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Editorial

El CEII es complau en presentar-vos el tercer número del 
nou FORAT DEL VENT. Fidels a la nostra raó de ser, hem 
volgut compartir amb vosaltres alguns esdeveniments 
que considerem rellevants per a la memòria històrica de 
Sant Andreu de Palomar.  

Com ja sabeu el 2021 s’ha commemorat el 150è aniversari 
del naixement d’Ignasi Iglésias (1871-1928). Entre els actes 
organitzats cal destacar l’exposició Ignasi Iglésias i Pujadas 
(1871-1928). La vigència d’un mite oblidat, inaugurada a la 
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, l’ofrena floral a la tom-
ba del dramaturg al cementiri de Sant Andreu de Palomar, 
les dues representacions de l’obra La Barca Nova a la SCE 
La Lira, el partit en el seu honor al camp de la UE Sant 
Andreu o l’edició d’un esbós biogràfic en còmic d’Iglési-
as. La secció Calaix de sastre que obre aquest número, 
se’n  fa ressò a banda d’ altres notícies com el nou web 
del CEII o les donacions de fons fotogràfics que ha rebut 
el Centre.  A Inauguració de dues exposicions a l’escola 
Ignasi Iglésias s’informa d’altres iniciatives organitzades 
el 2022 que també reivindiquen el llegat del “poeta del 
poble”. Al febrer s’ha inaugurat de nou la mostra, Ignasi 
Iglésias i Pujadas (1871-1928). La vigència d’un mite obli-
dat, acollida ara per l’escola Ignasi Iglésias. El destinatari 
de la mostra, la comunitat educativa,  l’atorga un valor 
afegit que permet parlar d’una segona inauguració. El 
mateix dia i lloc es va inaugurar una altra exposició sobre 
una magnifica i inèdita col·lecció de fotografies trobades 
de forma inesperada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona als fons documental del dramaturg. En elles 
es poden  veure ensenyants i alumnat als patis i jardins 
de l’escola el 1934 . A la contraportada apareix un retrat 
pictòric d’Ignasi Iglésias fet mesos abans de la seva mort 
i poc conegut actualment.  

El dossier central conté una síntesi del treball de recerca 
de Batxillerat que guanyà del 20è Premi Juvenil Martí 
Pous i Serra convocat pel CEII. Elaborat per l’alumna 
Laia Bordes i Vázquez, del Col·legi Sagrada Família de 
Sant Andreu, és una excel·lent investigació biogràfica 
sobre el darrer alcalde andreuenc, Miquel Castell Estrany. 
L’autora contextualitza la seva figura dins del procés 
d’agregació de Sant Andreu a Barcelona el 1897. El CEII 

compleix així amb el compromís de publicar els treballs 
guanyadors de cada edició.   

FORAT DEL VENT vol posar de relleu personalitats que 
s’han distingit en la recuperació i preservació de la memò-
ria històrica  de Sant Andreu. Aquest número en destaca 
tres. La secció personatge històric s’ocupa de recordar la 
vida i l’obra del fotògraf Salvador Espadalé i Puga (1925-
2021) qui fou un atent observador amb la seva càmera 
de destacats esdeveniments viscuts a Sant Andreu al llarg 
de dècades. A l'obituari es fa un homenatge pòstum a 
un  incansable i il·lustre defensor de la identitat andre-
uenca, Francesc Xavier Gómez i Ribera, més conegut com 
a Xagori. De la seva intensa biografia es poden destacar 
fets com els seus dissenys gràfics de la campanya en pro 
de la recuperació de la Rambla o el primer web dedicat 
a la història de Sant Andreu.  L’entrevista es dedica a 
l’actual regidor del districte de Ciutat Vella i de Memòria 
Democràtica, Jordi Rabassa i Massons, historiador molt 
vinculat a Sant Andreu de Palomar. A l’entrevista expressa 
el seu punt de vista sobre les actuacions de l’Ajuntament 
de Barcelona en l’àmbit de la defensa de la memòria i el 
patrimoni històric de la ciutat i de Sant Andreu. 

El treball en xarxa amb altres centres d’estudis de 
Barcelona és primordial per al CEII.  El centre convidat 
recull en cada número la trajectòria i objectius d’una 
nova entitat. En aquesta ocasió l’Associació per a la me-
mòria i la divulgació de la Trinitat Vella, nascuda el 2008, 
refereix com  s’ha dedicat a recollir el llegat històric del 
barri, ha publicat revistes i llibres, ha organitzat exposici-
ons i itineraris i ha col·laborat en diversos projectes amb 
altres entitats. Tot plegat els ha fet guanyar el respecte i 
l’estima  del veïnat.  

El CEII vol agrair l’ajut de totes les persones que han fet 
possible aquest FORAT DEL VENT i convida els seus lec-
tors i lectores a fer-nos arribar suggeriments i  propostes 
de nous continguts per tal de convertir la revista en una 
ferma plataforma al servei de la memòria històrica de 
Sant Andreu de Palomar.  

+ MANEL MARTÍN PASCUAL, VICEPRESIDENT PRIMER DEL CEII



4

3a
 è

po
ca

  |
  n

úm
er

o 
3 

 | 
 h

iv
er

n 
20

22

[ calaix de sastre ]

Resum 150è aniversari d’Ignasi Iglésias
Recull gràfic dels actes organitzats en commemoració del 150è aniversari  
del naixement del poeta, dramaturg i polític andreuenc Ignasi Iglésias  
i Pujadas (1871-1928). 

1. Presentació del llibret Ignasi Iglésias, el poeta del 
poble, esbós biogràfic en còmic, amb il·lustracions 
de David Maynar i guió de Pau Vinyes i Roig. L’acte 
es va celebrar a l’auditori de la Biblioteca Ignasi 
Iglésias - Can Fabra el 2 d’octubre de 2021, i hi van 
participar els autors, l’actor, doblador i historiador 
Jaume Comas i Gras, i va comptar amb l’actuació 
de l’Escola de Dansa Catalana de l’Esbart Maragall.  
GALDRIC DE ROCABRUNA I PI.

2. El dissabte 2 d’octubre de 2021 s’inaugurava l’ex-
posició “Ignasi Iglésias i Pujadas (1871-1928). La vigèn-
cia d’un mite oblidat”, a la sala d’exposicions Antoni 
Arissa i Asmarats de la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can 
Fabra. A la imatge l’historiador i vicepresident primer 
del CEII, Manel Martín, fent guiatge de la mostra.  
GALDRIC DE ROCABRUNA I PI.

3. L’escola de dansa El Magatzem —a la imat-
ge membres del cos de dansa— va participar 
en la coreografia dels actes en homenatge al 
poeta del poble que es van dur a terme davant 
de la seva tomba, al cementiri de Sant Andreu 
de Palomar, el diumenge 3 d’octubre de 2021.  
JORDI ESPLUGAS I ABÓS.

4. Ofrena floral davant la tomba del dramaturg 
andreuenc. Cementiri de Sant Andreu de Palomar, 
3 d’octubre de 2021. JORDI ESPLUGAS I ABÓS.

5. Membres de la Junta Directiva del CEII i de 
l’Ajuntament de Barcelona durant l’ofrena floral. 
D’esquerra a dreta: Jordi Esplugas i Abós, Lourdes 
Pinyol i Selva, Jordi Petit i Gil, Jaume Seda i Mariné, 
Ernest Maragall i Mira (regidor d’ERC), Albert Zanca 

(alcalde de Sant Pol de Mar), Lucía Martín González 
(regidora del districte de Sant Andreu), Montserrat 
Benedí i Altés (presidenta del Consell Municipal del 
Districte de Sant Andreu), Manel Martín Pascual, 
Josep Castells i Anglada, Joaquim Pujol i Radigales 
i Pau Vinyes i Roig. MARIONA FERRET.

6. Partit d’homenatge a Ignasi Iglésias entre la UE 
Sant Andreu i la FE Grama a l’estadi Narcís Sala el 3 
d’octubre de 2021. A la imatge, d’esquerra a dreta: 
Manuel Camino, president de la UE Sant Andreu, 
Ignasi Iglésias i el seu fill Bernat, familiars del poeta, 
i Pau Vinyes i Roig, vicepresident segon del CEII. 
XAVIER GURGUI ASENSI.

7. Grup de socis del Centre Cultural l’Esbarjo de 
Sant Pol de Mar amb l’alcalde Albert Zanca, de vi-
sita cultural a Sant Andreu de Palomar aprofitant 
l’estrena de La barca nova a la SCEE La Lira, el 17 
d’octubre de l’any passat. 
GALDRIC DE ROCABRUNA I PI.

