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Editorial
Les entitats culturals com a eina cohesionadora de l’entorn

Aquest any, que fa 40 anys de la fundació del CEII, 
potser és un bon moment per posar sobre la taula 
la importància del paper de les entitats culturals en 
general, i de les andreuenques en particular, com 
a motor de coneixença de l’entorn més proper. Les 
expressions culturals de tota mena transmeten valors 
i constitueixen un element bàsic per a la cohesió 
social dels pobles, viles i ciutats. Fomentar el sen-
timent de pertinença per mitjà del coneixement i 
l’estima per la història, el patrimoni arquitectònic, 
el paisatge o les tradicions populars, fa créixer l’au-
toestima col·lectiva i el sentiment d’arrelament a la 
comunitat on es viu.

Sant Andreu de Palomar, com bé sabem, és un poble 
capdavanter en teixit associatiu d’àmbit cultural, 
amb entitats centenàries, que lluiten de manera ab-
negada per mantenir viva la seva essència i les seves 
activitats. Aquest patrimoni és cabdal i no s’hauria de 
perdre, cal aprofitar-lo i donar-li el valor i la importàn-
cia que mereix. La cultura és una peça bàsica per a la 
realització personal i col·lectiva, i quan una societat 
falla en l’àmbit cultural, la societat va coixa.

Les entitats estan formades per persones que de 
manera altruista i voluntària dediquen unes hores 
del seu temps lliure a tirar endavant projectes, acti-
vitats i idees dins l’àmbit d’una associació. A aquesta 
participació voluntària de caire associatiu, li cal un 
compromís i una presa de consciència que va més 
enllà de les hores concretes que s’hi dediquen un 
dia o l’altre de la setmana. Comprometre’s amb el 
teixit associatiu del nostre entorn implica una vo-
cació de servei a la comunitat que no comporta cap 
afany de lucre, però sí que aquesta dedicació ha de 
tenir un retorn emocional, vivencial i de creixement 
personal, si es pretén que es perllongui en el temps. 
És a dir, per ser efectiva ha de tenir un component 
passional per la feina que fa l’entitat, en la qual la 
persona s’hi senti protagonista, i trobi que la tasca 

desenvolupada, sigui la que sigui, és útil i adequada 
a la seva capacitació i dedicació. 

Un altre aspecte que afecta de ple les entitats és la 
manera com obtenen els seus recursos. Les quotes 
dels associats no arriben a cobrir les despeses que 
generen les seves activitats, i això pot fer minvar l’en-
tusiasme dels membres de les juntes directives, que 
han de fer mans i mànigues per portar a terme els 
projectes previstos en els seus plans de treball. I aquí 
entra de ple l’ajuda de les institucions, especialment 
de l’Ajuntament o del Districte, que esdevé un ele-
ment bàsic de suport per suplir aquestes mancances. 
O les institucions valoren aquestes entitats culturals i 
el que suposa el treball voluntari i cohesionador dels 
seus membres, o amb els pas dels anys moltes no 
tindran viabilitat i hauran de plegar. La instituciona-
lització progressiva de la cultura i els minsos recursos 
destinats a subvencionar les entitats culturals de gestió 
privada són problemes que els governs municipals 
haurien de valorar. 

Les entitats culturals estan formades per persones 
que viuen a l’entorn, en formen part i coneixen i es 
relacionen amb el veïnat i l’entramat associatiu; això 
és un valor que cal tenir molt en compte. S’ha d’acon-
seguir arribar a un model mixt i equilibrat entre els 
recursos destinats als equipaments culturals públics 
i els recursos destinats a les entitats privades. També 
s’hauria d’assegurar la continuïtat i execució dels pro-
jectes aprovats, sigui quin sigui el color del govern 
municipal de torn. Moltes vegades, la il·lusió genera-
da per projectes que han estat reivindicats des de fa 
anys o fins i tot dècades, queda estroncada perquè 
els responsables dels diferents consistoris canvien 
de càrrec o de color polític o simplement deixen de 
considerar-los prioritaris.

+ LOURDES PINYOL I SELVA, VOCAL DE LA JUNTA DEL CEII
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Il·lustració de la campanya. DISSENY DE XAVIER DE LA CRUZ I SALA

La capella del Sant Crist dels Segadors declarada  
BEIN de lloc històric
El somni de poder salvar i recuperar la capella dels Segadors 
continua el seu lent però ferm camí endavant. Després de 
molts anys de treball, el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias 
va presentar el 2019 un informe final per tal de 
demanar, ja de manera oficial, que aquesta ca-
pella fos considerada un Bé Cultural d’Interès 
Nacional atès que en aquell indret es van 
produir uns fets cabdals per a la història 
de Catalunya, com va ser la revolta del 
22 de maig de 1640. 

A l’antic poble de Sant Andreu de 
Palomar fou on es trobaren tots els 
pagesos descontents que havien es-
tat perseguint durant uns dies les tropes 
castellanes que havien abusat de l’allot-
jament que els havien disposat els vilatans 
dels pobles propers a la frontera francesa, país 
amb el qual estaven en guerra. Un cop a Sant 
Andreu, els pagesos van agafar el Sant Crist de la par-
ròquia i es van dirigir cap a Barcelona a protestar. Aquell fet 
fou el detonant del que dies després seria conegut com 
el Corpus de Sang, i que va donar inici a la guerra dels 
Segadors (1640-1659). Aquell important fet fou recollit a 
la lletra antiga de l’actual himne nacional de Catalunya. 

Aquesta lluita per la salvaguarda de la vella capella dels 
Segadors —cada cop més malmesa— va tenir el suport, 
des d’un primer moment, de la parròquia de Sant Andreu 

i del bisbat de Barcelona, entre d’altres. Després que 
l’expedient “es perdés” per algun calaix de l’Ad-

ministració durant més d’un any, al principi 
del 2021 es va escriure un manifest, que 

va rebre el suport de desenes d’entitats 
culturals i persones anònimes i que va 
fer veure a l’Administració la importància 
de tirar endavant el procés de cataloga-
ció de l’indret. L’informe va rebre el vis-
tiplau del Consell Assessor del Patrimoni 
Cultural de Catalunya, el qual va decidir 

considerar la capella dels Segadors i els 
seus voltants un “Lloc Històric” dins de les 

classificacions de Béns d’Interès Nacional, i es 
va obrir un període de temps per tal de poder 

presentar al·legacions al projecte. 

Aquest temps ha acabat ara a finals d’abril i continua el 
tràmit per fer realitat aquest projecte. Estem a l’espera 
del pas següent. Com diu un refrany castellà, “Las cosas 
de palacio van despacio”. 

+ JORDI PETIT I GIL

Campanya a favor d’anomenar les estacions de metro  
i RENFE amb el nom de Sant Andreu de Palomar
Des del CEII, amb el suport de diverses entitats andreuen-
ques, entre les quals l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant 
Andreu de Palomar i la Societat Cultural i Esportiva La 
Lira, ha sorgit la proposta, aprofitant el canvi de 
nomenclatura que proposa l’Administració, 
d’anomenar les estacions de metro 
Sant Andreu i de RENFE Sant Andreu 
Comtal amb el nom de Sant Andreu 
de Palomar. La proposta s’origina per tres 
motius. El primer, dignificar l’espai territorial amb 
el nom històric del lloc. El segon, evitar confusions entre 
el districte i l’actual barri, ambdós amb la mateixa deno-
minació. I el tercer, i no menys important, fer visible allò 
que en altres estacions ja es fa, és adir, posar el topònim 
sencer del lloc. 

L’estació de RENFE de Sant Andreu Arenal —nom derivat 
del carrer de Concepción Arenal, a tocar de l’edifici fer-

roviari esmentat— canviarà de nom pel de Fabra i Puig; 
segons diuen, per donar coherència amb l’estació 

de metro i l’intercanviador i assimilar les 
dues denominacions públiques. 

Per tal que la proposta sigui atesa 
per l’Autoritat Metropolitana del 

Transport, ADIF i Transports Metropolitans 
de Barcelona i es faci realitat, s’estan recollint 

signatures entre la ciutadania. Si voleu hi col·laborar 
amb la vostra signatura podeu adreçar-vos a l’enllaç se-
güent: Recollida de signatures Sant Andreu Arenal a 
Metro i RENFE. 

+ GALDRIC DE ROCABRUNA I PI

[ calaix de sastre ]

Il·lustració del Sant Crist dels Segadors. JORDI SACASAS I SEGURA
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[ obtuari ]

En memòria de Margarida Fàbregas

El 19 d’abril, a l’edat de 95 anys, morí Margarida Fàbregas i 
Casas. Filla del reconegut fotògraf andreuenc i treballador 
de la Fabra i Coats Tomàs Fàbregas i Catarineu, Margarida 
també va treballar per un curt temps a la mateixa empresa 
tèxtil que el seu pare. Després, però, es dedicà a l’ofici 
de modista, i en va esdevenir professora. En morir el seu 
pare va vetllar per tal que el llegat fotogràfic no es perdés 
i romangués en bones mans. Aquest material gràfic es 
troba dipositat en part a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
i a l’Arxiu del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, entitat de 
la qual era sòcia d’honor. Des del CEII volem expressar el 
nostre condol a familiars i amics. 

+ GALDRIC DE ROCABRUNA I PI
Margarida Fàbregas amb Salvador Casas i Pujols,  
el 2013. JORDI ESPLUGAS I ABÓS

Acte “Sant Andreu de Palomar,  
anys trenta”
El proppassat dissabte 19 de març l’auditori de la Biblioteca Ignasi Iglésias 
- Can Fabra es va omplir de gom a gom en la presentació de les pel·lícules 
del fons Antoni París. L’organització de l’esdeveniment, amb el títol “Sant 
Andreu de Palomar, anys trenta”, va haver de penjar el cartell de complet. 
Malauradament, alguns dels assistents es van quedar sense poder entrar per 
ser l’aforament ple de l’auditori. Des d’aquestes ratlles els volem demanar 
disculpes i dir-los que s’està organitzant una segona projecció pública, que 
s’anunciarà oportunament. 

