀGINES

Aquest llibre recull una selecció dels articles de les seccions “Una mica d’his-
tòria “ i “Gotes d’història”, publicats a la revista Sant Andreu de Cap a Peus, 
editada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. Aquesta 
selecció vol ser un merescut homenatge als 40 anys interromputs de la pu-
blicació degana de la premsa local de Barcelona. 

Aquests escrits són la història social del nostre poble, on es comenten aque-
lles petites anècdotes que ocorregueren al nostre territori fa una pila d’anys. 
Moltes potser les haureu sentides comentar en ambients familiars, o bé les 
heu viscudes molt a prop vostre, i el més segur és que no siguin explicades 
de la mateixa manera que ho hauria fet el vostre avi, àvia, tieta, oncle, amic… 
Ja se sap que la veu popular té mil llengües, que es van transformant, però 
l’esperit inicial de la narració resta viu…

GALDRIC DE ROCABRUNA I PI
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13 d’abril de 2021 · 18.30 h
PRESENTACIÓ DE L’ABANS DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU. RECULL GRÀFIC 1960-1997 I SANT 
ANDREU DE PALOMAR DESAPAREGUT: EL MÓN DEL TREBALL.
Text de l’historiador Pau Vinyes i Roig i amb pròleg dels historiadors Jaume Seda (“L’Abans”) i Dani Venteo 
(“Desaparegut”). Dijous, dia 13 d’abril de 2021, a les 19 hores.

BAR VERSALLES (CARRER GRAN DE SANT ANDREU, 255)
HO ORGANITZA: OPINIÓ ANDREUENCA.

HI COL·LABORA: BAR VERSALLES.

20 d’abril de 2021 · 18.30 h
PRESENTACIÓ D’UNA MICA DE GOTES D’HISTÒRIA DE SANT ANDREU DE PALOMAR.
Parlaments: Jaume Domènech i Gimeno, exdirector del Sant Andreu de Cap a Peus
Pau Vinyes i Roig, historiador i coordinador del llibre
Santi Serra i Cullell, president de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar

JARDINETS-ESTANY CAN FABRA

HO ORGANITZA: LLOP ROIG. LLIBRES I CULTURA I ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE SANT ANDREU DE PALOMAR.

28 d’abril de 2021 · 19 h
ACTE D’HOMENATGE A JOSEP BENET
Amb la participació en els parlaments de Jordi Amat, biògraf de Benet; Magda Oranich, advocada;  
Jaume Seda, president del CEII, i Josep Maria Solé i Sabaté, comissari de l’Any Benet. La taula rodona estarà 
moderada per la periodista de Catalunya Ràdio Jordina Tarré. L’organització de l’efemèride recau en el Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias amb el suport del Districte de Sant Andreu i la Comissió Any Benet.

El mateix dia es presentarà el Llibre de Finestrelles 12. El món associatiu a Sant Andreu de Palomar.  
Les entitats andreuenques (1852-1939), de Jordi Petit i Gil i Pau Vinyes i Roig, i es lliurarà el Premi de Recerca 
Juvenil Martí Pous, atorgat pel Centre d’Estudis Ignasi Iglésias.

AUDITORI FÀBRICA DE CREACIÓ DE LA FABRA I COATS (CARRER DE SANT ADRIÀ, 2O)

HO ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS.

HI COL·LABORA: AJUNTAMENT DE BARCELONA - DISTRICTE DE SANT ANDREU.

Dies 11 (tarda-vespre) i 12 (matí) de juny de 2021
TERCERA JORNADA DE CENTRES D’ESTUDIS DE RECERCA LOCAL
Terceres Jornades de Recerca Local. Divendres 12 de juny, commemoració del centenari de l’annexió del 
poble de Sant Vicenç de Sarrià a la ciutat de Barcelona, saló de plens del districte de Sarrià - Sant Gervasi; 
i dissabte 13 de juny, sessió de les jornades al Born Centre de Cultura i Memòria, amb la participació dels 
centres d’estudis i tallers d’història de Barcelona, entre els quals hi ha el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 
Jornades coordinades per l’historiador Daniel Venteo,
HO ORGANITZA: AJUNTAMENT DE BARCELONA - REGIDORIA DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA.

HI COL·LABORA: CENTRES DE RECERCA LOCAL DE BARCELONA I COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA.

[ l’agenda ]



SANT ANDREU AL SEU FILL IGNASI IGLÉSIAS 
Arran dels actes commemoratius dedicats al dramaturg, poeta, polític i arxiver Ignasi Iglésias, celebrats l’octubre  
de 1976, el pintor Joan Copons (1942-2010) va confeccionar un cartell a proposta dels organitzadors de l’efemèride. 
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