8-9. Dues escenes de l’obra teatral d’Iglésias La bar-
ca nova, representada pel grup escènic del centre 
Cultural l’Esbarjo de Sant Pol de Mar. La primera i la 
segona escenes es van representar el 17 d’octubre al 
teatre de la SCE La Lira, i el darrer acte, a la plaça de 
les Palmeres, que recreava una platja santpolenca. 
JORDI ESPLUGAS I ABÓS / GALDRIC DE ROCABRUNA I PI.

10. Retrat d’Ignasi Iglésias realitzat pel fotògraf 
Rafael Areñas. Icona dels actes commemoratius.  
RAFAEL AREÑAS.
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[ calaix de sastre ]

Per tal d’introduir-nos a les noves tecnologies, el setembre 
del 2012 el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias va inaugurar 
un blog a Internet: centreestudisignasiiglesias.blogspot.
com. En aquest espai s’anaven penjant les notícies dels 
actes que organitzava el CEII al llarg del temps. Però nou 
anys després, aquest blog ens quedava curt i vam decidir 
apostar per crear una pàgina web amb molts més espais. 
Després de molt d’esforç, aquesta nova pàgina web va 
veure la llum durant la Festa Major de Sant Andreu del 
2021. La nova adreça és: ceiisantandreu.cat.

En aquesta nova web, a més de publicitar les nostres 
activitats, aprofitem per fer-nos conèixer més en el món 
digital. En accedir-hi, a més de les notícies que generem, 
hom pot saber qui era aquest important dramaturg, què 
és el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, a més de conèixer les 

nostres finalitats, activitats i, per descomptat, les nostres 
publicacions sobre la història de Sant Andreu (que teniu a 
la vostra disposició al nostre local, situat al carrer d’Ignasi 
Iglésias número 35, el qual obre al públic cada dimarts 
de 18 a 20 hores per tal d’atendre qualsevol consulta 
de manera desinteressada). A més a més, també podeu 
consultar en línia tots els números de la revista Forat del 
Vent, i si ho desitgeu, teniu la possibilitat de fer-vos socis 
del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias.

Amb aquesta nova web pretenem fer arribar la passió per 
la història local del poble de Sant Andreu als públics de 
totes les edats, i animar tothom que vulgui a col·laborar 
amb nosaltres. Esperem que sigui del gust de tothom!

+  JORDI PETIT I GIL

El mes de novembre del 2021 s’han produït dues cessions 
a l’arxiu fotogràfic del CEII. La primera l’hem d’agrair a 
Margarida Fàbregas, la filla de l’il·lustre fotògraf andreuenc 
Tomàs Fàbregas, que va donar algun original i moltes cò-
pies de fotografies que va fer el seu pare per Sant Andreu 
de Palomar entre 1930 i 1960 aproximadament. D’altra 
banda, la família Rosell ens va permetre escanejar una 
vintena de fotografies de la família, la majoria de les quals 
estan relacionades amb la plaça de l’Estació, on vivien.

Des d’aquí animem a tothom a deixar-nos escanejar les 
seves fotos antigues on apareguin espais de Sant Andreu, 
i evidentment també acceptem donacions d’imatges que 
no podeu conservar. L’objectiu és tenir un gran arxiu fo-
togràfic que ens permeti fer publicacions, com la revista 
Finestrelles, i recuperar el nostre passat.

+  JORDI PETIT I GIL

Nova web del CEII

Donacions fotogràfiques a l’Arxiu del CEII
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Estem buscant informació sobre els clubs de futbol que 
hi ha hagut a Sant Andreu de Palomar fins l’any 1940 
per a una nova publicació. Agrairíem a tots aquells 
que tingueu informació i/o imatges d’aquest període  
que us poseu en contacte amb Jordi Petit per tal de 
poder esbrinar el màxim possible d’informació i oferir 
un llibre de qualitat. Gràcies per endavant!

+  CONTACTE:  

JORDIPETIT78@HOTMAIL.COM

Cerquem imatges de futbol andreuenc

Miquel París Giraut, net d’Antoni París i Grau, ha fet dona-
ció a la Filmoteca Nacional de Catalunya, a través del CEII, 
de set bobines de pel·lícules familiars que el seu avi va fer 
filmar a un cineasta professional —deduïm que podria ser 
Albert Nicolau González, més conegut com Albert Gasset, 
andreuenc del carrer de Peronella i veí d’Antoni París, que 
vivia al carrer del Doctor Santponç—, però per manca de 
documentació no podem afirmar-ho de manera absoluta. 
Antoni París aficionat al ciclisme i al tennis, va ser un in-
dustrial del comerç del ferro. A les bobines, que han estat 
restaurades i passades a digital, s’hi pot veure imatges d’un 
bateig de la família París, un viatge a Mallorca, una cursa 
ciclista infantil al passeig de Torras i Bages, tot just inaugu-
rat, a principis dels anys trenta del segle passat, i la sortida 

d’una celebració familiar de l’església de Sant Andreu de 
Palomar, on podem veure l’antiga plaça d’Orfila i les cases 
que després serien enderrocades i donarien pas a l’actual 
carrer del Segre. Des del CEII volem agrair el gest del do-
natiu de Miquel París, que ha fet possible la preservació 
d’aquest valuós llegat de filmografia, que són les primeres 
imatges antigues en moviment de Sant Andreu de Palomar 
de les quals tenim coneixement.

PRESENTACIÓ DE LES PEL·LÍCULES  
"SANT ANDREU ANYS TRENTA”
Dissabte 19 de març de 2022, a les 12 h.
Auditori de la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra

Amb les intervencions de: Iolanda Ribas Velázquez, res-
tauradora del Centre de Conservació i Restauració de la 
Filmoteca de Catalunya. Xavier de la Cruz i Sala, fotògraf i 
membre del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias. Miquel París 
i Giraut, net d'Antoni Paris i Grau.
L'acte serà moderat per l'historiador Pau Vinyes i Roig

Durant l'acte es projectarà una selecció de les pel·lícules 
restaurades i digitalitzades, amb l'acompanyament al pi-
ano pel pianista Luis Manuel Carmona Barrio. 

Ho organitza: CEII. Hi col·labora: Filmoteca de Catalunya 
i Biblioteca Ignasi Iglésias. Amb el suport de: Llop Roig. 
Llibres i cultura

+  REDACCIÓ

Donació de bobines fílmiques a la Filmoteca 
Nacional de Catalunya

Les bobines andreuenques. GALDRIC DE ROCABRUNA I PI

Equip de l’Avenç del Sport, a inicis anys vint.  
AUTOR DESCONEGUT / GRUP DE RECERCA HISTÒRICA 
DE LA UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU
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[ obituari ]

Xavier Gómez i Ribera,  
guerrer del poble
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◼  Xavier Gómez, Xagori, el 2003. Font: Ciutat Nord.

Tot poble té els seus personatges il·lustres i Sant 
Andreu de Palomar no n’és aliè. N’hi ha que en són 
només pel fet d’haver-hi nascut o viure-hi durant 
uns anys i d’altres que hi han viscut sempre; que 
han respirat el dia a dia del seu entorn més imme-
diat i hi han forjat un arrelament inqüestionable. En 
aquest darrer cas, sobresurt l’andreuenc Francesc 
Xavier Gómez i Ribera, més conegut com a Xagori 
—abreviació de les dues primeres lletres de nom 
i cognoms— o Noi Follet. Una greu malaltia se’l 
va endur de vacances eternes el 27 de setembre 
proppassat. Massa d’hora, ja que encara tenia cor-
da per anys.

Home de temperament ferm, a voltes un xic agressiu 
per a qui no el coneixia, però d’idees clares i tossut 
de mena, Xavier Gómez i Ribera no va deixar mai de 
defensar els seus ideals. Tres passions van omplir la 
seva vida: la família, Sant Andreu de Palomar i els 
Països Catalans. Totes tres van ser la força que el 
 va mantenir actiu en múltiples activitats i reivin-
dicacions. No entendríem les reivindicacions de la 
Rambla o la de “Salvem el Cementiri” sense el seu 
capteniment, que va aixoplugar veïns i veïnes en les 
lluites per aconseguir el retorn de la desapareguda 
Rambla l’any 1969.