L’acte, que comptà amb les intervencions de Iolanda Ribas Velázquez, 
restauradora del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de 
Catalunya; Xavier de la Cruz i Sala, fotògraf i membre del CEII; Miquel París 
i Giraut, net d’Antoni París i Grau, va ser moderat per l’historiador i mem-
bre del CEII Pau Vinyes i Roig. L’animació va ser a càrrec dels membres del 
grup de teatre L’Avançada, del Casal Catòlic de Sant Andreu de Palomar, 
els quals abillats d’acomodadors i taquilleres van recrear un cinema dels 
anys trenta. El músic i pianista Lluís Carmona i Barrio ens enlluernà amb la 
música que acompanyava les filmacions cinematogràfiques recuperades 
i digitalitzades.

+  GALDRIC DE ROCABRUNA I PI

1. Un auditori ple a vessar  2. Dues taquilleres amb crispetes i entrades. 
3. Acomodadors i taquilleres amb el fotoperiodista Xavier de la Cruz. 
JORDI ESPLUGAS I ABÓS
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Ara fa 40 anys que es va crear el Centre d’Estudis 
Ignasi Iglésias (CEII), una entitat que vol donar a 
conèixer la història local i dignificar-la. Però com 
a centre d’estudis, no es queda només en la histò-
ria. El seu camp d’actuació inclou també aspectes 
urbanístics, sociològics, literaris, econòmics, me-
diambientals, etc. Hem anat al CEII i hem pogut 
veure l’arxiu, materials històrics, les publicacions, 
els estudis històrics... Hem vist que recentment han 
rebut materials gràfics de Xavier Gómez (Xagori), 
que la família ha cedit al CEII. Un cop arxivats, els 
originals de cartells com el que va dissenyar per 
reivindicar la recuperació de la Rambla, quedaran 
guardats com un element històric. Una bona mos-
tra de la feina que fa el CEII.

Parlem amb el seu president, Jaume Seda, i amb 
Pau Vinyes, vicepresident segon, per acostar-nos 
més a les seves activitats i a la importància que 
té per a Sant Andreu un centre d’estudis d’aques-
tes característiques. Podreu trobar en els apunts 
d’aquesta conversa els elements principals que 
expliquen aquesta entitat, com va començar, qui 

la va impulsar, el seu recorregut fins ara i la seva 
mirada cap al futur. 

De l’Arxiu Històric de Sant Andreu al 
Centre d’Estudis 

El Centre d’Estudis va començar la seva activitat el 
1982 amb el nom d’Arxiu Històric de Sant Andreu 
de Palomar, i no va ser fins el 1987 que es canvià 
el nom per l’actual CEII. El canvi de nom es va fer 
perquè es descentralitzà l’arxiu municipal i es van 
crear els arxius de districte. Calia, doncs, diferen-
ciar un arxiu municipal, que té un vessant més 
administratiu encara que també de documentació 
històrica, del que volia ser el CEII: un referent per 
a la divulgació del patrimoni històric i centre de 
referència per a la recerca històrica local. El canvi de 
nom s’entén també pel fet que es produí el canvi 
d’ubicació, del Centre Cívic del carrer Gran (on hi 
havia els antics transformadors dels tramvies) a 
la planta baixa de la casa on havia nascut Ignasi 
Iglésias, lloc on l’Ajuntament tenia llavors la secció 
històrica de l’arxiu municipal. El canvi de nom era, 

Membres de la Junta Directiva del CEII, hivern del 2021.    
ARXIU CEII

CEII, 40 anys 
d’investigació i divulgació 
de la història andreuenca
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doncs, necessari, per no tenir en un mateix indret 
un arxiu municipal i una entitat que es deia ar-
xiu històric. Com que estàvem instal·lats a la casa 
natal d’Ignasi Iglésias, i atesa la importància que 
ha tingut la seva figura per a Sant Andreu, quin 
homenatge millor que posar el seu nom? De fet, 
és un cas bastant únic, ja que normalment els cen-
tres d’estudis d’àmbit local no duen el nom d’una 
persona i menys encara estan situats a la casa on 
va néixer. Val a dir que la sensibilitat i bona pre-
disposició del llavors regidor de districte, Germà 
Vidal, va permetre dur a terme aquests canvis i 
consolidar el CEII.

Avui l’arxiu municipal és a l’edifici municipal Josep 
Pallach, al carrer dels Segadors, i té unes condicions 
d’espai, temperatura i humitat que permeten tenir 
en bon estat tota la documentació que s’hi arxiva. 
També hi arriben materials inèdits, com ara l’arxiu 
de la comunitat de regants del Rec Comtal, que 
el CEII va cedir, mitjançant un conveni amb l’arxiu 
municipal, per tal que estigués en bones condici-
ons i es pogués consultar. L’arxiu és un espai poc 
conegut però que fa una feina imprescindible. 

Gent profundament andreuenca

Un grup de persones, encapçalades per Joan Josep 
Busqueta, Martí Pous, Carme Brossa i Joan Bota, van 
creure oportú tenir cura del llegat històric del po-
ble en un context de pèrdua de patrimoni i donar 
resposta a la necessitat de tenir aquest patrimoni 
guardat. Si Martí Pous en fou l’ànima, Joan Busqueta 
hi aportà la visió acadèmica. Veníem d’uns llargs 
anys de foscor cultural, on gran part del patrimoni 
històric de Sant Andreu s’havia perdut o desconsi-
derat, i la transició cap a la democràcia permetia 
reactivar iniciatives com aquesta. Eren uns anys 
en què hi havia molt d’interès per la recuperació 
històrica. De fet, la primera activitat destacada va 
ser l’organització d’exposicions. Una d’aquestes, 
sobre les indústries de Sant Andreu, va servir per 
fer una crida perquè els andreuencs portessin ma-
terials, i se’n van rebre força, provinents de particu-
lars, empreses, botigues, etc. També es va fer una 
important exposició sobre el Rec Comtal. De nou 
cal tenir present la figura del regidor Germà Vidal, 
que va acompanyar aquesta dinàmica.

La recerca històrica és quelcom viu

El CEII té tres publicacions destacades. D’una banda, 
la revista Finestrelles, que surt un cop l’any i està 
especialitzada en història, però també inclou altres 
àmbits relacionats amb les humanitats. En cada 
número s’ofereix un dossier sobre un tema específic 
i articles de temàtica diversa, així com ressenyes 
de llibres. La col·lecció Llibre de Finestrelles cons-
ta de volums dedicats a un tema específic, com, 
per exemple, el d’enguany, que serà sobre els 125 
anys de l’annexió de Sant Andreu a Barcelona. El 
Forat del Vent, ara en la seva tercera època, és una 
revista trimestral de format digital sobre història i 
patrimoni; té un caràcter més divulgatiu i s’hi poden 
trobar també notícies sobre les activitats del CEII. 

Els treballs i estudis històrics que llegim a les pà-
gines de les diverses publicacions que edita el CEII 
ens permeten entendre una de les principals fun-
cions d’un centre d’estudis d’història d’avui en dia: 
són un exemple per veure que a partir d’aquesta 
feina el llegat històric i la seva interpretació resten 
oberts a canvis, s’actualitzen segons les troballes 
documentals que es puguin fer, es consoliden unes 
interpretacions o se n’obren de noves. Un centre 
d’estudis permet contrastar enfocaments, debatre 
idees, trobar noves fonts, aprofundir en aspectes 
determinats.

Sensibilització sobre el passat històric i 
dignificació del patrimoni

Tota aquesta tasca de recerca permet donar a 
conèixer la història i dignificar-la. Es posen sobre 
la taula temes que han permès, o haurien de per-
metre, la preservació del llegat històric andreuenc, 
com s’ha fet amb el Rec Comtal, la figura d’Ignasi 
Iglésias, la preservació del nucli antic, els noms 
dels barris de Sant Andreu, la caldera de la Fabra i 
Coats ( junt amb els Amics de la Fabra i Coats), Can 
Guardiola i la Rambla (amb l’AVV de Sant Andreu 
de Palomar). Però segueix havent-hi temes que 
avui encara són ben vius, com ara aconseguir la 
preservació i dignificació de la capella del Sant 
Crist dels Segadors, les cases del carrer del Pont, 
els refugis antiaeris de la Guerra Civil, o la creació 
d’un centre d’interpretació del Rec Comtal que 
dignifiqui també l’espai del Molí del Rec.



8

3a
 è

po
ca

  |
  n

úm
er

o 
4 

 | 
 p

ri
m

av
er

a 
20

22

Acabem la conversa repassant les coses que te-
nen previst fer aquest any, i sembla que el CEII té 
corda per estona. Per exemple, donar relleu a les 
efemèrides històriques d’aquest 2022: 125 anys de 
l’annexió a Barcelona, 25 anys de la mort de Martí 
Pous, 150 anys del naixement de mossèn Clapés. 
Sense oblidar les activitats que encara cuegen del 
150 aniversari del naixement d’Ignasi Iglésias, com 
les exposicions inaugurades recentment, i la pu-
blicació del llibre que n’ha de sortir i que diversos 
retards inesperats i aliens al CEII han fet que encara 
no s’hagi pogut presentar. També estan pendents 

de l’Ajuntament, a qui han sol·licitat poder ampliar 
el local i així tenir un espai per a exposicions i una 
sala d’actes. I finalment, no oblidem la nova web 
(www.ceiisantandreu.cat), que permet tenir accés 
des de casa a tot aquest llegat incalculable.

+ XAVIER ARAGALL

Adaptat de l’article publicat anteriorment a la 
revista Sant Andreu de Cap a Peus, número 676, 
març del 2022.