Va ser el creador de la pàgina web www.santan-
dreu.com —nascuda pels volts de la Festa Major de 
1997, i la primera de tot el poble. Segons paraules 
seves en una entrevista realitzada per la periodista 
Meritxell M. Pauné, el juliol de l’any 2004, “Un dia 
vaig anar al primer cibercafè que es va instal·lar a 
Barcelona, que estava a la Gran Via, i em vaig que-
dar al·lucinat. Si jo des d’aquí podia llegir la carta 
del dia d’un restaurant de Ciutat de Mèxic, també 
havia de ser possible donar a conèixer la identitat 
andreuenca a tot el món”. I dit i fet, es va inscriure 
en un curset de Barcelona Activa per aprendre a 
fer servir Internet. En finalitzar el curs havia de fer 
una web com a treball final. I sense pensar-s’ho dos 
cops va decidir posar en marxa una pàgina dedi-
cada a Sant Andreu de Palomar. Un cop penjada la 
pàgina, s’hi va posar en cos i ànima per fer-la rutllar. 
Segons l’esmentada entrevista, “Totes les estones 
de què disposo les inverteixo en la web. Cada dia 
a les 8 del matí com a mínim ja he actualitzat el 

temps, la portada i he penjat les notícies referents 
a Sant Andreu que han publicat els principals diaris 
online. A partir d’aleshores em dedico a revisar els 
més de 5.000 enllaços que té la pàgina i faig una 
ullada al Fòrum, perquè ningú no hagi dit cap bes-
tiesa”. Durant l’emissió del serial El cor de la ciutat, 
en penjava el darrer capítol al seu web.

Xavier Gómez també va sobreeixir com a dibuixant, 
dissenyador i publicista. Un dels dissenys més em-
blemàtics que va fer és el del logotip de la campanya 
pro-Rambla, on dos veïns agafats de la mà passegen 
pel centre de la reivindicada rambla andreuenca. 
A finals de la dècada dels anys vuitanta va ser l’en-
carregat de la publicitat del Sant Andreu de Cap 
a Peus i més endavant de la gestió publicitària de 
dues edicions de la Festa Major. Una de les seves 
dèries va ser animar el primer equip de la UE Sant 
Andreu, del qual era un destacat aficionat, amb el 
seu timbal i els crits que es feien sentir pels quatre 
cantons de l’Estadi Municipal Narcís Sala.

Era un personatge ben present en totes les mogu-
des andreuenques amb la seva càmera fotogràfica, 
per tal de copsar-ho tot per al seu web. Menut 
d’estatura, es feia notar quan algun orador esmen-
tava la paraula barri en referir-se a Sant Andreu de 
Palomar: el seu crit “Poble!!!” el feia destacar entre 
els presents. Més endavant, quan es nomenava un 
nou regidor o regidora, en fer el primer parlament 
ja se li recomanava que no utilitzés el mot diabòlic 
bo i comptant amb la presència de Xavier Gómez.

La mort prematura de la filla petita i una operació 
de cor el van deixar tocat, però no enfonsat. Sense 
oblidar la seva filla va seguir batallant per la vida. Ens 
ha arribat la notícia que se li prepara un homenat-
ge pòstum per part d’andreuencs i andreuenques. 
Excel·lent proposta. El seu llegat, però, ha de ser 
reivindicat constantment.

Ens ha deixat un andreuenc de cap a peus i pe-
culiar; un home que va estimar el seu poble amb 
passió i en va fer el seu estendard. Xavier, que la 
terra et sigui lleu.

+ PAU VINYES I ROIG  
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Espadalé:  
tota una vida dedicada a la 
fotografia

[ el personatge històric ]

La plaça del Comerç durant la nevada de Nadal del 1962. SALVADOR ESPADALÉ / ARXIU CEII

L’abril de 1990, qui escriu aquestes ratlles va tenir el goig de poder entrevistar 
el senyor Salvador Espadalé i Puga (1925-2021) per a la revista De Cap a Peus. 
Reprodueixo les paraules inicials de l’entrevista, ja que considero que són 
el testimoni d’un fotògraf que va saber retratar amb la seva mirada el Sant 
Andreu de Palomar de les darreres dècades del segle xx.
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“Conegut per molta gent pels seus reportatges 
gràfics de casaments, bateigs, comunions, actes 
culturals i polítics..., l’Espadalé ha forjat tota una 
vida a la dedicació a la fotografia de reportatges. 
Nascut l’any 1925 a Sant Andreu. La primera càmera 
fotogràfica que tingué en propietat fou una Kodak, 
de forma quadrada amb rodets de pel·lícula de 4 
per 65, als 7 anys. Estudià batxillerat superior. El 
primer treball fou a la secció de planxisteria de la 
fàbrica Pegaso (que hagué de deixar per motius de 
salut, car els sorolls dels cops de martell li afectaven 
l’oïda), anys després formà part de la sec-
ció de fotografia de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, on s’encarrega de 
fotografiar peces d’operacions i 
autòpsies. Quan torna de fer 
el servei militar entra altre 
cop a la Pegaso, on tam-
bé es dedicarà a la foto-
grafia industrial. Decideix 
començar una nova ex-
periència professional 
i es llença al món de la 
fotografia de reportatges 
(eren anys en què poca gent 
disposava d’una bona càmera 
fotogràfica). Des d’aquell mo-
ment la seva dedicació serà la de 
fotografiar bateigs, comunions i casa-
ments per les esglésies de Sant Andreu, Sant 
Pacià i el Bon Pastor. A més, també es dedica a la 
fotografia social i cultural. Fotografiant tot allò que 
esdevé notícia al seu poble naixença (Festa Major, 
Tres Tombs, reunions, festes de carrer...) Com ell ens 
diu “no m’he mogut mai de Sant Andreu, excepte 
per encàrrecs personals, sempre he fet la meva 
vida professional al meu barri”. Ara l’Espadalé s’ha 
jubilat, però tot i això encara continua amb la seva 
dèria: fotografiar Sant Andreu.”

I tant, en jubilar-se no va deixar mai de seguir fo-
tografiant el bategar social i cultural del seu poble 
nadiu. També se’l recorda per les captures de la ne-
vada de Nadal de 1962. Carrers i places del poble 

emblanquinats de neu, imatges que ens duen a 
una època de manca de llibertats i de supervivència 
dins d’una dictadura assassina. La primera càme-
ra professional que va utilitzar va ser una Cencli, 
i més endavant una Leica Standard, de la qual et 
venien el cos i t’havies de comprar els accessoris 
(els objectius i el visor). I finalment, es va comprar 
una Leica M2 i una M3, que, fins i tot ja jubilat, uti-
litzava conjuntament amb Fujica. En els seus inicis 
treballava amb el blanc i negre, però en els darrers 
anys de la seva vida professional va començar a 

utilitzar el color. El laboratori fotogràfic el 
tenia al passatge d’Irlanda, i segons 

paraules seves en la citada entre-
vista, “No he tingut mai cap es-

tudi de fotografia. No m’ha 
agradat mai tancar-me en 
un lloc retratant persones. 
Prefereixo viure de la fo-
tografia des del carrer”. 
Poc es va moure de Sant 
Andreu, només en sor-
tia si el cridaven per fer 

reportatges socials. En la 
mateixa entrevista recorda-

va una anècdota divertida: 
“Quan Franco va venir a visitar 

les instal·lacions de la Pegaso, com 
que en Franco era un home d’estatura 

relativament baixa, em deien que, sobretot, 
el fotografiés des de baix, per tal de que es veiés 
molt més alt”. Era col·laborador habitual del De Cap 
a Peus, Catalunya Cristiana i de l’Sport-9. Part del 
seu llegat fotogràfic es conserva a l’arxiu del Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias.

El 23 de setembre de 2021 Salvador Espadalé i Puga 
aclucava els ulls per sempre. Malgrat la seva pèrdua, 
ens queden les seves imatges, reflex viu de la me-
mòria fotogràfica de tot un poble. Des del Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias volem expressar el nostre 
condol a familiars i amics.

+ PAU VINYES I ROIG

Salvador Espadalé al costat de la seva dona, Núria Picher. FONS DE LA FAMÍLIA ESPADALÉ
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[ l’entrevista ]

Nascut a Barcelona el 13 d’octubre 
de 1974, tot i que al cap de pocs 
dies ja viu a Sant Andreu de 
Palomar. Els inicis dels estudis 
els fa a l’escola Laia i els darrers 
a la Universitat de Barcelona, on 
cursa la carrera d’Història. La seva 
tesina versa sobre la figura del 
conseller de Sanitat i Governació 
de la Generalitat republicana, Josep 
Dencàs i Puigdollers: el nacionalisme 
radical a la Generalitat (Dalmau, 
2006). Tot seguit vindran una 
sèrie de llibres com Josep Cararach 
i Mauri, l’època de la construcció 
del Sant Andreu contemporani 
(CEII, 2004), i com a coautor, Sant 
Andreu de Palomar i la Sagrera. 
Com era i com és (Duxelm, 2009), 
Retrats per a la memòria. Persones 
i lluita antifranquista al districte 
de Sant Andreu (1939-1982) (CEII, 
2009) i L’abans de Sant Andreu 
de Palomar. Recull gràfic 1880-
1976 (Efadós, 2012). Va ser co 
redactor en cap de la revista 
veïnal Sant Andreu de Cap a Peus i 
membre de la junta directiva del 
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 
Implicat en política des del Procés 
Constituent, a través del qual va 
accedir a la política municipal. 
Actualment és regidor de Ciutat 
Vella, districte on viu amb la seva 
companya i fill, i de Memòria 
Democràtica de l’Ajuntament de 
Barcelona, motiu pel qual l’hem 
entrevistat per parlar de memòria  
i d’història.

Jordi Rabassa,  
regidor de Memòria 
Democràtica

Jordi Rabassa, davant de l’estàtua del conseller municipal Joan Fiveller.



13

FO
R

A
T

 D
E

L 
V

E
N

T

Pau Vinyes: Breument, quines són les polítiques 
de memòria que esteu duent a terme des de 
l’Ajuntament de Barcelona?

Jordi Rabassa: Abans de tot voldria esmentar 
quin és el concepte de memòria per a nosaltres. La 
memòria és la construcció que fem nosaltres del 
passat. És una cosa canviant i no es pot fossilitzar, i 
té a veure amb com entenem la societat i el pas del 
temps. Les polítiques de memòria a l’Ajuntament 
de Barcelona tenen diverses potes, en les quals es 
fonamenten. La primera és que la memòria és un 
dret dels ciutadans, no és un deure, i les adminis-
tracions hem de vetllar per l’accés de la ciutadania 
a la memòria històrica. El nostre passat és un llegat 
del qual podem tirar enrere tants anys o segles 
com ens convingui. No se circumscriu solament a la 
República, la Guerra Civil o la Transició, sinó que va 
molt més enllà. Per exemple, nosaltres hem comme-
morat la Gran Redada, la gran matança de gitanos 
que hi va haver al segle xviii, o les contractacions 
laborals de la Barcelona dels anys seixanta. Per tant, 
la memòria és un llegat cultural i nosaltres el que 
fem és posar-lo a l’abast dels ciutadans a través 
de l’espai públic, d’exposicions, xerrades, llibres… 

PV: En la legislatura anterior la Regidoria de 
Memòria Democràtica era un comissionat, i ac-
tualment té més rang dins l’àmbit municipal. 
Creus que això la fa més visible?

JR: Som l’únic ajuntament de l’Estat espanyol que 
té una regidoria específica de Memòria Democràtica. 
Normalment està dins de Participació o Cultura, o 
està compartida amb altres regidories. El fet de ser 
una regidoria li dona més rang polític i poder estar 
en els òrgans de poder de l’Ajuntament, i això fa que 
les polítiques de memòria es puguin implementar 
de forma més ràpida i influir positivament en altres 
regidories. Hem de treballar transversalment amb 
cultura, feminismes, urbanisme…

PV: Barcelona té majoritàriament veu d’home a 
l’espai públic. Creus que des de la Comissió de 
Nomenclàtor s’està treballant per la feminització 
de l’espai públic?

JR: Tenim una mancança d’espais públics dedi-
cats a les dones. Majoritàriament les que hi ha hi 
són per ser dones que són santes, nobles o terra-

tinents. Des del principi del mandat hem introduït el 
nom de vint dones i en tenim més a l’espera de ser 
aprovades. Per tal de poder-ho revertir i equilibrar el 
nomenclàtor cal una tasca titànica. El debat actual 
és quin nom de dona poses i quin nom treus per 
tal de substituir-lo per una dona. Hi ha el parany 
que les substitucions de noms siguin conflictives. 
Nosaltres tenim el compromís de revertir-ho amb 
el màxim consens possible.

PV: Des del CEII hem proposat que els jar-
dins de l’antic espai que ocupava del Centre 
Castellanolleonès siguin dedicats a l’activista 
republicana i andreuenca Francesca Vergés i 
Escofet... 

JR: Sí, si no vaig errat se n’han proposat d’altres 
com Teresa Boronat —aquest ja aprovat. La Taula de 
Memòria Democràtica del Districte de Sant Andreu 
sou la taula que heu proposat més dones per al 
nomenclàtor. Totes les dones proposades són ra-
onables i a la propera Comissió del Nomenclàtor 
esperem aprovar-les. Després hi ha una cosa molt 
important: durant anys s’ha anat batejant espais 
públics subsidiaris amb noms de dones. Ara el que 
volem fer és donar-hi més rellevància i que no esti-
guin només en interiors d’illa, placetes… Els volem 
donar números d’adreça amb veïns.

PV: Quin paper ha de jugar l’Ajuntament de 
Barcelona en l’espai públic des del punt de vista 
del patrimoni?

JR: Les administracions locals tenim algunes 
mancances. Algunes les podem corregir protegint 
elements de l’espai públic. La Llei de protecció del 
patrimoni es basa en criteris tècnics, és a dir, ar-
quitectònics i de construcció. En canvi, per a no-
saltres n’hi hauria d’haver uns altres, que són els 
criteris immaterials. Hi ha edificis que no tenen un 
valor arquitectònic però en canvi tenen un valor 
de sensibilitat important. Hem d’anar més enllà de 
protegir la pedra pel seu valor artístic. També cal 
protegir conjunts, no solament un edifici d’aquell 
conjunt. Sense la totalitat d’un conjunt no s’entén 
la seva importància dins de l’entramat urbà i la me-
mòria de la ciutat. Creiem que cal canviar el nivell 
de protecció actual. 
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PV: Això seria el cas de les cases barates del Bon 
Pastor. Gràcies a la pressió veïnal se n’ha salvat 
una illa de cases, no només un edifici.  

JR: Exacte. Per això cal canviar la llei de patrimoni. 

PV: Per tant, la comissaria de la Via Laietana 
l’hem de protegir?

JR: És un edifici que difícilment, segons el patri-
moni artístic, seria possible protegir-lo. Ara, des del 
punt de vista del que va representar en l’aspecte 
històric i de memòria és un bé a protegir. Actualment 
el Catàleg del Patrimoni resol per criteris arquitectò-
nics, és a dir, amb la pedra, i no pas amb la història. 
Cal corregir aquesta deficiència.  

PV: La instal·lació dels faristols de memòria 
és la solució per no perdre el llegat històric 
de la ciutat?

JR: És necessari per tal de preservar la nostra 
memòria com a ciutat. N’hem posat darrerament 
i en seguirem posant. És una de les polítiques que 
creiem que és més democràtica ja que és la manera 
com expliquem el nostre passat, contextualitzant 
l’espai de forma gratuïta atès que tothom que hi 
passa pot llegir els faristols. Posant la cultura a l’abast 
de tothom.

PV: Les taules de memòria democràtica quin 
paper tenen en la construcció del relat i digni-
ficació històrica de la ciutat?

JR: En el mandat passat es van posar en funci-
onament les taules de memòria democràtica, on 
les entitats que treballen la història local hi poden 
dir la seva i proposar projectes de barri, districte i 
ciutat. Fins i tot, donen la possibilitat a les entitats 
veïnals que no tracten específicament temes d’his-
tòria de poder participar-hi. Per a nosaltres és molt 
important que les polítiques de memòria vinguin 
dels barris cap a la regidoria i no a l’inrevés. Fet que 
fa que l’Ajuntament s’impliqui i es posicioni envers 
a aquestes propostes. Actualment estem treballant 
conjuntament des de la regidoria i les taules de 
memòria el projecte de les lluites per l’habitatge.

PV: Entrem més en Sant Andreu de Palomar. 
Aconseguirem protegir, rehabilitar i posar a 
l’abast dels ciutadans les cases del carrer del 
Pont i la Capella del Sant Crist dels Segadors?

JR: De moment les cases del Pont s’estan consoli-
dant per tal que no caiguin i hi ha el compromís de 
mantenir-les. Aquest espai s’ha de convertir en un 
centre d’interpretació del Rec Comtal i de la història 
del poble de Sant Andreu de Palomar.