Acta fundacional del CEII. ARXIU CEII
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[ el centre convidat ]

Som un grup d’estudis que ens vàrem constituir 
el juliol del 2009 i el nostre àmbit geogràfic d’ac-
tuació és el Districte d’Horta-Guinardó, amb uns 
barris d’un origen i una orografia ben diferent que 
provenen, en part, dels antics municipis de Sant 
Joan d’Horta (la major part del territori) i de Sant 
Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals (en 
part més petita). Inicialment ens vàrem ubicar en 
llocs de manera provisional fins a la inauguració 
del Casal d’Entitats del Mas Guinardó, el 2011. Des 
de llavors hi tenim la seu.

Vàrem començar amb els conceptes patrimoni i 
història com a referents de les nostres actuacions. 
Els objectius fixats eren:

•   Identificar espais, edificacions i elements de me-
mòria històrica en perill de desaparició, i tot allò 
considerat patrimoni cultural susceptible de des-
aparició, degradació o transformació irreversible. 

•   Vetllar pel manteniment integral del nostre pai-
satge cultural (material i immaterial) cercant els 
mitjans disponibles a l’Administració pública, o 
canalitzant les reivindicacions adients per acon-
seguir-ho. 

•   Prendre contacte amb aquelles associacions i en-
titats sensibilitzades sobre la protecció del patri-
moni, per formar xarxes d’actuació i col·laboració. 

•   Fer recerca històrica de qualsevol aspecte dels 
barris del nostre àmbit d’actuació.

Per poder aconseguir tot això calia tenir un pla d’ac-
tuació, que primer vàrem centrar en el coneixe-
ment dels elements arquitectònics del Catàleg de 
Patrimoni. Volíem, però, eixamplar aquest concepte, 
com, per exemple, amb elements arquitectònics 

d’àmbit popular o rural, conjunts urbanístics amb 
valor per si mateixos, arbres amb valor paisatgístic, 
conjunts enjardinats (públics i privats), una paret 
vestigi d’un entorn rural, un pou, etc. Volíem també 
recollir històries de testimonis, valuosos per conèixer 
què i qui hi havia abans en els territoris que després 
van evolucionar fins a transformar-se en els barris 
actuals. I també fer recerques, sobretot d’aspec-
tes poc o gens coneguts, sempre del nostre àmbit 
geogràfic d’actuació. Això ho vàrem materialitzar 
amb la creació de la revista EL POU, que ha resultat 
la nostra activitat més rellevant. N’hem publicat 
11 números anuals des del 2010 (més un d’extra:  
l’Atles de l’aigua d’Horta-Guinardó), amb articles sobre 
aspectes històrics, vivències, entrevistes, reivindica-
cions patrimonials... i la publicació de les passeja-
des de l’any. A partir de la inclusió de la revista al 
repositori RACO https://raco.cat/index.php/ELPOU, 
tothom en pot consultar en línia tots els números.

D’altra banda, teníem clar que calia dur a terme ac-
cions divulgatives per fer arribar al públic en general 
tots els aspectes que volíem donar a conèixer, i les 
passejades van ser una de les primeres activitats. 
Les primeres deu passejades varen recórrer els onze 
barris del districte, i durant anys han estat una acti-
vitat rellevant. Actualment tenim més de quaranta 
passejades temàtiques de racons de tot el districte.

Altres activitats són els Dimecres d’El Pou, amb ex-
posició de temes bàsicament d’interès local; ex-
posicions sobre temes històrics; gimcanes, i altres 
col·laboracions i activitats, sempre encaminades a 
la divulgació. I hem continuat la nostra tasca divul-
gativa amb l’estrena del nostre lloc web, https://
elpougrupdestudis.cat/, que esperem que sigui una 
bona eina de comunicació de la nostra activitat.

+ CARLOTA GIMÉNEZ

El Pou  
Grup d’Estudis  
de la vall d’Horta  
i la Muntanya Pelada
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Els companys del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias 
em demanen una semblança del Senyor Martí Pous, 
i els ho agraeixo de tot cor perquè, certament, hi 
ha persones amb qui el destí o, si voleu, la provi-
dència et fa coincidir en un mateix camí. I aquest 
no era altre que la reivindicació de la història de 
Sant Andreu de Palomar, de la seva gent, de les 
seves vivències, sobretot, però dels pros i contres 
de viure al costat d’una gran ciutat com Barcelona; 
gran, sens dubte, un cop incorporades antigues vi-
les del pla com la nostra. Aquesta reivindicació del 
patrimoni heretat havia començat ja amb la feina 
incansable de l’Associació de Veïns, del moviment 
veïnal en general, ja fa cinquanta anys. En aquell 
marc de recuperació democràtica, la història, la 
recerca documental, les fonts arqueològiques, hi 
representaven un paper important i lògic, evident-
ment. Testimonis d’un món rural que no acabava de 
desaparèixer del tot; d’un procés d’industrialització 
i unes formes de vida que acabarien convertint-se 
en senyal d’identitat de gairebé el conjunt de la co-
munitat; d’una cultura, d’unes tradicions vinculades 
tant a aquell Sant Andreu de la pagesia com al del 
moviment obrer. I comptàvem amb una base sobre 
la qual bastir nous projectes: l’exhaustiu treball que 
mossèn Joan Clapés havia publicat l’any 1931, les 
Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar, del 
qual Martí Pous n’era un gran coneixedor, i que 
seria reeditat el 1984. Començaven els anys vui-
tanta del segle passat i un grup d’andreuencs i 
andreuenques, entre els quals destacava el Senyor 

Pous per la seva empenta, pel seu amor al poble, 
per la seva bonhomia i capacitat de diàleg, vàrem 
crear l’Arxiu Històric de Sant Andreu, l’any 1982. Ben 
aviat, Elisabet Huntingford, l’any 1983, resumia, en 
l’edició especial del Sant Andreu de Cap a Peus, el 
número 100, el coneixement que teníem sobre els 
orígens històrics. Aquell treball el seguiren altres 
píndoles d’història fruit de recerques recents de 
diferents persones, també publicades al De Cap a 
Peus. Necessitàvem donar a conèixer la importància 
històrica de Sant Andreu en l’esdevenir del Pla de 
Barcelona i, alhora, fomentar una recerca que era 
molt necessària. Així, amb el Senyor Pous al cap-
davant i al Centre Cívic com a espai de difusió, và-
rem organitzar un parell d’exposicions sota aquest 
doble vessant: “De l’Horta a la Fàbrica: dos segles 
d’indústria a Sant Andreu” (1984) i “Fonts històriques” 
(1986). Però no n’hi havia prou, tot i la magnífica 
feina que l’Arxiu havia desenvolupat. El grup que 
formàvem l’Arxiu Històric érem conscients que per 
avançar, i sobretot perquè es creaven els arxius 
històrics de districte, calia disposar d’una entitat 
pròpia, independent, que mentre col·laborava amb 
les institucions en l’estudi, defensa i divulgació de 
la història, havia de gaudir, alhora, de capacitat per 
interpel·lar aquelles mateixes institucions, des de la 
recerca rigorosa. Aquesta fou la motivació principal 
que conduí el grup, liderat pel Senyor Pous, que 
en seria el president, a constituir i fundar el Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias. Tant l’Arxiu Històric com 
després el Centre d’Estudis, havien d’influir en la 

Martí Pous i Serra:  
la meva experiència al 
costat d’una gran persona

[ el personatge històric ]
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Martí Pous i Serra (1910-1997).  
AUTOR DESCONEGUT / FONS DE LA FAMÍLIA POUS I LLAMBÍ 

creació d’altres entitats similars, on destacava —i 
destaca— la confluència de persones amb forma-
ció autodidacta, coneixedores i amants de la terra i 
del seu patrimoni, amb altres procedents del món 
universitari i de l’ensenyament en general, que hi 
aportaven metodologia de treball i eines per fer 
arribar a tothom tots aquells coneixements. A partir 
d’aquí les activitats, actes, publicacions, projectes, 
exposicions —especialment la dedicada l’any 1987 
al Rec Comtal, que donà cos al primer número de 
la revista Finestrelles—, s’han anat succeint i conti-
nuen heretant, posant en valor i millorant, com no 
podria ser d’una altra manera, tota aquella feina 
—feinada— que inicià Martí Pous. 

Vaig mantenir una relació molt estreta amb el 
Senyor Pous, primer des de l’Arxiu i després com 
a vicepresident que vaig ser del Centre. Ens van 
unir molts projectes (la revista Finestrelles, El mil-

lenari de la parròquia, la Història de Sant Andreu 
de Palomar en còmic, etc.) i vaig aprendre molt 
d’una persona amb una educació exquisida que 
aconseguia arribar sempre a bons compromisos, 
fruit del diàleg, de la comprensió vers l’altre; una 
persona que sabia escoltar i que era conscient de 
fins on podia arribar. Perquè, tot i ser molt llegit, 
amb una activitat anterior en l’àmbit cultural i es-
piritual prou coneguda, tenia la humilitat del savi 
que era. Una saviesa posada a l’abast de tothom, 
gràcies, també, a la seva família i, en especial, a una 
de les seves netes, que li desvetllà el cuquet de 
començar a explicar tot el saber que acumulava i 
l’impel·lí a progressar en aquest coneixement i a 
compartir-lo amb els altres. Fa 25 anys ens deixava 
un dels nostres “homenots”, però la seva petjada 
resta inesborrable.