Jordi Rabassa en un moment de l’entrevista.
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PV: Però, això ho veurem realitzat?
JR: Ho veurem, però el que passa es que estem 

parlant d’espais patrimonials i la inversió que es ne-
cessita és molta. A més aquestes cases necessiten 
consolidar-se per tal que no caiguin, ja que són 
construccions populars i no són prou sòlides. S’ha 
de cercar finançament per tal de poder-ho fer. Pel 
que fa la Capella dels Segadors, des de la Generalitat 
s’està tramitant la catalogació com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional en la categoria de Lloc Històric. 
Un cop catalogada, es garanteix l’obligatorietat de 
la seva conservació per part del propietari. 

PV: Des del CEII es demana que abans de cap 
actuació de conservació i consolidació de l’espai 
es faci prèviament una excavació arqueològica 
del subsol…

JR:  Crec que és necessari i seria un element a 
tenir en compte.

PV: Heu pensat posar un faristol de memòria a 
l’entrada del Parc de la Pegaso que recordi que 
l’antiga Hispano-Suiza va ser una indústria de 
guerra on es van construir els motors de l’avi-
ació republicana?

JR: De moment no ho tenim previst, però és 
una qüestió a parlar-ne amb l’associació d’antics 
aviadors de la República.

PV: Un cop marxi la Guàrdia Urbana del Parc de 
la Pegaso, l’edifici que ocupen es podria conver-
tir en un centre d’interpretació de la Hispano-
Suiza i de la Pegaso. Les grans indústries auto-
mobilístiques de Catalunya i l’Estat espanyol…

JR: En aquests moments no hi ha res concret 
sobre quin ús tindrà l’espai. Dependrà de les ne-
cessitats del districte i de les regidories, ja que hi 
ha manca d’espais públics a la ciutat. La proposta 
és interessant i cal vehicular-la a través de la taula 
de memòria del districte de Sant Andreu. Tot i això, 
cal acabar-ho de definir i veure les prioritats que té 
la ciutat de Barcelona en aquests moments.

PV: Per anar acabant, com que molts dels nostres 
lectors et coneixen pel teu llegat andreuenc, 
un parell de preguntes. Enyores Sant Andreu?

JR: I tant! L’enyoro, i a vosaltres, també. La vida 
de poble és molt diferent quan vens a Ciutat Vella. 
A més jo visc al costat de la Via Laietana, en un lloc 
de molt de tràfec circulatori, de turistes, de molta 
gent... i quan vaig a Sant Andreu és la calma. A Ciutat 
Vella sempre vivim en tensió. És un lloc molt tensi-
onal perquè hi ha molts interessos. En canvi a Sant 
Andreu, quan hi vaig per veure els meus pares i el 
meu germà i la seva família, hi respiro tranquil·litat. 
Tot i això, viure a Ciutat Vella també és apassionant.

PV: Ara que hem passat l’equador de la legis-
latura tens pensat repetir com a regidor? I en 
cas de fer-ho, voldries ser-ho de Sant Andreu?

JR: Jo no he vingut a la política per viure de la 
política. És a dir, no per jubilar-me fent de polític. He 
d’acabar de decidir si em vull presentar de nou. Em 
faria molta il·lusió ser regidor de Sant Andreu. No 
hi ha cap mena de dubte. Per això m’he de tornar 
a presentar i no ho tinc clar.

PV: I per acabar, vols afegir alguna cosa més?
JR: Per a la regidoria i per a mi, l’element patri-

monial més important de la ciutat és el Rec Comtal, 
que la travessa pel vessant nord. És l’element que 
explica la memòria històrica de la ciutat des de l’èpo-
ca dels romans fins a l’era contemporània. Per tant, 
hem de fer possible que les diverses memòries del 
Rec Comtal es mantinguin, s’estudiïn i s’impulsin 
projectes de patrimoni a preservar. Esperem que 
això aviat vegi la llum i que des de Sant Andreu 
sigui una realitat. És la infraestructura que explica 
tota la ciutat en l’aspecte econòmic, social i cultural.

PV: Moltes gràcies, Jordi. Esperem que un cop 
“jubilat de la política” et puguem tornar a veure 
més sovint per Sant Andreu de Palomar, i pot-
ser tornis a col·laborar activament amb el CEII.

+ PAU VINYES I ROIG, ENTREVISTADOR

+ GALDRIC DE ROCABRUNA I PI, FOTOGRAFIES
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Miquel Castells:  
un home a càrrec d’un poble
Com en els llibres de ficció, tot va començar 
dins de l’armari de l’habitació de la meva àvia. 
De dins del moble antic de fusta, en vam treu-
re un bastó molt ben polit, amb pom i peu 
xapats amb el que ens va semblar coure o bé 
algun material banyat en or, i acompanyat 
d’un cordill fi, de color fosc a causa d’haver 
estat dormint durant anys i panys a la foscor. 
Aquest descobriment va despertar la meva 
curiositat i em portaria a investigar Miquel 
Castells Estrany, l’últim alcalde del poble de 
Sant Andreu de Palomar, i el meu rebesavi.

Cinc cèntims d’història

El 21 d’abril de 1897 Sant Andreu de Palomar, així 
com altres pobles propers, es va despertar formant 
part de la ciutat de Barcelona. La ciutat volia dur a 
terme l’agregació per esdevenir la metròpolis més 
influent del país; per això l’any 1859 es va proposar 
el Pla Cerdà, on es dissenyava un pla de Barcelona 
més unit. Aquesta annexió també suposaria que 
els habitants dels pobles que conformarien la fu-
tura ciutat de Barcelona comencessin a pagar més 
impostos, motiu principal pel qual aquests es ne-
gaven a l’annexió.

[ dossier central ]

Proposta del Pla Cerdà. FONT VIQUIPÈDIA
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En la primera proposta d’unificació, entre 1874 i 
1875, es va acordar que els pobles, després de l’an-
nexió, començarien a pagar per tots els serveis dels 
quals indirectament ara s’aprofitaven, com podrien 
ser tots els béns lliures de les taxes lligades al co-
merç marítim. Tot i que els promotors de l’annexió 
sabien que segons el Reial decret del 26 de febrer 
de 1875 aquest procés només s’acceptaria en cas 
que la majoria dels habitants dels pobles hi vo-
tessin a favor i que la proclama no perjudiqués ni 
permetés que es perdessin els interessos legítims 
dels municipis, ho van tirar endavant. Els pobles, 
però, s’hi negaren.

La proposta avançà amb la Llei municipal de 1877, 
on es diu que tota població de més de 100.000 ha-
bitants pot annexionar-se altres poblacions més pe-
tites si la distància entre totes dues és de menys de 
6 quilòmetres. Els pobles novament s’hi van negar.

El 1881, amb l’arribada dels liberals al Govern, 
Barcelona es torna més insistent amb el tema de 
l’annexió. Els pobles no canvien d’opinió i dema-
nen que, en cas d’unificació, s’apliqui un Projecte 
de llei en lloc d’un Decret reial, perquè en aquest 
cas podran negociar algunes esmenes.

Entre 1882 i 1885 es produeix un parèntesi, causat 
molt probablement per la crisi financera del febrer 
de 1882.

El 22 de maig de 1889 la Diputació, formada per 
barcelonins a favor i en contra de l’annexió, es po-
siciona majoritàriament a favor, i deixa a l’oposició 
uns pobles sols i desunits. L’Ajuntament de la ciutat, 
amb ganes de resoldre definitivament el proble-
ma, només necessita que el Govern espanyol s’hi 
pronunciï a favor, ja sigui amb un projecte de llei 
o amb un reial decret. Mentrestant, a Barcelona i a 
Madrid es viuen moments força convulsos a causa 
dels atacs de l’anarquisme produïts per la recupera-
ció del moviment obrer, del sufragi “universal” i dels 
èxits dels republicans a les eleccions, que deixen 
l’afer de l’annexió en un segon pla.

A començaments de 1897, amb l’evolució desfa-
vorable de la guerra a Cuba, l’Estat es troba sense 

recursos suficients per mantenir la disputa bèl·lica, 
així que accelera el procés d’annexió, que implicarà 
que els pobles passin a formar part de Barcelona i 
que paguin els impostos respectius. L’Ajuntament 
barceloní havia aconseguit convèncer el conserva-
dor Cánovas, president del Govern espanyol del mo-
ment. Així doncs, el 21 d’abril, s’envia el reial decret 
que obliga els pobles a unificar-se amb Barcelona. 
Sense més alternatives, ara tocaria conservar el sen-
timent d’haver pertangut a un poble i lluitar per 
una Barcelona descentralitzada que busqués el bé 
comú, i per tant, que també ajudés els pobles unifi-
cats a millorar els seus serveis i condicions urbanes.