+ JOAN J. BUSQUETA I RIU, EXVICEPRESIDENT DEL CEII
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[ l’entrevista ]

El proppassat 27 de gener es va commemorar el 25è aniversari del traspàs de 
l’historiador andreuenc Martí Pous i Serra (1910-1997). Pous va ser un historiador 
autodidacte que va engegar projectes historiogràfics per tal de donar a conèixer el 
passat del nostre poble. Va ser cofundador i president de l’Arxiu Històric de Sant 
Andreu de Palomar, el 1982, el qual cinc anys després passaria a denominar-se 
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, i l’autor de més d’un centenar d’articles i coautor 
de diversos llibres sobre la història de Sant Andreu de Palomar. Hem entrevistat dos 
dels tres fills del Senyor Pous —així era com se’l coneixia amicalment— per tal que 
ens facin un esbós biogràfic del seu pare. Són Quima i Lluís Pous i Llambí.

Pau Vinyes: Com definiríeu en poques paraules 
el vostre pare?

Quima Pous: Era un home bo. Procurava per la 
família, però en paral·lel tenia una activitat associa-
tiva bastant plena. Una persona amb molt de seny. 
Asseverava en no dir una paraula més alta que l’al-
tra —jo el recordo poques vegades enfadat— i de 
tarannà fàcil. Tenia una actitud positiva. 

Lluís Pous: Totalment d’acord amb la meva ger-
mana. Afegim-hi que era un home que es preocu-
pava que en la relació amb les altres persones no 
hi haguessin malentesos. Era molt conscient de dir 
les coses de la millor manera possible per tal que 
allò que deia no fos mal interpretat. És a dir, tenia 
molta cura de les paraules a pronunciar. 

PV: A la Fabra i Coats al llarg de tota la vida, oi?
LLP: Hi ha va treballar des de ben jove; va arribar 

a ser encarregat de la secció de tint, i a les tardes, 
després de Can Fabra, feia altres feines. Ja de gran va 
treballar a Can Valls, una petita empresa de foneria 

d’alumini que hi havia a tocar de casa. També, entre 
altres feines, va fer de venedor de tasses i plats per a 
bars i restaurants. I amb una màquina de cosir arre-
glada esmolava agulles de cosir de forma triangular 
per tal de poder cosir pell. Agulles que venia als que 
feien guants. Això era conseqüència de la postguerra. 
Havíem passat gana, però entenent com a gana allò 
que volies menjar i no podies repetir, per l’encari-
ment de certs productes alimentaris. Vam arribar a 
comprar arròs de contraban, en un lloc de la plaça 
de les Palmeres. La mare anava a Can Girabal [forn 
de pa del carrer de Servet] i tornava sense la barra 
de pa i aleshores em deia “ves-hi tu que et donaran 
una peça de pa gratuïta”. El que no volia la mare es 
que la veiessin a ella sortint amb una barra de pa 
en un temps d’escassetat alimentària i econòmica. 

PV: El vostre pare va fer la guerra com a soldat?
LLP: Va estar mobilitzat durant el període de la 

Guerra Civil i destinat en una oficina de l’Estació de 
França. El 26 de gener de 1939 no s’hi va presentar. 

Quima i Lluís Pous,  
fills de l’historiador  
Martí Pous
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QP: Es va amagar a casa de la seva sogra.
LLP: Dies després va tornar a l’oficina on havia 

estat i no hi era. Una bomba l’havia rebentat. Es va 
salvar d’una mort segura.

PV: Va ésser una persona molt vinculada amb 
el moviment associatiu des de ben jove.

QP: Va estar vinculat a la Federació de Joves 
Cristians de Catalunya, amb els Lluïsos i la seva sec-
ció excursionista. 

LLP: De jove va voltar per mig Catalunya. 

PV: He llegit que va estar vinculat políticament 
a Acció Catalana.

LLP: No ho sabem. El que sí que sabem és que els 
pares van viure amb una certa por durant el període 
dels rojos. Sobretot per part de la mare, que havia 
salvat el seu pare (Jaume Llambí i Falqués) en el 
moment que estaven apunt d’endur-se’l a Montcada 
en un camió cap a un desenllaç incert. La filla es 
va posar a plorar i un milicià el va tirar d’un cop del 
camió i li va dir: “Ja pots estar contenta que l’has 
salvat”. Durant el primer franquisme vam viure un 
silenci absolut. No es parlava de política, i menys de 
la guerra. Tot i això, el nostre pare tenia un tarannà 

catalanista. I a mi me’l va manifestar per primer cop 
quan jo vaig marxar de colònies i em va dir: “m’es-
criuràs una carta en català”.

QP: Una anècdota que m’acaba de venir al cap és 
la de quan es fregava i es posaven fulls de diari per 
evitar de trepitjar el terra moll. Si s’adonava que hi 
havia algun full amb una imatge de Franco l’agafava 
i el canviava per un altre. Per tal que ningú pensés 
que ho havíem fet expressament. Eren temps de 
molta por i repressió. 

PV: Com es van conèixer els vostres pares?
QP: Ballant sardanes, a la Trinitat. 

PV: La vostra mare era neboda de mossèn 
Clapés. Quina relació va tenir el vostre pare 
amb Joan Clapés?

LLP: Poques coses ens comentava el pare del tio 
capellà —mossèn Clapés, com l’hem conegut molts 
un cop mort. Però quan en parlaven es manifestava 
un respecte per part del pare vers Clapés. 

QP: Ha sigut anys després de la seva mort, que 
en va parlar més sovint i amb reconeixement de la 
seva tasca com a historiador andreuenc. 

Els germans Pous i Llambí al jardí del CEII, amb la Creu de Terme de Sant Andreu de Palomar al fons.
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PV: Va ser un autodidacte que va aprofundir 
en el coneixement històric del seu poble de 
naixença?

LLP: I tant, autodidacte havent llegit mossèn 
Clapés. 

QP: A partir de les lectures de les Fulles [històri-
ques de Sant Andreu de Palomar] de mossèn Clapés 
ell devia anar-se interessant per la historiografia an-
dreuenca. 

LLP: També d’haver llegit altres llibres, així com la 
Geografia de Catalunya de (Francesc) Carreras Candi. 
Era una persona de formació tècnica, havia estudiat 
a l’Escola del Treball, però amb una afició per la his-
toriografia local i catalana. Havia arribat a fer poesia. 

PV: Us va impulsar l’interès per la història? 
QP: Per la historiografia no. En canvi per llegir, 

sí. Ens deia: “llegiu, llegiu...”. 

PV: Quins van ser els seus referents historio-
gràfics i humanístics?

QP: Tenia una admiració gran per l’historiador 
Josep Maria Ainaud de Lasarte. 

LLP: També per en [Josep] Torras i Bages. 
QP: En [Jaume] Balmes. Tenia diversos llibres 

d’ell. I d’altres referències bibliogràfiques. 
LLP: A la nostra llar hi havia bastants llibres. A 

casa de l’àvia hi havia els Patufets, i ens els llegíem 
amb il·lusió. 

PV: El 1982 va ser un dels fundadors de l’Arxiu 
Històric de Sant Andreu de Palomar.

LLP: Sí, però jo no en vaig saber res d’aquest pro-
jecte fins que em va dir que me n’havia de fer soci. 

QP: En canvi de la seva activitat als Lluïsos i a 
Sant Pacià n’estàvem força assabentats.

PV: Havia fet d’actor als Lluïsos?
LLP: Sí, havia fet d’actor i autor. Va escriure tres 

o quatre obres de teatre. 

PV: Un cop jubilat es vincula de ple amb el món 
associatiu andreuenc, col·laborant i impulsant 
diverses entitats.

LLP: Va ser secretari de la Junta de l’Asil de Sant 
Andreu de Palomar. Va escriure la primera història de 
l’Asil en format de dietari. D’altra banda, va transfor-
mar el bar dels Lluïsos per tal que esdevingués una 

llar de jubilats. Els avis jugaven a cartes i al dòmino 
i algun cop hi havia alguna conferència.

QP: Havia anat a la plaça de l’Estació a dir als avis 
que eren asseguts en bancs públics que anessin al 
bar dels Lluïsos, on estarien millor i recollits del fred. 

PV: També va col·laborar difonent la història 
de Sant Andreu de Palomar en diversos mit-
jans escrits.

LLP: Va col·laborar amb la revista veïnal Sant 
Andreu de Cap a Peus, amb el programa de la Festa 
Major..., amb articles sobre història de Sant Andreu, 
i realitzant conferències per a joves i adults. 

PV: Podem considerar que és l’hereu de mos-
sèn Clapés?

QP: Com a divulgador sí, com a historiador no. 
Ell sempre deia que no era historiador sinó divul-
gador de la història de Sant Andreu de Palomar. Va 
veure la necessitat d’explicar el que sabia de Sant 
Andreu, sobretot a les escoles. 
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PV: Quin llegat com a historiador i com a home 
ens ha deixat?

QP: A nivell familiar, els nets l’han anat descobrint 
quan ell ja no hi era. Han descobert el divulgador 
de la història andreuenca. Procurava esperonar la 
gent per la coneixença del passat del seu poble. 

PV: De la proposta de posar el seu nom a un 
carrer hem passat a dedicar-li el nom d’un ins-
titut de secundària.

LLP: La proposta de dedicar-li un carrer va ser 
de tres membres del grup de teatre dels Lluïsos, 
en Josep Comella, en Josep Colomer i l’Antoni 
Sánchez. Aleshores el CEII va agafar la proposta i 
va fer les oportunes gestions i va recollir adhesions 
d’entitats. Finalment la proposta va ser aprovada 
per la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament 
de Barcelona. Al final la decisió ha estat anomenar 
l’institut ubicat dins del recinte de la Fabra i Coats 
amb el nom de Martí Pous.

QP: És bonic que un institut tingui el nom del 
nostre pare.

PV: Quina és la relació amb la direcció de 
l’Institut?

LLP: Des de que han canviat la directora la flu-
ïdesa de les relacions ha estat nul·la. De fet, amb 
l’antiga direcció havia participat diverses vegades 
en xerrades explicant la figura del pare. Jo sempre 
he cregut que el pare, per a la societat actual laica 
i els ajuntaments cada cop més ateus, és considerat 
una persona massa catòlica. 

PV: Teniu alguna anècdota que vulgueu explicar?
LLP: Quan Narcís Serra va fer el pregó de la Festa 

Major de 1982, en el qual s’acomiadava com a alcal-
de per ser nomenat ministre de Defensa del primer 
govern de Felipe González, el text que va llegir va 
ser redactat pel nostre pare. I li van retallar allà on 
el pare parlava de Sant Andreu, no com a topònim 
sinó com a apòstol.

+ PAU VINYES I ROIG, ENTREVISTADOR

+ JORDI ESPLUGAS I ABÓS, FOTOGRAFIES 

Joaquima i Lluís Pous i Llambí en un moment de l’entrevista.
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Façana de la Farmàcia Guinart. Ruta del Modernisme.

La Farmàcia Guinart:  
una farmàcia arrelada al barri 
de Sant Andreu de Palomar

[ dossier central ]

La Farmàcia Guinart, aquest establiment tan antic 
i tan carregat d’història i de records, és una part 
essencial de la nostra família Guinart. Quatre ge-
neracions de farmacèutics diuen molt de l’amor 
cap als orígens d’aquesta nissaga. 

La farmàcia ha estat, des de sempre, el centre, el 
nucli de la nostra família, que ens ha vist reunir- nos 
tantes vegades; però la seva història era descone-
guda per a la majoria de nosaltres, igual que tots 
els documents, llibres i fotografies que es trobaven 
repartits i oblidats per l’establiment. En decidir que 
volia investigar quin havia estat el recorregut de la 

farmàcia des del seu origen, vaig començar a bus-
car amb l’únic objectiu de trobar pistes, records i 
vivències d’aquests avantpassats que van treballar, 
fa més de cent anys, on encara avui dia es treballa. 
Per tots els racons de la farmàcia vaig trobar gran 
quantitat de documents. De la fundació, d’Anselm, 
de Joan Guinart Roig, de la història de Sant Andreu, 
entre moltes altres coses. Una gran ajuda que vaig 
tenir va ser la del meu avi, Joan Guinart Ferran, que, 
amb les seves explicacions de records i vivències, 
em va permetre descobrir la història de la meva 
família, tan propera i que m’era tan desconeguda. 
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Origen de la Farmàcia Guinart

Anselm Guinart i González va fundar la Farmàcia 
Guinart el dia 15 de novembre de 1896. Així doncs, 
el 15 de novembre de l’any 2021 se celebrà el 125è 
aniversari de la fundació. Anselm Guinart va néixer 
a Sueca, València, l’any 1866. Com que volia estudiar 
la carrera de Farmàcia, es va mudar a Barcelona per 
ingressar a la universitat. Després dels cinc anys de 
carrera, Anselm Guinart va obtenir la llicenciatura 
de Farmàcia, el curs 1893-1894. 

Es va casar amb Elissa Roig Casamitjana, filla de 
Joan Roig Puig, metge, el qual va regalar la farmàcia 
Bardia al seu gendre Anselm, i la van traslladar a la 
ubicació actual. La parella va tenir tres fills: Joan, 
Vicenta i Mercedes.

Després de molts anys de servei al poble de Sant 
Andreu, Anselm Guinart morí el 4 d’abril de 1923, 
a l’edat de 56 anys. És aquí quan aquesta farmàcia 
centenària comença a passar de pares a fills.

Joan Guinart Roig, fill d’Anselm Guinart González i 
Elissa Roig Casamitjana i germà gran de Mercedes 
i Vicenta Guinart Roig, va néixer a Barcelona el 2 
d’abril de 1898 i va morir el 2 d’abril de 1972, a 
l’edat de 74 anys.

Va estudiar, com havia fet el seu pare, la carrera de 
Farmàcia a la Universitat de Barcelona. Es va gra-
duar l’any 1921 i després va començar a treballar 
a la Farmàcia Guinart. Es va casar amb Mercedes 
Ferran Lamich, de Cervera, i van tenir cinc fills: Elisa, 
Joan, Josefina, Roser i Antonio.

Joan Guinart sempre va ésser una persona molt 
participativa en les activitats i entitats del barri. Va 
ser regidor del districte, vicepresident del Patronat 
de la Casa Asil de Sant Andreu des del 1948 fins al 
1972, i també formava part de la junta del Metro 
Transversal, que era una de les dues companyies 
de metro que hi havia en aquella època a la ciutat. 
Una altra cosa que cal destacar és que va participar 
en la fundació d’Unió Democràtica de Catalunya, un 
partit catòlic i catalanista, del qual tenia el carnet 
número 4. A més de formar part de totes aquestes 
entitats, Joan Guinart, que era un catòlic entusiasta, 
des que va conèixer el pare Vallet i l’Obra d’Exercicis 

Parroquials de Barcelona, es dedicà a acompanyar-lo 
en els seus viatges per difondre aquests exercicis. 
Va fer moltes conferències; era un gran orador, i 
tenia la capacitat especial d’entusiasmar el públic 
amb les seves paraules.

A en Joan també li agradava molt escriure. Des 
que estudiava el batxillerat, intern, al col·legi Sant 
Ignasi de Sarrià, ja omplia petits fulls de paper amb 
els seus poemes. L’any 2013, els seus fills van fer un 
recull de gran part d’aquells escrits. Sempre mani-
festava que li faria molta il·lusió escriure un llibre. 
Els poemes parlaven de diversos temes, com ara 
la religió, el Nadal, la natura, sentiments, records, 
el barri de Sant Andreu, i també, de vegades, trac-
taven d’algun tema relacionat amb la farmàcia. Per 
exemple, hi ha un poema dedicat a un producte 
que s’elaborava a la mateixa farmàcia, anomenat 
“Gastrógeno Guinart”. 

Joan Guinart Ferran, el meu avi, va néixer a Barcelona 
el dia 12 de juliol de 1932. Va estudiar Farmàcia a la 
Universitat de Barcelona entre els anys 1951 i 1957, 
i quan es va graduar, va començar a treballar a la 
farmàcia amb el seu pare. Es va casar amb Margarita 
Gómez de Arteche Catalina, nascuda a Osca, l’oc-
tubre de 1961 i van tenir sis fills: Margarita, Juan 
Ignacio, Carmen, Mercedes, Miguel i Luis Anselmo. 
Ha dedicat la seva vida a la farmàcia atenent de 
manera cordial, dia rere dia, tots els clients i con-
servant amb molta cura i dedicació tot el patrimoni 
modernista. Al llarg dels anys, ha anat fent canvis a 
l’establiment per tal d’adaptar-se a les necessitats 
de cada moment. També ha fet restaurar diversos 
elements de la farmàcia, sempre conservant-ne 
les formes i decoracions originals. Per exemple, va 
treure dues vitrines que hi havia sobre el taulell i 
que deixaven poc espai per a l’atenció al públic; 
també va adequar la part superior de les fustes dels 
prestatges on s’exposaven els medicaments, per tal 
de col·locar-hi part dels albarels i altres pots que hi 
havia a la farmàcia. Va refer els rètols originals, que 
havien estat substituïts l’any 1965 perquè estaven 
molt malmesos.

També va tenir la gran joia de poder celebrar el 
centenari de la fundació de la farmàcia, el dia 15 de 
novembre de 1996. Amb motiu d’aquesta celebra-
ció, es va fer una recerca de fotografies, documents, 
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utensilis de laboratori i medicaments antics, que 
van ser exposats en una vitrina col·locada entre 
les dues portes de la farmàcia. El meu avi també 
va encarregar uns pots de farmàcia per regalar a 
familiars i amics en record d’aquell dia. El 15 de no-
vembre de 1996 era divendres i, quan es va tancar 
la farmàcia a les vuit del vespre, es va convidar tots 
els clients a coca i cava. La farmàcia es va omplir 
de gent que celebrava el centenari. 

Actualment, qui regenta la farmàcia són Margarita 
Guinart Gómez de Arteche i Lluís Anselm Guinart 
Gómez de Arteche, tots dos fills del farmacèutic 
jubilat Joan Guinart Ferran. 

La Margarita va estudiar Farmàcia a la Universitat 
de Barcelona i es va graduar l’any 1989. Mentre 
estudiava, ja ajudava el seu pare a la farmàcia.

En Lluís Anselm va estudiar la carrera de Farmàcia 
a la Universitat de València de 1992 a 1997. Quan 
va acabar, va començar a treballar a la farmàcia 
juntament amb el seu pare i la seva germana.

Els dos farmacèutics han seguit treballant per con-
tinuar oferint un bon servei a la gent del barri i 
mantenir l’important patrimoni modernista que 
és l’edifici de la Farmàcia Guinart. A poc a poc han 
anat modernitzant l’establiment per tal que els pro-
ductes que s’hi venen estiguin més a l’abast de la 
gent. Per exemple, han posat la farmàcia a les xar-

xes socials a través d’una pàgina web, un compte 
d’Instagram, i ofereixen la possibilitat de comprar 
a través de WhatsApp. 

Breu història del barri de Sant Andreu 
de Palomar

La història del poble de Sant Andreu es remunta 
a temps molt antics. Es té constància que al neo-
lític ja hi havia gent que ocupava aquest territori, 
gràcies al descobriment, l’any 1960, d’unes peces 
de sílex i terrissa davant l’estació de Sant Andreu 
Comtal, entre la riera de Sant Andreu i el torrent 
de Can Dragó.

També se sap que alguns poblats ibèrics ocupaven 
una ampla faixa litoral a Catalunya i, a l’època ro-
mana, en la demarcació on avui dia es troba Sant 
Andreu de Palomar, ja hi havia pobladors que es 
dedicaven al conreu i l’exportació de vi, oli i blat.

La menció més antiga que tenim sobre un temple 
dedicat a Sant Andreu és de l’any 966. Més tard, 
l’any 992, apareix el primer document històric que 
parla del topònim “Palomar”. Tot i l’existència del 
temple i del topònim, el nom del poble tal com el 
coneixem ara no es formà fins l’any 1034.