Quin paper hi té el poble  
de Sant Andreu?

Els representants municipals de Sant Andreu, tot i 
formar part dels pobles del Pla Cerdà, no van donar 
gran importància al procés d’unificació, com es veu 
reflectit en les actes dels plens municipals. Fins i 
tot, en l’última acta del 21 d’abril de 1897, en cap 
moment es dona a entendre que no se celebraran 
més plens, ni que estan a punt d’unir-se a la ciu-
tat de Barcelona. L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Palomar estava format per 21 consellers, dels quals 
un era l’alcalde, quatre eren tinents d’alcalde (que 
exercirien la funció d’alcalde si aquest faltés) i 16 
regidors. Seguint la Ley Orgánica Municipal de 1877, 
com que el municipi tenia entre 16.000 i 18.000 
residents estava dividit en quatre districtes, que 
més o menys corresponen als barris que formen 
el districte de Sant Andreu actual (menys els barris 
de la Sagrera i el Camp de l’Arpa, afegits després 
de l’annexió).

Els ajuntaments dels municipis tenien funcions 
econòmiques i administratives, i per tant, només 
es podien fer càrrec de totes aquelles tasques que 
estiguessin vinculades amb aquests aspectes. És 
cert que en aquestes funcions també s’hi incloïen 
temes com la seguretat, la celebració de festes o 
bé la creació de serveis necessaris, entre d’altres.

Cal afegir que el poble de Sant Andreu es trobava 
en unes condicions diferents de les d’altres pobles, 
no només perquè era dels més allunyats de la ciutat 
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(en teoria hi havia més dels 6 quilòmetres estipulats) 
sinó també perquè patia una forta crisi, causada per 
una mala direcció i gestió econòmica. Així, destaca 
en aquest sentit la desaparició d’11 fulls de caire 
econòmic entre els anys 1882 i 1883. Com que no 
disposaven d’aquesta informació econòmica, els 
comptes municipals s’havien ressentit. A les actes 
del mes de juny de 1883 només consten 10.842,44 
pessetes a l’erari municipal. Com a conseqüència, 
el 1885 el dèficit municipal ascendia a 145.599,36 
pessetes. Aquest fet també va comportar que no es 
poguessin enviar delegats a Barcelona per negociar 
la possible annexió. A més a més, el poble de Sant 
Andreu també va patir una epidèmia de còlera i es 
van haver de fer unes reformes a carrers molt tran-
sitats, com la rambla de Santa Eulàlia, actual passeig 
de Fabra i Puig, que van empitjorar encara més la 
situació econòmica i també social del municipi.

Entre 1893 i 1894 apareixerà l’afer del cementiri, 
que agreujarà encara més la situació. Sant Martí 
de Provençals volia construir un cementiri en un 
terreny de Sant Andreu. Davant la necessitat de 
diners, Sant Andreu va acceptar construir-lo, ja que 
això assegurava que totes les despeses dels enter-
raments anirien directament al seu erari. Aquest fet, 
però, donava lloc a molts altres problemes, com, 
per exemple, el desplaçament de cadàvers a través 
dels carrers de Sant Andreu. A més, amb la cons-
trucció del cementiri de Sant Martí en territori de 
Sant Andreu, els 6 quilòmetres de distància entre 
ambdues poblacions per fi s’assoliren.

Malgrat la indiferència de Sant Andreu durant el 
procés d’annexió, les conseqüències sí que van 

ser importants: la ciutadania, a part de pagar més 
impostos, es va començar a mobilitzar per intentar 
posar fi a aquella situació que no havien volgut. 
Entre l’any 1897 i 1902 van recollir totes les firmes 
que van poder i van organitzar la votació d’una 
proposta en contra de l’annexió. A Sant Andreu 
van votar a favor de la proposta tots els habitants 
(homes i dones) a partir de 8 anys, menys aquells 
que estaven lluitant en la guerra de Cuba, en total 
9.062 vots. Aquests resultats van ser presentats al 
Tribunal d’Assumptes Contenciosos i Administratius. 
L’òrgan governamental va desestimar la petició 
perquè no hi va donar crèdit: com era possible que 
totes les persones dels pobles ara es mobilitzessin 
en contra si abans de l’annexió no hi havia hagut 
cap mena d’oposició? També va al·legar que aquest 
assumpte, com que afectava tanta gent, només el 
podia presentar el Govern i que era massa tard per 
fer-hi res, ja que la petició al Tribunal s’havia fet quan 
ja havien passat els tres mesos per poder-ho fer.

Els ciutadans de Sant Andreu, malgrat que ara legal-
ment formaven part de Barcelona, no se’n sentien. 
En les eleccions legislatives de 1901 només van 
votar 1.131 habitants (el 17%) del poble de Sant 
Andreu i la majoria d’aquests (81,3%) es van abs-
tenir. En total, només un 20% dels barcelonins van 
votar i van donar la victòria a la coalició catalanista.

La població va augmentar considerablement durant 
els anys posteriors a l’annexió. Molts dels nouvin-
guts eren barcelonins que buscaven un allotja-
ment més barat (recordem que els impostos en 
els pobles annexionats anirien augmentant un 10% 
cada any durant deu anys); també arribaven atrets 

Evolució del teixit urbà del nucli principal de Sant Andreu, 1861-1920.

FONT: “LA IDENTITAT URBANA DE SANT ANDREU DE PALOMAR D’ABANS I DESPRÉS DE L’ANNEXIÓ AMB BARCELONA”, 
HTTPS://ANDREUMARFULL.COM, 25 DE JULIOL DE 2012.



19

FO
R

A
T

 D
E

L 
V

E
N

T

pel fet que Sant Andreu era un punt estratègic del 
comerç, i perquè oferia la possibilitat de treballar 
en fàbriques com la Fabra i Coats (anomenada així 
a partir de 1904).

Però no tot van ser flors i violes, ja que amb la nova 
incorporació a la ciutat moltes de les obres que 
estaven dissenyades i, algunes, fins i tot pagades, es 
van aturar, ja que Barcelona no les trobava impres-
cindibles. Així, Sant Andreu va quedar amb carrers 
i places sense il·luminació, sense empedrar i sense 
una solució davant del desbordament quasi anual 
de la riera de Sant Andreu.

+ MIQUEL CASTELLS ESTRANY

Però davant de tot aquest procés que va posar fi 
a la independència del poble, quin paper va tenir 
Miquel Castells? Qui va ser realment Miquel Castells?

Miquel Castells Estrany va néixer l’any 1850 a Sant 
Andreu. Fill de casa benestant, es va dedicar al co-
merç familiar, és a dir, al comerç de cereals i d’oli. 
Es va casar amb Isabel Vilaró, una dona de caràc-
ter fort i també de casa bona. Van tenir dos fills: 
Domingo Castells Vilaró i Rosa Castells Vilaró. La 
família va viure a la Calle Mayor número 30 (actual 
Carrer Gran número 240). Tindrien quatre nets, la 

més petita la meva àvia, encara que Miquel Castells 
només arribà a conèixer els dos primers.

 Va ser una persona molt influent políticament par-
lant dins del poble de Sant Andreu, fins a conver-
tir-se, el novembre de 1896, en l’alcalde de tot el 
municipi. Formava part del Partit Liberal; per tant, 
era defensor de les idees liberals, i donava suport 
al sistema monàrquic. En la votació per escollir 
l’alcalde, després de la dimissió de Pere Vintró, va 
aconseguir 12 vots (majoria absoluta), un fet inèdit 
en l’alcaldia.

L’alcalde o president, com se l’anomena a les ac-
tes de l’Ajuntament del municipi de Sant Andreu 
de Palomar, era escollit per vot dels consellers. 
Primerament s’escollia un president de la Cambra, 
que seria qui organitzaria la votació. Seguidament, 
cada conseller votava mitjançant una targeta amb el 
nom de qui volia que presidís. Una vegada acabada 
la votació, es comptava el nombre de vots i sortia 
elegit un candidat. Així doncs, la població de cada 
municipi no podia votar lliurement el seu represen-
tant, ni la persona que creguessin més oportuna 
per ser alcalde. Podia ser conseller qualsevol resi-
dent en el municipi que fos major d’edat (18 anys) 
i que complís tots els requisits que preveia la Ley 
Orgánica Municipal de 1877. A més a més, l’havien 
d’escollir els consellers ja electes.

El grup de persones que organitzà la Creu Roja de Sant Andreu de Palomar. Miquel Castells és el quart assegut 
començant per l’esquerra. CEDIDA PER ISABEL CASTELLS.
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El govern de Miquel Castells no va ser 
gaire llarg, ja que s’acabà amb l’annexió, 
l’abril de l’any següent.