Al llarg de la història, Sant Andreu ha viscut esde-
veniments remarcables que han influït en l’evolució 

Família Guinart Roig. D’esquerra a dreta, Joan Guinart Roig, Elissa Roig Casamitjana,  
Mercedes Guinart Roig, Vicenta Guinart Roig i Anselm Guinart González. FONS FARMÀCIA GUINART
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del barri. Un succés que cal destacar és el paper 
que la població va tenir en la Guerra dels Segadors. 

Quan el 15 de novembre de 1896 Anselm Guinart va 
obrir la Farmàcia Guinart, Sant Andreu del Palomar 
era un poble molt pròsper, encara amb grans ex-
tensions de camps al seu voltant, d’agricultors i 
d’obrers que treballaven a les fàbriques de la zona.

Sant Andreu havia crescut molt i, a més, s’estava 
convertint en un poble industrial. Un poble que 
aviat deixaria de ser-ho. Els andreuencs tenien por 
que Barcelona acabés amb aquest creixement i els 
agregués. Fruit d’aquesta por, a cada població del 
Pla es va formar una “Junta Antiagregació”; però això 
no va durar gaire, ja que el 20 d’abril de 1897, des 
de Madrid, va arribar una carta, un decret signat per 
la reina regent Maria Cristina d’Habsburg-Lorena, 
que obligava les poblacions de Sants, les Corts, Sant 
Gervasi, Gràcia, Sant Martí i Sant Andreu a agregar-se 
a Barcelona. Com que ningú hi estava d’acord, la 
primera vegada que es van celebrar eleccions muni-
cipals a Sant Andreu, ningú va anar a votar. Malgrat 
les protestes que hi va haver i els grups que es van 
formar en contra d’aquesta agregació, Sant Andreu 
va passar a formar part de Barcelona.

Temps més endavant, quan Anselm ja havia obert 
la farmàcia, es van produir els fets de la Setmana 
Tràgica. Buscant entre els receptaris que es conser-
ven, vaig trobar que a les pàgines on s’anotaven els 

medicaments venuts cada dia, en les dates de la 
Setmana Tràgica, Anselm havia anotat unes línies 
en què donava a entendre com es vivia aquella 
situació. El diumenge 1 d’agost de 1909, es llegeix 
una frase escrita pel farmacèutic que fa referència a 
aquests fets i que diu: “Pasó la tormenta y empiezan 
a sosegarse los ánimos”. A més, però, de la frase, ens 
adonem que entre dimarts i diumenge no hi ha 
cap anotació. És per això que sabem que, durant 
aquests dies de la Setmana Tràgica, la Farmàcia 
Guinart no va obrir les portes, un fet anormal ja que 
obria tots els dies de l’any, incloent-hi diumenges 
i festes assenyalades, com Nadal.

A la pàgina següent, que és contínua a l’anterior, s’hi 
llegeix, quasi al final, al costat de “Lunes 2 Agosto 
1909”, una anotació que diu: “Restablecida la tran-
quilidad”, en referència també als fets esmentats 
anteriorment.

Aquesta és l’última pàgina en què es fa al·lusió a 
la Setmana Tràgica. El dimarts 3 d’agost de 1909, 
Anselm anota: “Continua la calma”. 

Un altre fet curiós que trobem, quan el regent de 
la farmàcia era Joan Guinart Roig, és que a l’inici de 
cada jornada laboral, el farmacèutic sempre firmava 
en el receptari, al costat de la data. Sabem, gràcies 
a explicacions del meu avi, Joan Guinart Ferran, que 
el primer va estar empresonat a Montjuïc. El fet pel 
qual el van empresonar va ser la seva filiació catò-

Joan Guinart Ferran, Margarita i Lluís Anselm Guinart Gómez de Arteche. FONS FARMÀCIA GUINART
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lica, i arran d’aquesta troballa i d’altres documents, 
constatem que va ser durant el mes de febrer de 
1937. L’últim dia que firmà al receptari fou el 2 de 
febrer de 1937, i no tornem a trobar la seva signa-
tura fins el dia 4 de març, quan sabem que va ser 
alliberat i va poder tornar a treballar a la farmàcia. És 
també als receptaris on podem trobar fets històrics 
que mostren el que van viure tantes persones des 
d’una perspectiva més personal. 

Anys més tard, quan era Joan Guinart Ferran qui 
regentava la farmàcia, es van començar a notar els 
inicis de la revolució tecnològica. D’una banda, es 
van introduir les pastilles, els comprimits, les càp-
sules, i de l’altra van arribar els ordinadors, una gran 
innovació que va facilitar un registre més còmode 
i eficient dels medicaments que hi havia a l’esta-
bliment i que permetia fer comandes de manera 
ràpida i efectiva. 

La generació següent, la Margarita i el Lluís, el que 
han hagut de viure recentment ha estat la pandèmia 
provocada per la Covid-19, que va provocar que les 
farmàcies s’hi haguessin d’adaptar amb precauci-
ons com ara les mascaretes, el gel hidroalcohòlic 
o els guants. Això, però, no va ser tot: durant el 
confinament molts establiments van haver de fer 
servei a domicili, cosa poc habitual a les farmàcies.

L’establiment centenari

Actualment, la farmàcia es troba al número 306 del 
carrer Gran de Sant Andreu. Quan es va fundar, el 
carrer s’anomenava carrer Major, i el que avui és el 
número 306 en aquella època era el número 96. 
L’edifici és d’estil modernista, i se’n conserva gai-
rebé tot el material original: els ferros forjats, els 
vidres emplomats, les portes, i pràcticament tota 
la façana. La fusta del taulell i dels armaris també 
és original. El rètol de rajola va ser canviat per un 
d’igual, ja que l’original estava esquerdat. La còpia 
la va fer un ceramista, Maioles, de Sant Pau d’Or-
dal. Les rajoles originals de la façana es van fer als 
forns Xumetra, de Sant Andreu. De fet, en una de 
les rajoles es veu la signatura d’aquesta empresa, 
“Xumetra S.A. Barcelona”, de cap per avall. 

La Farmàcia Guinart avui dia

La funció de les farmàcies és aconsellar als seus 
clients què és el que pot anar millor per a la seva 
salut o vigilar l’automedicació, però no tan sols això: 
els farmacèutics venen productes o fórmules, de 
vegades elaborades per ells mateixos, que contri-
bueixen a millorar la salut de la persona que se’ls 
pren o els utilitza. Per tant, això genera una gran 
responsabilitat.

Receptari de 1909. 1 d’agost de 1909. Setmana Tràgica. FONS FARMÀCIA GUINART
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En una farmàcia hi ha una sèrie de tasques a fer que, 
amb el pas dels anys, han anat canviant o evolucio-
nant. Al principi s’utilitzaven plantes per elaborar els 
remeis. A la Farmàcia Guinart, per exemple, encara 
avui dia conserva un morter de marbre de grans 
dimensions amb una mà de morter de ferro que 
pesa moltíssim. Amb aquest morter es trinxaven les 
plantes i, quan ja es tenien llestes, s’iniciava tot el 
procés per poder vendre el producte. Avui dia, de 
les plantes només se n’utilitzen els principis actius.

D’altra banda, la medicina ha evolucionat, de ma-
nera que els medicaments s’elaboren en grans in-
dústries i el procés és molt més ràpid.

En el cas de les fórmules, abans sí que se’n feia una 
gran quantitat, però avui dia una gran part de les 
que s’elaboren són productes capil·lars o compos-
tos destinats a tractar problemes de pell. També 
s’elaboren algunes càpsules.

Antigament, elaborar comprimits era molt costós. 
També es fabricaven píndoles, una altra forma sò-
lida, elaborades en els pindolers.

Des del començament, a la Farmàcia Guinart han 
tingut molt clar que el servei que fa una farmàcia 
és sempre per afavorir o millorar la salut de la gent. 
Anselm Guinart ja va dir aquestes paraules quan 
regentava la farmàcia: “Penetrat de l’alta missió que 
á la societat devem cumplir, no aniré a buscar, al 
provehir la meva oficina, en lo baix preu dels me-
dicaments la ganancia més crescuda; sacrificaré’ls 
meus profits materials comprant los productes ve-
rament escullits, perque fin ho considero un cas 
de conciencia, per a no comprometre ab un mer-
cantilisme sense entranyas, la salut del malalt y la 
reputació del metge”. 

Durant tots els anys de funcionament de la farmà-
cia, el món al voltant nostre ha anat evolucionant, 
i l’establiment ha anat afegint o millorant objectes 
que facilitaven el treball. Al voltant de l’any 1990 hi 
havia instal·lat un aire condicionat que tenia forma 
de cub i estava situat en el lloc d’una de les vidrieres 
de la porta; entre els anys 2000 i 2005, es va treure 
aquest aire condicionat antic i se’n va instal·lar un 
de nou, que és el que hi ha ara. També, ara fa uns 

10 o 15 anys, es va introduir un sistema de vigilància 
per millorar la protecció del local.

Quan Joan Guinart Ferran encara era titular de la 
farmàcia, la caixa registradora era una Krupp, que, 
amb l’arribada de la tecnologia, es va canviar per 
un ordinador.

Prèviament a la pàgina web actual, creada l’any 
2011, que es consulta sobretot amb una finalitat 
cultural, l’any 2000 o 2002 se’n va crear una altra, 
molt senzilla, que va ser la primera de la farmàcia. Fa 
poc es va posar en marxa una altra web que permet 
fer comandes i que també compta amb un blog.

Conclusions

Durant aquest temps d’investigació he anat desco-
brint tots els tresors que amaga la Farmàcia Guinart, 
lligada a la història de Sant Andreu de Palomar. He 
tingut l’oportunitat de disposar d’un material inèdit 
que ha estat molt valuós a l’hora de fer la meva 
recerca. D’altra banda, a Sant Andreu de Palomar 
han succeït esdeveniments de gran importància 
per a la història del barri i de la ciutat de Barcelona, 
dels quals encara avui dia se’n conserven elements 
que van deixar petjada, com ara el Rec Comtal, la 
capella dels Segadors o la Creu de Terme.

Després d’haver aprofundit en la història de la 
Farmàcia Guinart, m’he adonat de tota la tasca de 
conservació que s’ha anat fent al llarg del temps, a 
l’edifici i en tots els elements que han fet d’aquest 
establiment un lloc únic. També, he pogut apreciar 
l’entusiasme, la dedicació i la il·lusió que s’ha posat 
en la seva conservació.

La Farmàcia Guinart és una farmàcia arrelada al barri, 
tant per la seva constant relació amb el món que 
l’envolta com pel reconeixement de la parròquia. 
En les entrevistes als clients em vaig adonar que 
venen per la confiança, l’amabilitat i l’afecte.

+  TERESA CASUSO GUINART

Aquest resum és fruit del treball de recerca pre-
sentat al 21è Premi Juvenil Martí Pous 2022, amb 
el reconeixement d'accèssit per part del jurat.
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125 anys de l’annexió 
forçosa dels pobles 
del Pla a la ciutat de 
Barcelona

Aquest 20 d’abril es commemoren els 125 anys de 
l’annexió dels pobles de Santa Maria de Sants, les 
Corts de Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant 
Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar a la 
ciutat de Barcelona. Una annexió que no va agradar 
a la majoria del pobles, que volien seguir sent inde-
pendents, i que Barcelona va aconseguir afegir-se 
de manera forçosa mitjançant un reial decret signat 
per la reina regent Maria Cristina. Fins aquí, això ho 
sap la majoria de la gent; per això volem aprofitar 
ara aquesta publicació per explicar amb una mica 
més de detall com es va arribar fins a aquest fet.

Els anhels de veure Barcelona transformada en 
una gran metròpolis es van començar a gestar a 
partir del 4 de desembre de 1874, quan cinc re-
gidors barcelonins van presentar una moció per 
intentar annexionar-se les viles que feien frontera 
amb Barcelona i els pobles de Sant Joan d’Horta, 
Sant Andreu de Palomar i Sant Adrià del Besòs. 
Aquesta unió es justificava amb l’aprovació de la 
construcció de l’Eixample (el Pla Cerdà), que acaba-
ria lligant la ciutat comtal amb la resta dels pobles 
del Pla de Barcelona.

Els pobles del Pla ja van advertir des del primer mo-
ment que la construcció de l’Eixample era només 
l’ampliació de la ciutat de Barcelona fora de les mu-
ralles que s’acabaven d’enderrocar, i no l’acceptació 
d’una unió amb ells. Barcelona, per la seva banda, 
va començar una campanya per poder créixer an-
nexionant-se els pobles dels voltants, al·legant que 
l’eliminació de les muralles i la construcció de l’Ei-
xample feia difícil saber on acabava la ciutat i on co-

mençaven els pobles, així com l’aparició d’una nova 
problemàtica: la diferència de preus dels productes 
entre ciutat i pobles feia que es produís contraban 
de mercaderies per estalviar-se impostos, sense cap 
mena de control ja que ara simplement travessant 
un carrer s’arribava a Barcelona. Madrid —que no 
volia que la seva rival creixés desmesuradament— 
va ser en aquest cas el gran aliat dels pobles del 
Pla de Barcelona, i els entrebancs provocats des de 
la capital de l’Estat van forçar Barcelona a reduir el 
seu projecte (desestimant l’annexió d’Horta i Sant 
Adrià) i van alentir durant dècades l’annexió.

Els pobles estaven controlats pels cacics locals, que 
en tenien tot el control i feien i desfeien com volien; 
el tresor municipal estava esgotat, i la crisi econò-
mica del moment va permetre una breu i mínima 
victòria per a la ciutat de Barcelona amb l’annexió 
de Santa Maria de Sants (1883-1884). El govern de 
Madrid que veia amb recel aquest creixement urbà 
barceloní i va demanar informació per saber si els dos 
nuclis urbans estaven totalment units o no; la resta 
de pobles del Pla van demostrar que no ho estaven, 
i des de Madrid va arribar l’ordre de desagregació. Va 
passar una dècada, i semblava que la ciutat comtal 
mai podria créixer més del que havia aconseguit amb 
l’Eixample. Però quan els pobles del Pla de Barcelona 
ja estaven ben confiats que no es produiria aquella 
agregació, va ocórrer un fet que ho va capgirar tot: 
la insurrecció independentista a Cuba.

A partir de 1895 els cubans, farts de veure que no 
es complia res del que el govern espanyol els havia 
promès, van iniciar un nou intent d’independèn-
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Il·lustració satírica publicada a L’Esquella de la Torratxa, 30 d’abril de 1897. ARCA

cia d’aquell imperi decadent. L’exèrcit espanyol va 
combatre els independentistes però necessitava 
més recursos, i a l’inici de 1897 el govern va de-
manar ajuda econòmica a tots els pobles de l’Estat 
amb més de 30.000 habitants. Al Pla de Barcelona 
aquest pagament afectava lògicament la ciutat 
comtal, però també els pobles de Sant Martí de 
Provençals i Gràcia, que veien inviable pagar les 
quantitats que els demanaven. Barcelona va veure 
amb aquest fet una nova oportunitat per intentar 
de nou —i potser per última vegada— l’annexió. 
Per això, l’1 d’abril de 1897 va al·legar al govern 
central que no podria pagar el que se li demanava 
perquè el tresor municipal estava molt malmès 
per culpa del contraban i la diferència d’impostos 
que patia des de feia anys per les diferències en 
les tarifes tributàries entre els pobles del Pla de 
Barcelona i la ciutat comtal. D’altra banda, Gràcia i 
Sant Martí —els que més havien fet per no unir-se 

a Barcelona— no podien pagar els nous impostos 
i ja no van veure amb tan mals ulls una possible 
annexió. El govern de Madrid —que necessitava 
urgentment els diners—, el dia 8 d’abril declara 
que no hi havia cap problema per fer aquella an-
nexió i el 20 d’abril es redacta a correcuita el reial 
decret d’annexió.

Sant Andreu de Palomar, que no feia ni frontera 
amb Barcelona, sempre havia estat en contra de 
l’annexió, però la veia més llunyana i s’havia confiat. 
Ara, amb el reial decret es va trobar inclosa dins 
dels pobles afectats, i llavors sí que es va moure per 
intentar la desagregació, un procés que va allargar 
les seves possibilitats de tornar a ser independent 
fins el 1902, quan el seu recurs va ser desestimat. 
Però això ja és una altra història...

+ JORDI PETIT I GIL



24

3a
 è

po
ca

  |
  n

úm
er

o 
4 

 | 
 p

ri
m

av
er

a 
20

22



25

FO
R

A
T

 D
E

L 
V

E
N

T

Presentació del llibre  

Ignasi Iglésias (1871-1928) 
La vigència d’un mite oblidat

El vespre del dia 20 d’abril de 2022 es va presentar 
a la seu de la Societat Cultural i Esportiva La Lira el 
llibre editat per l’Ajuntament de Barcelona Ignasi 
Iglésias (1871-1928). La vigència d’un mite oblidat. 
L’acte va comptar amb una nombrosa assistència, 
que va omplir la sala de teatre. 

Aquesta presentació ha estat la culminació dels 
actes que s’han anat organitzant al llarg del 2021 
amb motiu de la celebració del 150è aniversari 
del naixement de l’andreuenc “poeta del poble”. 
Com ja heu pogut llegir al número 3 del Forat del 
Vent, el CEII, en col·laboració amb altres entitats 
i institucions, va impulsar el disseny d’una expo-
sició sobre Iglésias, que ja ha passat per les seus 
de diverses associacions i ho continuarà fent; la 
tradicional ofrena floral anual, el primer diumenge 
d’octubre, a la tomba del dramaturg en el cementiri 
de Sant Andreu, i una altra exposició, “Els infants de 
la República a l’escola Ignasi Iglésias (1931-1939)”. 
El Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant Pol de Mar 
va oferir dues representacions de La barca nova, i 
el grup de teatre L’Avançada, del Casal Catòlic de 
Sant Andreu, dues més de L’home de palla, ambdu-
es obres d’Ignasi Iglésias. També ha estat editat un 
esbós biogràfic del literat en còmic i es va disputar 
un partir de futbol en honor seu al camp de la Unió 
Esportiva Sant Andreu. 

 A més a més de totes aquestes iniciatives, que 
han intentat reivindicar i donar a conèixer avui dia 
la figura del dramaturg, calia fer-ne un estudi més 
reposat i profund, capaç d’integrar amb una mirada 
polièdrica i actual diverses facetes de la complexa 
figura d’Ignasi Iglésias. 

Amb aquesta meta com a horitzó, el CEII es va plan-
tejar l’aventura singular de rescatar documentació 
escrita i gràfica oblidada o molt poc coneguda i 
consultar tantes fonts editades com calgués. En 
especial, resultà fonamental la consulta del Fons 
Ignasi Iglésias de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. Es tracta de la documentació personal 
del dramaturg donada per la seva vídua, Emiliana 
Viñas, el 1930. 

L’equip d’autors, format per persones diverses però 
complementàries, es va responsabilitzar de cada 
capítol segons les possibilitats, afinitats, dèries o 
coneixements de cadascú. L’esforç ingent de re-
cerca i voluntat de claredat i síntesi va ser possible 
gràcies a l’admiració i l’interès pel personatge que 
tots comparteixen. Una admiració i un interès que 
va anar augmentant a mesura que la recerca anava 
aportant detalls nous i desconeguts. 