El seu mig any de mandat va estar 
marcat per les nombroses ajudes a 
les víctimes i famílies que provocava 
la guerra de Cuba. També va acceptar 
reanomenar alguns carrers, que amb 
el temps han tornat a canviar de nom. 
Va aprovar el pla de millora de la plaça 
del Mercadal, que va ser aturat quan 
Sant Andreu va començar a formar 
part de Barcelona. Evidentment el seu 
mandat també es va caracteritzar per 
no fer menció pràcticament de l’afer 
de l’annexió.

Una vegada produïda la unificació, va deixar la 
política. Entre l’any 1901 i el 1905, més enllà de 
seguir tenint una parada a la llotja de Barcelona, 
va ser jutge de pau suplent del districte de Sant 
Andreu. El jutge de pau, que actualment segueix 
existint, és la persona que la població d’un muni-
cipi, generalment amb pocs habitants i lluny d’una 
urbs, vota per tal que resolgui problemes rutina-
ris. Aquests jutges cobren una quantitat més aviat 
simbòlica, i és per això que se’ls permet tenir una 
altra professió, a diferència dels jutges magistrats 
en dret. Antigament, el jutge de pau era el mateix 
alcalde, i molt probablement per aquest motiu, 
Miquel Castells, que va ser jutge de pau durant el 
seu mig any de mandat, després de l’annexió va 
conservar més o menys aquesta funció.

Miquel Castells també va ser sometent. Els some-
tents eren organitzacions ciutadanes que van apa-
rèixer per primera vegada a l’edat mitjana i que 
tenien com a funció procurar la seguretat del po-
ble o municipi. La paraula sometent prové de som 
atents. A finals del segle xix, els sometents van es-
devenir organitzacions paramilitars que estaven 
sota les ordres de militars; per tant, funcionaven 
com a ajuda de les forces de l’ordre, amb el lema 

“Pau, pau i sempre pau”. A causa dels 
canvis de posició ideològica que van 
experimentar durant tot el segle xix, 
ja que els participants eren princi-
palment gent adinerada que donava 
suport a les idees del govern que 
hi hagués, l’any 1978 els sometents 
finalment van ser dissolts, sense que 
això aixequés controvèrsia, com bé 
es pot imaginar. Ja no quedava res 
de l’ideal sometent que volia la pau 
i que lluitava per la seguretat civil.

El meu rebesavi també va dirigir la 
Creu Roja de Sant Andreu a principis 
del segle xx.

En la vida familiar, guardada en el 
record de la meva àvia, Isabel Castells, i la seva ger-
mana Anna Castells, Miquel Castells (l’avi) era un 
home molt amable i una bona persona. També re-
corden que qui realment manava a casa dels seus 
avis era l'àvia, que es caracteritzava per una forta 
personalitat. En les seves anècdotes, l’avi Castells és 
presentat com algú a qui li agradava ajudar. Com a 
jutge de pau escoltava a tothom, encara que fos a 
casa seva, amb el dinar a punt, i que l’àvia intentés 
donar pressa als convidats.

Miquel Castells Estrany va morir el 10 d’agost de 
1926.

La vara

Però el misteri encara es mantenia: la vara que havia 
trobat a casa de la meva àvia era realment la vara 
del municipi de Sant Andreu de Palomar? Podria 
ser-ho, ja que el procés de canviar de sobirania va 
ser ràpid i bastant precipitat.

Una vara es defineix com aquell bastó que és usat 
com a insígnia d’autoritat. Encara que el seu origen 
és incert, molt probablement aquests objectes van 
començar a guanyar importància a la península 

Vara de l’alcalde Miquel 
Castells. MARTÍ BORDES
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Ibèrica a l’alta edat mitjana. El portador de la vara, i 
per tant, el màxim dirigent d’aquells pobles, era l’al-
calde o al-kadí, que en àrab vol dir jutge. Les vares, 
llavors, s’utilitzaven com a element per resoldre con-
flictes. En aquell moment, el motor econòmic era 
l’agricultura, i de vegades, en la repartició, compra 
o venda de territoris hi havia conflictes per decidir 
quina quantitat de terreny corresponia a cadascú. 
Com que no existia el sistema mètric decimal, els 
camperols utilitzaven els peus, els pams o bé les 
vares lineals. La vara d’alcalde feia poc menys d’un 
metre (0,65 metres), així que la mesura de la vara 
lineal va agafar aquesta longitud (les vares qua-
drades mesuraven 0,4225 metres quadrats (0,652 = 
0,4225 m2) i s’utilitzaven per calcular la superfície 
conreable, és a dir, l’àrea). La vara, doncs, es va 
considerar la mesura inqüestionable, segurament 
pel poder que residia en la persona que la posseïa, 
és a dir, l’alcalde o governador.

Totes les vares estan formades per un pom, una 
vara de fusta i un cordill. El pom pot ser de llautó, 
de plata, d’or... i pot estar decorat amb algun relleu 
o ser completament llis, com és el cas del bastó 
que vam trobar. La vara de fusta ha de fer entre 
0,65 metres i 1 metre i pot ser de fusta fosca o 
clara. Els cordills de seda, tot i semblar merament 
decoratius, són els que realment donen el càrrec 
al portador, segons el seu color.

En el cas de la vara de casa de la meva àvia, el pom 
és llis i possiblement de llautó. La vara de fusta fa 
81,2 centímetres. Els cordills són de seda platejada 
i negra, que corresponen a un jutge (no un jutge 
de pau), cosa curiosa, perquè a la meva família no 
n’hem tingut de jutges, almenys cap de conegut. 
Perquè fos la vara d’un alcalde els cordills haurien 
de ser de seda daurada i negra.

La raó per a l’estudi de la vara sempre ha estat poder 
aportar restes arqueològiques materials del patrimo-
ni familiar, amb la voluntat de compartir un record 
de la història de Sant Andreu. Amb tot, finalment 
he descobert que difícilment podria haver estat la 

vara de l’últim alcalde de Sant Andreu; i fins i tot, 
podria ser que no tingués cap relació amb el poble.

Conclusions

La història de Sant Andreu ha esta marcada pel que 
va succeir abans del 21 d’abril de 1897, i s’ha culpat 
sempre els alts dirigents d’aquell moment per no 
saber fer res per impedir que el poble esdevingués 
barri, que el municipi passés a ser districte. Sí que 
és veritat que Sant Andreu va perdre el poder sobre 
si mateix a causa d’uns representants que no van 
saber, o no van voler, interessar-se per la causa, ja 
que de tothom era coneguda la bona entesa en-
tre burgesos barcelonins i santandreuencs. Potser 
Sant Andreu sí que va tenir un paper important 
en l’agregació, encara que no en el bàndol que 
tothom imaginaria. Tot i això, el sentiment de po-
ble mai ha deixat d’existir i frases com el “baixo a 
Barcelona” ens defineixen com a santandreuencs i 
santandreuenques.

Les condicions que van fer que els pobles s’unissin 
a Barcelona ens demostren que la història, tal com 
passa al nostre present, gairebé sempre es mou 
pels diners. Els diners són el que fa que un país 
evolucioni, i que renegui de les seves conviccions, 
tal com va fer Cánovas (els conservadors sempre 
s’havien negat a la unificació, fins que van tenir la 
necessitat urgent de diners). Molt diferent s’hauria 
narrat aquesta història si Espanya no hagués estat 
en guerra amb les seves últimes colònies. Tot i així, 
és possible que la unificació s’hagués produït igual-
ment ja que les conviccions del govern barceloní 
eren fermes i inamovibles.

Segons Stefan Zweig, hi ha moments que marquen 
un abans i un després, i persones sense nom que 
condicionen el futur de nacions senceres amb un 
gest o una decisió.

+ LAIA BORDES I VÁZQUEZ 
AQUEST RESUM ÉS FRUIT DEL TREBALL DE RECERCA DE BATXILLE-
RAT  GUARDONAT AL 20è PREMI JUVENIL MARTÍ POUS I SERRA.
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[ el centre convidat ]

L’Associació per a la Memòria i la Divulgació de la 
Trinitat Vella va néixer l’any 2008 per iniciativa de veïns 
i veïnes del barri que tenien la inquietud de conèixer 
i aprofundir en la història de la Trinitat Vella.

En un primer moment la tasca es va centrar a buscar, 
recopilar, arxivar i documentar el llegat històric de la 
Trinitat, ja fos de procedència particular, d’entitats i asso-
ciacions del barri, d’arxius municipals o d’altres entitats.