El resultat ha estat l’única monografia actual, poste-
rior als anys trenta del segle xx, que aborda amb 
prou aprofundiment i rigor la vida, l’obra i l’època 
d’Ignasi Iglésias. 

El llibre s’inicia amb un pròleg de Jaume Seda i 
Mariné, president del CEII. A la introducció històrica, 
“L’època d’Ignasi Iglésias”, el professor i historiador 
Manel Martín Pascual contextualitza les circumstàn-
cies en les quals va viure l’autor: evolució històrica, 
política i cultural de Catalunya, el creixement urbà, 
les associacions obreres, les entitats populars, el 
món teatral de Barcelona o les noves formes d’oci de 
la població, com el cinema, o l’aparició del Paral·lel. 
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Al capítol 1, “Ignasi Iglésias, un mite per a una èpo-
ca”, Manel Martín emmarca l’evolució del teatre 
d’Iglésias en el context social i cultural del moment, 
els cercles intel·lectuals i artístics que va freqüen-
tar, la significació obrerista i catalana de la seva 
millor producció dramàtica, les seves iniciatives en 
defensa del teatre català, la seva trajectòria com 
a regidor de l’Ajuntament de Barcelona de 1909 a 
1911, o l’amargor dels darrers anys de la seva vida. 
Així mateix, les raons de la construcció del mite 
popular al voltant de la seva figura i els homenat-
ges i distincions que va rebre en vida. 

Al capítol 2, “Ignasi Iglésias i la seva memòria”, l’his-
toriador i dinamitzador cultural Pau Vinyes i Roig, 
començant per la impressionant expressió de dol 
popular del seu seguici fúnebre, recull com es va 
mantenir el seu record del 1928 al 1939, amb una 
presència popular constant a l’escena catalana i als 
cercles intel·lectuals; amb el gruix de les edicions de 
les seves obres completes, el nom del carrer, l’escola 
o la biblioteca a Sant Andreu. El llarg parèntesi del 
franquisme i els intents d’honorar la seva memòria 
de manera clandestina, i finalment, les moltes inici-
atives que s’han dut a terme, especialment a Sant 
Andreu de Palomar, des del 1976 fins a l’actualitat. 

El capítol 3, “Ignasi Iglésias i Sant Andreu de Palomar”, 
obra del professor i historiador Jordi Petit i Gil, es 
centra en les orígens familiars d’Ignasi Iglésias i els 
seus primers anys de vida a Sant Andreu de Palomar 
i a Lleida, i les primeres passes en el teatre aficionat 
andreuenc. Detalla els vincles de parentiu de la 
branca paterna i materna i les circumstàncies tur-
mentoses i reveladores del festeig que va mantenir 
amb la seva futura esposa, Emiliana Viñas.

Al capítol 4, “L’obra dramàtica d’Ignasi Iglésias: mo-
dernitat i compromís”, l’actor, doblador i estudiós del 
teatre Jaume Comas i Gras analitza, en primer lloc, 
la profunda vocació teatral d’Iglésias, un autor que 
enfonsa les seves arrels en la veritat social i cultural 
del Sant Andreu popular originari i s’esforça per 
convertir-les en material escènic renovador dins del 
corrent modernista. En segon lloc, s’interroga pels 
motius del contrast entre la popularitat que assolí en 

vida i el “buit glaçat” de generacions posteriors, ara 
que alguns dels seus drames, amb les adaptacions 
imprescindibles, són plenament vigents. 

El capítol 5, “El darrer ofici del poeta Ignasi Iglésias 
a l’Arxiu Històric Municipal de Barcelona”, a càrrec 
de l’arxiver i historiador Xavier Martín Vilà, desco-
breix una faceta força desconeguda en la trajectò-
ria d’Iglésias: la seva tasca de col·laboració amb el 
primer director de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, Agustí Duran i Sanpere: des d’aconseguir 
contactes d’intel·lectuals i benefactors culturals per 
ampliar els fons de l’arxiu fins a fer de decorador 
de les prestatgeries de les seves sales, Iglésias hi 
esmerçà la mateixa passió que com a autor teatral. 

 A l’apartat final, “Ignasi Iglésias i la fotografia”, Xavier 
de la Cruz i Sala, fotògraf i historiador de la foto-
grafia, presenta el dramaturg com un personatge 
“mediàtic”, objecte d’entrevistes, tema de porta-
des de publicacions, i com els millors fotògrafs de 
l’època, com ara Rafael Areñas i Tona, s’ocuparen de 
la seva figura amb profusió. Precisament, l’aparell 
gràfic i fotogràfic són molt important en aquest 
llibre, amb un total de 118 imatges més la portada, 
contraportada i guardes. A la “Llista d’obres” Manel 
Martín recull fins a 58 obres d’Iglésias estrenades, 
amb indicació de l’any i el lloc d’estrena i les edici-
ons impreses de cadascuna, i 11 més no estrenades. 
Finalment, el llibre es tanca amb la relació dels 10 
arxius i centres de documentació, les 13 capçaleres 
hemerogràfiques i les 119 entrades bibliogràfiques 
que s’han consultat, i es fonamenta el rigor de la 
recerca amb el nombrós aparell de notes al final 
de cada capítol. 

L’acte de presentació del 20 d’abril, conduït per Pau 
Vinyes, es va obrir amb la salutació i benvinguda 
del president de la Societat Cultural i Esportiva La 
Lira, Enric Capdevila. La presentació institucional 
va anar a càrrec de Montserrat Benedí, presidenta 
del Districte de Sant Andreu de Palomar, que va 
destacar la sensibilitat d’Iglésias envers les classes 
populars de la seva època. Les intervencions es 
van iniciar amb Jaume Seda, el qual va destacar el 
compromís continuat del CEII amb la preservació 
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de la memòria del dramaturg i la gran oportuni-
tat que representa la publicació del llibre. Manel 
Martín, en nom de l’equip de redacció, va detallar 
els continguts de l’obra i va demanar al final de 
la seva intervenció que els autors i Nora Grijalba, 
maquetadora del llibre, pugessin a l’escenari per 
rebre conjuntament els aplaudiments de les perso-
nes assistents. Joan Martori, historiador del teatre, 
va precisar el lloc destacadíssim que va ocupar 
Ignasi Iglésias en el teatre català de finals del segle 
xix i primeres dècades del xx com a autor renova-
dor, però també objecte d’una controvèrsia que 
progressivament el va anar apartant dels escenaris 
professionals. La darrera part de l’acte de presentació 
consistí en diverses actuacions artístiques. Carme 
Abril, actriu, va recitar la poesia d’Iglésias Vetllant II. 
Un altre poema d’Iglésias, La pomera vella, va ser 
recitada per la també actriu Cristina Lanau. Jaume 
Comas va llegir fragments de l’article “Xènies de 
Pere Coromines sobre Ignasi Iglésias”. Finalment, el 
grup de teatre L’Avançada, del Casal Catòlic de Sant 
Andreu de Palomar, va interpretar un fragment de 
l’obra d’Iglésias L’home de palla. 

El llibre Ignasi Iglésias (1871-1928). La vigència d’un 
mite oblidat intenta posar en evidència la negligèn-
cia de les grans institucions culturals i teatrals del 

país, que no han volgut o no han sabut celebrar 
com es mereix el centenari del naixement d’Ignasi 
Iglésias, un dels tres grans autors del teatre català 
modernista, amb Àngel Guimerà i Santiago Rusiñol. 
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona i funcionari de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, va donar a 
l’Ajuntament de Barcelona quatre cases que tenia 
a Sant Andreu, la propietat literària de les seves 
obres i el seu arxiu personal. La seva biblioteca va 
passar al fons de la Biblioteca de Catalunya. Amb 
tot plegat, va fer hereves de la seva memòria i de la 
seva obra la ciutat de Barcelona i la cultura catalana. 
Resulta, doncs, incomprensible que no es continuïn 
representant obres seves als escenaris professionals. 
Solament el teatre aficionat, en comptades ocasions, 
se n’ocupa. I l’oblit del món acadèmic universitari 
és igualment clamorós. 

Aquest llibre, els seus autors, tothom que l’ha fet 
possible, el CEII, Sant Andreu de Palomar i qui 
el llegeixi, contribuiran a mantenir viva la flama 
del record d’Ignasi Iglésias i a posar en evidència 
la injustícia d’un oblit i com la cultura catalana 
menysté un dels seus fills il·lustres. 

+ MANEL MARTÍN PASCUAL, COORDINADOR DEL LLIBRE

Autors i maquetista del llibre. D’esquerra a dreta: Manel Martín (coordinador); Xavier Martín, Jordi Petit,  
Jaume Seda, Pau Vinyes, Xavier de la Cruz i Nora Grijalba (maquetista) i Jaume Comas.



CARTELL DEL CENTENARI DE L’ANNEXIÓ DE SANT ANDREU DE PALOMAR A BARCELONA,  
OBRA DE ROBERT LLIMÓS I ORIOL
El 20 d’abril de 1997 es commemorà el centenari de l’annexió de sis pobles del Pla (Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de 
Provençals, Gràcia, Sant Gervasi de Cassoles, les Corts de Sarrià i Santa Maria de Sants) a la ciutat de Barcelona. A Sant Andreu 
s’organitzaren un seguit d’actes, es publicà un periòdic, i es celebrà un ball de gala. Els porxos de la plaça del Mercadal van 
servir d’aixopluc dels gremis i de les activitats previstes, ja que el matí es va llevar plujós. Per sort, el sol va sortir ben lluent a la 
tarda-vespre i l’orquestra Els Ministrils de Terrassa va poder fer acte de presència i animar amb la seva música la cloenda de la 
jornada. Per tal de copsar l’efemèride, el pintor i escultor Robert Llimós i Oriol (1943) fou l’encarregat de confeccionar el cartell 
del centenari de l’annexió de Sant Andreu de Palomar a Barcelona.