Vàrem fer molts contactes amb el veïnat més gran per 
tal d’accedir a la memòria viva, que ens va transpor-
tar als inicis de la creació del barri l’any 1915, com a 
Ciutat Colònia Jardí Trinitat. Al seu costat, vam poder 
caminar per les vivències, anècdotes, recorregut i 
transformació que el barri i els seus veïns i veïnes han 
experimentat fins a l’actual barri de la Trinitat Vella, 
nascut com a tal l’any 1953, moment en què es van 
establir les dues Trinitats.

Juntament amb el relats, que s’han documentat mit-
jançant enregistraments, hem anat recopilant foto-
grafies i documentació aportades pel veïnat, que en 
donen testimoni. Paral·lelament s’han anat duent a 
terme altres activitats, com, per exemple, exposicions 
fotogràfiques, en les quals s’ha recreat l’ambientació 
de la realitat de l’època: “90 anys del Forn Trinitat”, 
“L’escolarització a la Trinitat” o “El barraquisme”, entre 
moltes altres. Una altra de les activitats que s’han anat 
mantenint al llarg dels anys han estat els itineraris 
de “La història del recorregut de l’aigua, Itinerari de 
Montcada a Barcelona”, iniciats per la nostra compa-
nya María José Durant. També s’han fet altres itineraris 
per donar a conèixer la historia de la Trinitat.

D’altra banda, s’han editat diverses publicacions 
de la revista Coll de Finestrelles. S’ha editat el llibre 
Transformació d’un barri, Trinitat Vella 1900-1992, i un 
calendari anual amb imatges antigues.

Hem col·laborat en altres projectes i publicacions: 
dues edicions dels llibres L’abans de Nou Barris, de 

l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris, i L’abans del 
districte de Sant Andreu, de l’historiador Pau Vinyes i 
Roig. També hem col·laborat amb l’historiador Enric 
H. March en el llibre El Rec Comtal, mil anys d’història, 
amb el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, el MUBHA o 
l’Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris.

Durant aquests anys s’han organitzat xarrades i con-
ferències, així com col·laboracions amb les escoles 
del barri i amb l’Institut Verdaguer. Les xarxes socials 
i els mitjans de comunicació ens han ajudat a donar 
a conèixer la nostra tasca i el barri.

Una de les nostres grans fites, són les reivindicacions 
per preservar el patrimoni històric de la Trinitat. Fa poc 
vam aconseguir que tornessin les bombes de primera 
elevació de la Casa de les Aigües, però encara queda 
molta feina per fer, com l’adequació de Ca n’Oller, 
recuperar el Pont dels Tres Ulls, mantenir l’edifici de 
la façana de la presó de dones i adquirir per al barri 
Vil·la Piedad, un dels primers habitatges de la Trinitat.

Creiem que una de les nostres fortaleses com a as-
sociació és la vinculació i el teixit social que s’ha anat 
creant, i la dedicació des del respecte i l’estima als 
nostres veïns i el nostre barri.  

+ AMDTV

Ballada de Sardanes a la  Plaça de la Trinitat,  
davant de la Vil·la Piedad. Festa major de 1957. 

FOTO CEDIDA PER FRANCISCO CRUZ GÓMEZ. 

Associació per a la 
memòria i la divulgació 
de la Trinitat Vella
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Inauguració de dues exposicions 
a l’Escola Ignasi Iglésias
El dissabte 19 de febrer proppassat, a les 12 del 
migdia, es van inaugurar dues exposicions relacio-
nades amb Ignasi Iglésias a l’Escola Municipal Ignasi 
Iglésias. A l’acte hi va haver parlaments de Jordi 
Rabassa Massons, regidor de Memòria Democràtica 
de l’Ajuntament de Barcelona; Manel Martín Pascual, 
historiador i membre del CEII; Xavier de la Cruz, fo-
tògraf i vocal del CEII, i Pau Vinyes i Roig, historiador 
i també membre del CEII. A l’acte hi va assistir un 
nombrós públic, l’equip pedagògic del centre, així 
com alumnes i pares i mares de l’escola.

Arran de la recerca documental que van dur a 
terme per elaborar el llibre Ignasi Iglésias (1871-
1928). La vigència d’un mite oblidat, l’historiador 
Manel Martín Pascual i el fotògraf Xavier de la Cruz 
i Sala van descobrir en el fons Ignasi Iglésias, dipo-
sitat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona per 
Emiliana Vinyes i Miquel, vídua del dramaturg, un 
àlbum de fotografies. Aquest àlbum era un obse-
qui de Montserrat Roca i Baltà, aleshores directora 
de l’Escola Municipal Ignasi Iglésias, a la vídua de 
l’escriptor. Datat l’any 1935, però amb imatges an-
teriors, conté un conjunt de fotografies del centre 
educatiu i la masia que l’acull. Tanmateix, les imat-
ges més interessants són les darreres, ja que estan 
realitzades per algú experimentat en la fotogra-

fia professional. No està comprovat, per manca de 
documentació que ho confirmi, però podrien ser 
obra de la fotògrafa austríaca Margaret Michaelis, 
ja que l’any 1934 va fer un reportatge fotogràfic de 
la Casa Bloc en construcció, per encàrrec del Grup 
d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de 
l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC). L’edifici 
està situat just davant de l’escola, a l’altra banda 
del passeig de Torras i Bages de Sant Andreu de 
Palomar. Tanmateix, el més interessant de les imat-
ges és poder observar la quotidianitat dels infants 
durant la seva estada a l’escola: jugant a bàsquet, 
cuidant i treballant a l’hort, fent classes a l’aire lliure 
—à plein air—, fent gimnàstica, jugant…

Paral·lelament es va inaugurar per segon cop l’expo-
sició “Ignasi Iglésias i Pujadas (1871-1928). La vigèn-
cia d’un mite oblidat”. Aquesta mostra itinerant va 
ser exposada per primer cop a la Biblioteca Ignasi 
Iglésias - Can Fabra l’octubre de l’any passat i es pre-
veu mostrar-la properament a la SCE La Lira de Sant 
Andreu de Palomar, a la seu de l’Arxiu Històric de 
Roquetes - Nou Barris i a Sant Pol de Mar, població 
en què Iglésias es va inspirar per a l’obra de teatre 
La barca nova (1907).

+ PAU VINYES I ROIG

Xavier de la Cruz i Sala, comissari de l'exposició, 
comentant les imatges inèdites de la mostra. 

JORDI ESPLUGAS I ABÓS

Parlaments previs a la inauguració de les dues 
exposicions. 

JORDI ESPLUGAS I ABÓS
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Arrel de l’esmentada descoberta de l’àlbum de 
fotografies de l’Escola Municipal Ignasi Iglésias di-
versos mitjans de comunicació van fer-se ressò del 
descobriment així com de l’exposició permanent. 
BTV, la televisió pública de Barcelona, va emetre 
un petit reportatge sota el títol “Rescaten foto-
grafies inèdites de l’escola republicana a Sant 
Andreu els anys 30”, el proppassat dilluns 28 de 
febrer. Barcelona Metròpolis, el web del Districte 
de Santa Andreu  i la revista veïnal Sant Andreu de 
Cap a Peus, també se’n van fer ressò. I per últim,  
el diari Ara, a través de la ploma de la periodista 
Sílvia Marimón, en l’edició de diumenge 27 de fe-
brer va publicar el reportatge que reproduïm en 
aquestes pàgines. 

Ressò als mitjans 
de l’exposició 
“Els infants  
de la república. 
Els alumnes  
de l’escola  
Ignasi Iglésias  
(1931-1939)”

https://beteve.cat/historia/rescaten-fotografies-inedites-escola-republicana-sant-andreu/
https://beteve.cat/historia/rescaten-fotografies-inedites-escola-republicana-sant-andreu/
https://beteve.cat/historia/rescaten-fotografies-inedites-escola-republicana-sant-andreu/


RETRAT PICTÒRIC D’ IGNASI IGLÉSIAS, OBRA DEL PINTOR GUILLAMET 
Poc més d’un any abans de la mort del dramaturg i poeta Ignasi Iglésias i Pujadas, el pintor F. Guillamet el retratava pictòrica-
ment. El quadre du la dedicatòria següent: “A Ignasi Iglésias el gran poeta de tot cor” i està datat a Figueres el 6 de febrer de 
1927. Aquest quadre, donació del vendrellenc Sisco Delforn al Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, ha estat reproduït pòstumament 
en diverses revistes i periòdics del país.


